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PRIMA ZI A FINALELOR C. M. DE CAI AC-CANCE

Cuțov — Dobrescu, Pometcu - Ciochină, Lazăr — Tone ?

0 MEDALIE DE ARGINT ȘI TREI DE BRONZ
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

® Victoria Dumitru ți Maria Nichiforov, medalie de crgint la caiac 2 — 500 m 
® Maria Cozma la caiac 1 — 500 m, han PcUaichin la canoe 1 — 1 000 m, 
Gherasim Munteanu-Vasile Serghei Ia canoe 2 — 1 000 m, medalii de bronz

VICTORIA DUMITRU
CIUDAD DE MEXICO, 20 (prin 

telefon). Sîmbătă a fost prima zi 
a finalelor celei de-a Xl-a ediții 
a campionatelor mondiale de ca- 
iac-canoa, prima zi a marilor a- 
salturi pentru... aurul, argintul și 
bronzul mexican.

înainte de a ne referi la des
fășurarea finalelor, să menționăm 
că dimineața au avut loc semifi
nalele (nu- lipsite de surprize, in
tre care necalificarea caiacisiului 
sovietic Șaporenko. campionul o- 
limpic de lâ Mtinehen) pe care re
prezentanții noștri lc-au trecut 
cu bine.

Prima zi a finalelor, in care 
s-au desfășurat cursele olimpice 
clasice, a fost dominată de spor
tivii din R. D. Germană, Ungaria

Miercuri la București 
și Hamburg
DINAMO

MARIA NICHIFOROV

și U.R.S.S., care au cîștigat cele 7 
probe. Reprezentanții R. D. Ger
mane au cucerit 3 titluri, sovieti
cii și maghiarii cite două. Sporti
vii români au obținut o medalie 
de argint prin cuplul Victo
ria Dumitru — Maria Nichiforov. 
la K 2 — 500 m F. și trei medalii 
de bronz prin Ivan Patzaichin la 
CI — 1000 m, perechea Ghera
sim Munteanu — Vasil e Serghei 
la C 2 — 1000 m și Maria Cozma 
la K 1 — 500 m F.

Dacă rezultatele șl comportarea 
caiacistelor noastre pot fi aprecia
te ca foarte bune, trebuie să spu
nem din capul locului.că ne aș
teptam la mai mult de la repre
zentanții noștri, atit la caiac cit 
și la canoe. Să sperăm că ei vor 
reuși să obțină mai mult in ziua 
a doua a finalelor.

Și acum iată desfășurarea celor 
7 curse de sîmbătă după-amiază.

Primii care au luat startul au 
fost caiaciștii in proba de KI — 
1000 m. De la primii metri ai 
cursei, in frunte s-a instalat prin

cipalul favorit, maghiarul Geza 
Csapo, campionul ediției prece
dențe. Mențmind un ritm ridicat 
pe întreaga durată a cursei, el a 
obținut o victorie fără probleme, 
apărindu-si titlul cucerit la Tam
pere. Pe locul doi, ea și anul tre
cut, s-a clasat polonezul Sled- 
ziewski. iar pe locul trei (surpri
ză 1) italianul Bern, care aduce 
țării sale prima medalie la cam
pionatele lumii. Pină pe ultimii 
metri, pe poziția a treia s-a a- 
flat reprezentantul nostru Cuprian 
Macarenco. dar el nu a observat 
puternicul finiș a! lui Berri. Cla
sament Kt — 1 000 m : 1. Geza
Csapo (Ungaria) 4:03.25. 2. Sled- 
ziewski (Polonia) 4:04.39, 3. Berri 
(Italia) 4:05.93. 4. Cu arian Maca
renco (România) 4:06,49. 5. Pasch 
(R. F. Germania) 4:07,41. 6. Sou- 
cek (Cehoslovacia) 4:08,12.

La C1 — 1000 m. Ivan Patzai
chin a luat un start foarte bun, 
a condus prima sută de metri, 
apoi a slăbit și a fost depășit de 
sovieticul Iurcenko și de Zeissler 
(R.D.G.). revelația acestui an. 
Zeissler Încearcă să treacă de Iur
cenko. acesta rezistă, în timp ce 
Patzaichin renunță la luptă. După 
cursă el ne-a declarat că nu s-a 
simțit în deplinătatea forțelor. 
Clasament : C 1 — 1 600 m : 1. Va- 
sili Iurcenko (U.R.S.S.) 4:33,23, .2 
Zeissler (R.D.G.) 4:34,68. 3. Ivan 
Patzaichin (România) 4:39.39. 4.
Wichman (Ungaria) 4:42.66, 5. Iche 
(Franța) 4:44.32, 6. Wood (Cana
da) 4:44.95.

La caiac simplu fete a cîștigat. 
cum era de așteptat, marea favo
rită. Anke Ohde (R.D.G.), o mare 
campioană. Foarte bine s-a com
portat tinăra noastră reprezentan
tă Maria Cozma. Pină spre sCr- 
șitul probei ea a fost a doua, dar 
nu a rezistat atacului sovieticei

Don GARLEȘTEANU

(Continuare fn pag. a 4-a)

O posibilă finală la categoria grea :

Pentru prima oară, anul acesta, 
magistrala iubitorilor de box din 
Capitală va adopta, pentru o săp
tămână, direcția Nord-Sud. Tot ce 
are mai bun pugiîismul autohton 
s-a adunat In Palatul Sporturilor 
și Culturii, iar accesul fluxului 
de spectatori, chiar dacă nu va 
crea ambuteiaje — pentru că bu
levarde! Dimitrie Cantemir e des
tul de larg — ne va da prilejul 
să ne reîntîlnim, ca Intr-o mare 
familie, la sărbătoarea anuală a 
„nobilei arte".

Galele preliminare de 
astăzi se țin, cu începere 
de la orele 15 și 19, ia Pa
latul Sporturilor și Culturii.

Că întotdeauna, finalele cam
pionatelor naționale aduc la start- 
boxeri cu vastă^xperiență com- 
petițională, ca și tineri plini de 
dorul afirmării, gata să doboare 
vedetele cu statui cu tot. Din a- 
cest punct de vedere este semni
ficativ faptul că — exceptînd doar 
cîteva categorii — este foarte 
greu de ‘dat, anul acesta, un pro
nostic fără cusur. Spuneți-ne, de 
pildă, cine va fi (în lipsa lui Si- 
mion Cuțov) campionul categoriei 
semiușaară ? Dificultatea desem
nării preferințelor este prezentă 
și la categoriile semimuscă, mus
că, mijlocie mică, mijlocie.

Ca de obicei, finalele dau pri
lejul unor așteptate revanșe, re
lansează rivalități ce așteaptă 
doar ocazia pentru a fi tranșate. 
In acest domeniu, firește, prea 
puține reuniuni pugilistice ama
toare In lume pot oferi o întllnire 
atit de pasionantă, de dramatică, 
de tulburătoare cum a fost de 
fiecare dată și cum este de pre
supus că va fi și acum finala 
categoriei ușoare Intre prietenii, 

Anghel Iancu — Ion Alexe ?
Foto : Vasile BAGEAG

colegii și nobilii adversari da 
ring Calistrat Cuțov și Pauj Do
brescu ! Cine a cunoscut o sin
gură dată măcar tensiunea aces
tui meci, are toate motivele să 
se bucure anticipat pentru spec
tacolul pugilistic promis, din nou, 
cu generozitate, publicului româ
nesc, de acești admirabili spor
tivi dinamoviști.

In aceeași ordine a presupuse
lor finale, mai sînt. cîțeva de ma
re atracție : Marian Lazăr—Mir
cea Tone la categoria cocoș, Ga
briel Pometcu — Gheorghe Cio
chină la pană, Sandu Tîrîlă — 
Ștefan Florea la mijlocie mică — 
meciuri care au cunoscut ediții 
anterioare și devin prin aceasta 
și mai interesante. Precum, se 
vor ivi, la alte categorii, noi ad
versități sportive, prilejuite da 
concurența pentru titlurile națio
nale;. aedlo unde nu mai există 
un favorit sigur, unde a dispărut 
„senatorul de drept". Cine poate 
prevedea cu siguranță pe cam- 

(Continuare in pag. 2-3)

LA C. M. DE VOLEI 
DIN MEXIC

O Reprezentativa mas
culină a României, 
calificată in turneui 
final

O Echipa feminină în
vingătoare în parti
da cu formația 

U.R S.S. : 3-1 I
(Citiți amănunte în 

pag. a 4-a)

SI STEAGUL ROȘU
ATACĂ TURUL DOI

AL CUPEI U.E.F.A."
LA FOTBAL

zz

Miercuri, 
tre rămase 
europene. : 
șu, dispută prima 
rului al 
U.E.F.A." 
Koln și, __
S. V. Antrenorii principali ai 
celor două formații, D. Nicolae 
— Nicușor și Nicolae Proca, au 
văzut adversarele în partidele 
lor do campionat de sîmbătă în 
care ambele au terminat învin
gătoare (Koln cu 4—2 în fața lui 
Schalke 04 și Hamburger S. V. 
cu 4—1 în partida cu Wuppertal).

In această dimineață. fotba
liștii: din Brașov pleacă, pe 
lea aerului. la Hamburg, via 
Frankfurt. în 
cum și rnîine. 
trenamente pe stadionul pe care 
vor evolua miercuri. Se preconi
zează alinierea formației care a 
început jocul cu Olimpia Saiu- 
Mare.

Tot astăzi sînt așteptați în 
Capitală jucătorii lui F. C. Koln 
care vor veni, 
cursul 
de 
pe. 
fi 
namoviștii 
ieri, dar astăzi și miine 
fectua antrenamente 
In situația nerestabilirii lui Cus- 
lov. formația care va începe Sn- 
tîlnirea va fi aceeași cu cea ca
re a evoluat în întîlnirea cu F. 
C. Galați.

reprezentantele noas- 
: în întrecere in cupele 
Dinamo și Steagul ro- 

a tu- 
,.Cupa 
F. C.

doilea 
întîlnind 

respectiv.

după 
miercuri 
stadionul 

televizat 
au

manșă 
din

i pe
Hamburger

la 
cursul serii, 

ei vor face

cu 
amiezii, 
se va 
Dinamo

In
avut zi

ca-

P" - 
an-

avionul. în 
Meciul 
disputa 
și va 

întregime. Di- 
liberă.
vor e- 

intense.

DIVIZIA A LA FOTBAL -
ETAPA NR. 9 F.CM. REȘIȚA Șl A.S.A. TG. MUREȘ

SE MENȚIN ÎN URMĂRIREA „TRICOULUI GALBEN"
• Un singur rezultat de egalitate, in rest victorii ale gazdelor • 28 de goluri marcate in etapă, dar oaspeții au inserts dear 4 1 • F. C. Argeș,’ 
Steaua (ascensiuni spectaculoase in clasament) și F. C. Constanța au realizat victorii la scor * Primul penalty, în favoarea oaspeților, in acest cam

pionat (dar ratat și el...) I

REZULTATE TEHNICE

U.T.A.
Steagul roșu 
Dinamo

2—1
3—1
2—0

SÎMBĂTĂ 19 OCTOMBRIE
— Univ. Craiova
— Olimpia Scriu Mare
— F. C. Galați 

DUMINICA 20 OCTOMBRIE
C.F.R- Cluj-Napoca —
F. C. Argeș —
A.S.A. Tg- Mureș —
Steaua —
F.C.M. Reșița —
F. C Constanța —

(0-0) 
(2—0) 
(1-0)

Jiul 0—0
Sportul studențesc 5—0 (3—0)
Poli. Timișoara 2—0 (1—0)
Chimia Rm Viicea 4—0 (2—0)
Politehnica lași 2—1 (0—1)
„U" Cluj-Napoca 4—1 (2—0)

CLASAMENT
1. DINAMO 9 8 0 1 19— 5 16
2- F.C.M. Reșița 9 6 1 2 13— 7 13
3. A.S.A. Tg. Mureș 9 6 1 2 16—14 13
4. F. C- Argeș 5 0 4 16— 9 10
5. Steaua 9 4 2 3 13—10 10
6. U.T.A. 9 4 2 3 9— 8 10
7- Steagul roșu 9 4 1 4 15— 9 9
8. Jiul 9 3 3 3 13— 8 9

9—10. Politehnica Timișoara 9 4 1 4 8— 7 7
Olimpia Satu Mare 9 4 1 4 10— 9 9

11. C.F.R. Cluj-Napoca 9 3 3 3 8—10 9
12. Univ. Craiova 9 3 2 4 13—12 8
13- F. C. Constanța 9 3 2 4 10—12 8
14. Sportul studențesc 9 3 2 4 9—14 8
15. „U" Cluj-Napoca 9 2 4 3 7—12 8
16. Politehnica lași 9 3 0 6 10—15 6
17. Chimia Rm. Vîfcea 9 0 4 5 2—18 4
18. F. C- Galați 9 1 1 7 3—15 3

GOLGETERil
GOLURI : D. Georgescu 
— 1 din 11 m.
GOLURI : Dânilâ (Politehnica

ETAPA VIITOARE (Z7 octom- 
brie) : Univ. Craîora — Stea
ua ; Chimia Rm. Vilcea — 
F.C. Galați ; F.C. Constanta 
— Dinamo ; Jiul — F.C.M. Re
șița ; „U" Cluj-Napoca —
A.S.A. Tg. Mureș ; Politeh
nica laț» - Steagul roșu ; Po
litehnica Timișoara — F. C. 
Argeș ; Olimpia Satu Mare — 
C.F.R. Cluj-Napoca ; Spartul 
studențesc - U.T.A.

Acțiune de atac 
dinamoviști înche
iată cu un șut 
spectaculos al lui 
Dumltrache. (Fază 
din meciul Dinamo 
— F.C. Galați 2—0). 
Foto : D. NEAGU.

(Dtnai8
mo)

6
lași), Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș) — 
1 din 11 m, Radu I (F.C. Argeș).

5 GOLURI > Năstase, Iordane,c»
(Steaua).

4 GOLURI t Neghi (A.S.A. Tg. Mo- 
roș), Oblemenco (Unîv. Crarova) -• 
1 din 11, Multescu (Jiul) — 1 din II 
n». Radu II 1F.C. Argeș)»



Tn CEA DE a X-a ETAPĂ DIN DIVIZIA A DE HANDBAL

„|]“ TIMIȘOARA A ÎNVINS CLAR PT I.E.T.S.: 18-11
Ieri s-au disputat jocurile din cadrul celei de a 10-a etape a 

Diviziei A de handbal. Iată o scurtă trecere in revistă a partidelor.
FEMININ

„U* TIMIȘOARA — I.E.F.S. 18—11 
(9—1). Derby-ul a avut istoric doar 
în primele 12 minute de joc, cind, 
profitînd de faptul că antrenorul 
bucureștencelor a sacrificat în mod 
deliberat o jucătoare pentru a o 
marca „om la om" pe Doina Cojo
caru. gazdele au circulat rapid, gă
sind ușor culoare de șut spre poar
ta adversă. Grație eforturilor depuse 
de lordache, Hrivnak și Popa, ta
bela de marcaj 
gcorul de 6—1 în 
sității Timișoara 
I.E.F.S.-ul a renunțat apoi 
pravegherea Doinei Cojocaru. schim- 
bîndu-și 
la pauză scorul a 
proporții, ajungînd 
za secundă a fost 
brată (cîștigată, de 
de bucureștence), „
trîndu-se mai puțin în 
scăzînd ritmul în atac. Pe 
fundal, campioanele și-au organizat 
mai bine ofensiva, concretizînd prin 
Frîncu, Radu și Bunea, dar diferen
ța de scor era prea mare pentru a 
mai putea fi remontată. Au marcat: 
Iordaclie 4. Cojocaru 4. Petrovici 3. 
Ibadula 3. Sauer, Stoicovici, Cim- 
peanu și Popa pentru „U“ Timișoa
ra. respectiv Frîncu 3. Radu 3. Bu- 
nen 2, Lăcustă, Boși și Osman. Au 
condus autoritar VI. Cojocaru si I. 
Mihăilescu (Craiova).

Adrian VASILIU

ta- 
indica «n min. 12 

favoarea Univer- 
și cu toate câ 

la su-

dispozitivul defensiv, pină 
continuat să 
la 9—1 ! Repri- 

m.ult mai echili- 
altfel, la un gol 

gazdele concen- 
apârare și 

acest

ia

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
IAȘI 21—9 (9—3). Inexplicabil
slab s-au 
șence ! 
severă din acest campionat) 
torează 
ce mai 
de zile 
Velitu 
orizont 
tinescu, 
riței și .
Ciobanu 6. Mihoc 5. Butan 
5 — Progresul, respectiv
Dcleanu 2, Brczaie 2. Cb’iic si Tran
dafir. Au condus bine — — • -
A. Vasilescu (Ploiești).

„U“ BUCUREȘTI — 
TORUL TIMIȘOARA 
Meci net dominat de studente care. 
In vervă, au făcut un joc spectacu
los, plăcut. Au înscris : Arg bir 
Vasile 5. Furcoi 4. Nițu 2 și Mereu 
Sentru Universitatea, respectiv D 
larcov 4. Rădici 2, Vezelici si Ci>- 

maș. Au arbitrat foarte bine N. Da-

(9-3).
comportat studentele

Severa înfrîngere (cea 
se

de

mai 
da- 

•e in 
_____ formei 
iței Gabriela 
jocului fără 

Constan
ți Cojocă- 
marcat ;

5 si B?ro 
Discă 3.

comportării bune, din 
bune, a Progresului, 
mari a ports 

și deopotrivă. _ 
al formației iui D. 
slabei comportări 
colegelor sale. Au

D. Purici si

CONSTRUC-
19—8 <10—3>-

nieleanu și I. Nicolae (Ploiești). 
(H.N.)

RAPID BUCUREȘTI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 12—6 (6—3). Deși au
deschis scorul în min. 6, handbalis
tele mureșence n-au putut ține pa
sul cu formația feroviară, în poarta 
căreia a apărut din nou Maria Bu- 
zaș. Mult mai decise în apărare, 
bucureștencele s-au detașat treptat 
de adversarele lor, obținînd o vic
torie comodă, la capătul unui joc 
de factură foarte modestă. Au mar
cat : Stănișel 7, Amarandei 3. Matei 

Zamfirache pentru Rapid, res- 
3, Szolosi, Ferenczi și 
condus I. Cristea (Con- 
Gli. Ivânoiu (Galați).

Și - pectiv Șoș 
Frîncu. Au 
stanța) și 
(Al. H.)

VOINȚA 
BUHUȘI 12—9 (8—1). 
prizei din etapa trecută au 
să ZtZZC"’
mâții mai puternice și i 
Principalele realizatoare : 
Voința Odorhei. respectiv 
3. Au condus foarte bin< 
veanu si I. Pâunescu 
A. PIALOGA—coresp.

SPARTA MEDIAȘ — CONFECȚIA 
11—17 (7—7)

ODOR HEI — TEXTIL A
Autoarele sur- 

__  _ trebuit 
plece steagul in fața unei for- 

mai decise.
Miklos 9 

t Munteanu 
e D. Raco- 
(București).

pectul partidei a fost ceva mai echi-
• - • ’ victoria

de la 
secundă 
marc a ti: 

Kicsid

li braț în repriza secundă 
(comodă) a handbaliștilor 
Steaua nu a stat nici o 
sub semnul îndoielii. Au 
Tudosie 7, Birtaîan 5, Kicsid 4. 
Stockl 3, Drăgăniță 2, Coasă, Voma 
și Gațu pentru Steaua, respectiv 
Panțîru 6, Palko 4, Mironiuc 3, Ră
zor 2, Papp și Ignătescu. Au arbi
trat bine, autoritar, buzoienii Con
stantin Căpățînâ și Romeo Iamandi 
(C.A.)

DINAMO BUCUREȘTI — INDE
PENDENȚA SIBIU 14—11 (6—5). JOC 
foarte animat în care dinamoviștii 
s-au impus mai greu decît era de 
așteptat. Aceasta datorită jocului bun 
practicat în apărare de sibieni, dar 
mai ales excesului de nervozitate și 
lipsei de luciditate a dinamovlștilor. 
care au ratat foarte mult. Principa
li; realizatori : Dan Marin 5, Fili- 

■ ~ - 3 — Dinamo, res-
Au condus Gh.

Popescu (Gh.

... realizatori : 
pescu 3 și Cosma : 
pectiv Schmidt 4. 
Matsescu și Al. 
Gheorghiu-Dej).

------- GALAȚI—, 
' (9—7).

C.S.U. GALAȚI—„U* CLUJ-NAPO
CA 19—12 (9—7). Meci interesant, 
victorie meritată a gălățen lor. Prin- 
c.paLi rea'.Tzatori : Matei 4 si Hor- 
nea 4 — C.S.U.. respectiv Chircu 6. 
Au condus foarte bine V. Sidei și 
P Cirligeanu (București). T. SIRIO- 
I»OL—coresp. jud.

CAROM — „U- BUCUREȘTI 13—12 
(7—8). Joc echilibrat, in care ambele 
formații au condus pe rînd. Princi
palii realizatori : Blaj 6 — Oarom, 
resoectiv Mintiei 5. Au condus slab 
D. Ghorghișan și C. Drăgan (Iași) 
Gh. GRUNZU—coresp.

DINAMO BRASOV—POLITEHNICA 
TIMISOARA 18—16 (10—8)

_U“ CRAIOVA — ȘTIINȚA BA- 
CAU 13—17 (5—8)

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ
In etapa a II-a a Diviziei A ia 

baschet feminin au fost înregis
trate următoarele rezultate :

UNIVERSITATEA TI .UȘOARA 
— POLITEHNICA BUCI REȘTI 
53—7» .35—37».Au îr ;. s: Deme- 
trescu 19. Szabados 16. Taflan 12, 
Ciocan 16, Szabo 6. Tita 6, Savu 
4 pentru învingătoare, resp 
Golan »9. Czmor 10, Salcj 8. 
țescu 6. Villanyi 4. Diaconestu 4, 
Dobosi 2. Au arbitrat E. Hotlva 
și L Szabo. îP. ARCAN — co
resp. județean^.

zmor"’ 10 co:

ILIE FLOROIU Șl RAFIRA FIȚA
CAMPIONII ȚARII LA CROS

ORADEA, 20 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). Dumi
nică dimineața, in pădurea de la 
băile Felix, lingă Oradea, s-a des
fășurat ultima competiție atletică 
de nivel republican a anului — 
campionatul national de cros.

întrecerea, disputată pe un tra
seu foarte bun pentru cros — aici 
vor avea loc anul viitor întreceri
le Balcaniadei — și intr-o am
bianță plăcută, a adus la start un 
număr de 554 alergători și alergă
toare. Cele 9 probe au fost urmă
rite de un public numeros, că
ruia concurenții i-au oferit dispu
te interesante. Dintre campionii 
ediției precedente, pe listele actua
lilor cîștigători apar doar Ilie Fio- 
roiu și Gheorghe Ghipu. Floroiu, 
învingător în 1973 la tineret a 
cîștigat, de această dată, proba se
niorilor, nu fără a face eforturi 
serioase pentru a-1 întrece pe te-

NAȚIONALE Df ROT
(Urmare din pag. 1)

pionul semimuștelor, cînd pe ta
blou se află : Alexandru Turei, 
Petre Ganea, Aurel Mihai, Paul 
Dragu sau Remus Cozma ? Și se 
înșeală, probabil, cine crede că 
prezența lui Faredin Ibrahim și 
Niță Kobu, printre muște, rezolvă 
problema, uitînd că la această ca
tegorie mai concurează Ștefan 
Băiatu, Dinu Condurat, Dinu Tu
dor... Credeți oare câ situația e 
mai ușoară la semiușoară, unde 
vom avea parte de un campion 
cu foitul nou, dacă ne gîndim că 
cei mai îndreptățiți candidați sînt 
Ion Vladimir, Constantin Ștefa- 
novici, Gheorghe Ilie, Iacob Au
gustin, Anton Petre, Constantin 
Dia ? De toată frumusețea poate 
deveni lupta pentru întîietato la 
semimijiocie i campionul Victor 
Zilberman va avea de făcut față 
asaltului obișnuițîlor săi adver
sari (Ion Hodoșan, Alexandru 
Popa), dar și unor periculoși out
sider! (Ion Fuieu, Damian Cim- 
poieșu, David Tănase, Ion Truță). 
De pe acum ne bucurăm de per- 

unei aprige și tinerești 
bătălii _ ia categoria semigrea, un
de pleiada boxerilor talentați es
te, din fericire, destul de bine 
Reprezentată ; Costică Dafinoiu, 
Mircea Simon, Constantin Văran.

PZcl;nl’ es’-e sigur că marea 
Băptâmînă a boxului românesc îi 

astă dată pe 
acestui

nacele Cătălin Andre 
ce Ghipu, campionul 
cut al juniorilor, s-a 
la tineret întrecerea 
a revenit, in absența 
drei și a Marianei J 
țencei Rafira Fița.

Rezultate tehnice : 
m) : 1. ilie Flornu 
stanța) 29:54.3, 2 Cătălin Andrei- 
ca (Progresul) 30:06,2, X Stelian 
Marea (Farul Constanța) 30:33.4 ; 
pe echipe — 1. Steaua, X C.S U. 
Oradea ; senioare (2 000 m) : 1. Ra
fira Fița (C.S.U. ~ 
ELisabeta Ruță 
6:28.2, 3. Maricica 
torul) ; pe echipe 
București; tineret (6 000 m) : 
Gheorghe Ghipu (Steaua) 18:11,6, 
pe echipe — Dinamo; juniori I 
(5 000 m) : Gheorghe Buruiană (O- 
țelul Galați) 15:092 ; pe echipe — 
Metalul București; junioare l (1 700 
m) : Viorica Neagu (C.A. Roman) 
5:19,4 ; pe echipe — C.A. Roman; 
juniori II (4 000 m) ; Ghecrohe 
Neamțu (Șc. sp. Ploiești) 12:31.6 ; 
pe echipe — C.S.M. Cluj-Napoca ; 
junioare II (1200 m) : Elisabeta 
Ambruș (Tractorul Tg. Secuiesc) 
3:37,6 ; pe echipe — Șc. sp. 1 Ga
lați ; juniori III (3 000 m) : Adrian 
Micloș (Lie. 3 Baia Mare) 9:30,6; 
pe echipe — Lie. 3. Baia Mare ; 
junioare III (1 000 m) : Nicoleta 
Mutu (Șc. sp. Craiova) ; pe echipe 
— Șc. sp. 1 Galați.

Iiie GHIȘA — coresp. județean

pica, m timp 
de anul tre- 
impus acum 

i senioarelor 
Nataliei Ar.- 

Șuman, gălă-

Galați) 6:21.8. X 
(Constructorul) 

Puică (Construe- 
— Constructorul 

(6 000

Va satisface și de 
humeroșii * ' 
tport.

iubitori ai

In campionatul diviziei A de 
popice — după o întrerupere de 
o săptâmînă — s-au reluat întrece
rile, sîmbătă și duminică dispurîn- 
du-se etapa a IV-a. Iată rezultatele : 
FEMININ : Latomet București — Fri
gul București 2533—2377 p d, C.S.M. 
Reșița — Voința Craiova 2560—2464 
p d, Cetatea Giurgiu — Rapid Bucu
rești 2439—2424 p d, Vonița Tg. Mureș
— Record Cluj-Napoca 2423—2252 p d, 
C.F.R. Tg. Mureș — Voința Oradea 
2260—2400 p d, Voința Constanța — 
Gloria București 2340—2379 p d, Hi
dromecanica Brașov — Voința Timi
șoara 2353—2365 p d, Metrom Brașov
— Voința Roman 2426—2327 p d, Vo
ința Ploiești — Voința Bucuresd 
2432—2403 p d, U.T. Arad—Voința Clu'i- 
Napoca 2382—2424 p d ; MASCULIN: 
Rapid București — Rafinorul Ploiești 
5024—4896 p d, Minerul Baia Mare — 
Electrica Sibiu 4756—4763 p d, Jiul 
Petrila — C.F.R. Tg. Mureș 5137—4941 
p d, Laromet București — Flacăra 
Cîmpina 5204—5171 p d, C.F.R. Timi
șoara — Lemnul Satu Mare 5141—4994 
P d, Constructorul Galați — Rafină
ria Teleajen Ploiești 5314—5101 p d, 
Rulmentul Brașov — Gloria București 
5280—5166 p d, Progresul Oradea — 
Gaz metan Mediaș 5210—5905P d. Da-

L.psil 
ciuje: 
priză, 
21 
dec 
s-a 
nu 
și s-a 
comise 
cinci 
Rapid 
țiunilor colective care au avut 

ncipală realizatoare pe Gugiu.
i marcat : Gugiu 30. Racoviță 
Suliman 13, Bosco 13, Vasiles- 
6, Tal 2, Ion 4, Găescu 2 pen- 
Rapid. respectiv Prăzaru 23, 

Pop 12. Szekely 11. Lazăr 4.
rea 4. Neța 4, Anca 3. Au ar

bitrat bine D. Crăciun și V. 
Prun u. (A. VASILESCU).

I.L1.S. — VOINȚA
RESTI 72—M (34—31). 
llert al acțiunii 
lativitatea în ap

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 85—61 (38—31).

Le de aportul luj Moraru, 
icele au rezistat doar o re- 

după care (între minutele
>i 3j) feroviarele s-au detașat 
siv. Presingul aplicat de ,U“ 
dovedit ineficient (deoarece 

o bază solidă de tehnică) 
soldat cu multe faulturi 
ce studente (36 în total, 
jucătoare eliminate). La 

am apreciat calitatea ac
ea

Au
15, 
?u
ÎTU
L.

BUCU- 
Tempoul 

ofensive, com- 
are și compor- 

area remarcabilă a jucătoarelor 
Siorca io plăcută surpriză), Balai 

au hotărî: victoria stu- 
dupâ 
s per

*
meci în care 
;nt, dar nu 
la ultimele 10 
: Giurea 26,

10. Capoiâ 3. 
Portic 1-3, Basarabia 4 pentru 
I-£. F.S., respectiv .Andreescu 19, 
Sim.oncs£ j 11, Stancu 9, Savu 13, 
Cîoranu 6. Soare 2. Au arbitrat 
bine N, Iliescu ți E. Nicolescu.

CONSTKVCTOKVL BUCUREȘTI 
— PEDAGOGIC TG.--------------
—43 (25—211. Ceh 
puncte: Gugu 17. L 
Gheorghe 12 pentru 
rul, respectiv Ayralos 
și K. Molnar cite 6- 
bine C. Negulescu ș 
(D. St.)

C.S.U. GALATI — CRIȘUL O- 
RADEA 53—61 (23—29). Cele mai 
multe puncte : Bolovan 20, Bu- 
nea II pentru C.S.U., respectiv 
Chvatal 14. Molnar 10. Au arbi
trat foarte bine I- Dinescu și I. 
Antonescu. (T. SIRIOPOL — co
resp. județean'.

UNIVERSITATEA IAȘI—OLIM
PIA BUCUREȘTI 43—60 (20—22).

Ia discreția bucureștencelor. 
i ratat foarte mulL 

realizatoare : Bîră 
i 12 pentru Olimpia, 
Haraga 19, Apostol 8. 

coresp. ju-

f —

iar

Meci ia disc: 
Gazdele au 
Principalele 
20, Căprița 
respect * ” _
(D. DIACONESCU 
dețean).

MUREȘ 51 
mai multe 

Popescu 14. 
Constructo- 
15. Macaras 
Au arbitrat 
St Palici.

cia Ploiești — Voința București 4923— 
5237 p d. Voința Cluj-Napoca — 
Olimpia Reșița 5090—5145 p d.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate la concursul Pronosport — eta
pa din 20 octombrie 1974

C.F.R. Cluj-Napoca — Jiul 
F. C. Argeș — Sportul stud. 
A.S.A. Tg. Mureș—Poli. Tim 
Steaua—Chimia Rm.. Vîlcea 
F.C.M. Reșița—Poli. Iași

VI. Lazio—Sampdoria
VII. F,C. Const,—,,U“ Cluj-Napoca

VIII. *------- —
IX.

X.
XI;

XII.
XIII.

Fond de cîștlguri 347083 lei.
Plata cîștiguriior de la acest 

curs se va face astfel : în Capitală 
de la 25 octombrie pînă la 20 de
cembrie 1974, în țară de la 28 oc
tombrie pînă la 20 decembrie 1974, 
inclusiv.

I. 
n. 

iii. 
IV.v.

Torino—Cesena
A scoli—Internazionale 
Bologna—Roma 
Milan—Fiorentina 
Tern ana—Cagliari 
Varese—Juventus

X
1
1
1
1
1
1
1 

X
1

X
2 

X

con-

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

A.S.A. 2(1)
POLI Timișoara 0(0)
TG. MUREȘ, 20 (prin telefon)
,,Poli“ nu a sperat mai mult 

de un meci egal. Fără conducă
tori de joc veritabili (și Surdan 
și Voinea, accidentați, nu au 
făcut deplasarea), fără un om 
de finalizare autentic în atac, 
timișorenii și-au așezat din ca
pul locului dispozitivul pe două 
linii de apărare, în fața porții 
lui Jivan. cu doi jucători (Pe-

Stadionul ,,23 August" : teren bun: 
timp favorabil ; spectatori aproxima
tiv 10 000. Au marcat : HAJNAL (min. 
33) și VARODI (min. 36). Raportul 
cornerelor 7—3. Raportul șuturilor la 
poartă : 18—11 (pe spațiul porții :
8—4). Raportul faulturilor comise : 
11-11.

A.S.A. : Solyom 9 — Onuțan 6, Kiss 
7, Ispir 7, Czako 8 — Varodi 7, B6- 
loni 8 (min. 85 Pislaru) — Fazekoș 7 
(min. 67 Both II 7), Naghi 7, Mu- 
reyan 7, Hojnal 7.

POLI : Jivan 7 — Mioc 7, Paltini 
san 6, Arnăutu 7, Popa 7 — Maier 6 
(min. 60 Flcares 6), Mehedințu 7, 
Lața 7 — Bojin 6 (min. 60 Giuchici 
7), Dașcu 7, Petrescu 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru C. Ni- 
culescu ; la iinie : I. Da acu și Gh. 
Vasilescu II (toți din București).

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

trescu și Dașcu) avansați, pen
tru tatonări timide. Barajul a- 
cesia sever a estompat suficient 
atacurile gazdelor, pentru că la 
un moment dat speranțele lor 
de gol se legau doar de suturi 
puternice, de la distanță, expe
diate de Boloni sau Hajnal. E- 
chilibrul se va rupe. însă, în 
min. 33, cînd HAJNAL, forțează 
(cu succes) o altă posibilitate de 
a străpunge defensiva adversă. 
Intr-adevăr, cursa lui lungă, so
litară, se va termina cu gol. du
pă ce portarul Jivan intervenise 
cu un salt disperat fără să poată 
reține, insă, mingea. Din momen-

UN MECI JUCAT CU
tul acesta, „Poli“ își reconsideră 
atitudinea și părăsește așezarea 
aleasă, iese decis în cîmp, dînd 
jocului un aspect relativ egal.

După pauză, o perioadă de 
perspective în atac a echipei mu
reșene este încununată de o bară 
a lui Nagbi (min. 50). Acțiunile 
alternează în cele două terenuri, 
antrenorul I. Ionescu, nemulțumit 
de perspectiva înfringerii aruncă 
pe gazon, concomitent, doi ju
cători cu abilități de atacanți, 
gazdele sînt obligate să-și spo
rească vigilența in apărare și. în 
min. 73. se va petrece o fază 
fierbinte în careul lui Solyom : 
un fundaș al A.S.A.-ei comite un 
henț, arbitrul fluieră prompt, 
regulamentar. dictînd 11 m, 
fără să vadă că poziția clară de 
gol al lui Dașcu (care va și

ȘP. STUDENȚESC 0(0)
PiTEȘTI, 20 (prin telefon)
La o primă vedere, scorul a- 

cesta poate fi surprinzător. Pen
tru cei care au fost prezenți însă 
la meci, el își are explicații pre
cise, mulți fiind de acord chiar 
că, fără un Suciu inspirat, se pu
tea consemna și un scor-fluviu.

Debutul meciului nu anticipa 
așa ceva. Pentru că studenții în
cepuseră să construiască bine la 
mijloc, dar jocul la ofsaid avea 
să-i dei-egleze curîrrd și decisiv. 
Era numai minutul 9 cînd funda
șii centrali bucureșteni s-au bîl- 
bîit, Suciu a respins, totuși, cu 
piciorul, dar RADU I, lăsat ne
marcat, a înscris, plasat, de la 
circa 13 ni. Din acest moment, 
F.C. Argeș face un joc de exce
lentă mobilitate care încurcă a- 

' proape de fiecare dată apărarea 
' studenților. Și in min. 26 Cazan 

și Grigore se bîlbie încă o dată, 
( dar RADU II nu ezită, și de la 8

DOAR PROBLEMA SCORULUI...

Deși în prima sa parte meciul 
dintre Steaua și Chimia Rm. Vîlcea 
ni s-a părut destul de echilibrat, 
fosta deținătoare a „Cupei Româ- 
niei-* demonstrînd că poate avea 
și în deplasare remarcabile velei
tăți ofensive, acțiunile inițiate 
mai ales de C. Nicolae și Tâtaru 
punînd uneori în vădită dificul
tate apărarea gazdelor, singura

Stadionul Steaua ; teren toarta 
bun ; timp splendid ; spectatori — 
aproximat!* 12 000. Au marcat ; NAS- 
TASE (min. 15 și 73) și IOROANES- 
C'J (min. 16 și 56). Report de cor
ne.® : 7—6. Raportul șuturilor ia poor 
tâ : 26—16 (pe spațiul porții : 14—6). 
Raportul faulturilor comise : 13-14.

STtAUA : Icrdache 7 — Sătmârea- 
nu 7, Smarandache 7, Sameș 8, An 
gbelini 7 — Vigu 8, Dumitru 7 — Ae- 
lenei 8. Nâstase 7 (min. 83 Ion Ion), 
lordânescu 8, Fl. Dumitrescu 8.

CHIMIA ; Oanâ 8 — Lepâdatu 7, 
Borz 6, Ciobanu 8, Cincă 6 — Stoica 
6, Șutru 6 — C. Nicolae 7, Tâtaru 7, 
P. Gheorghe 6 (min. 39 Haidu 6), 
lordache 6 (min. 57 Pâunescu 6).

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la cen
tru — I. Cimpeanu ; la linie, cu gre
șeli in aprecierea ofsaidurilor, T. 
Gabos și |. Joidoș (toți din Cluj- 
Napoca) .

Cartonașe galbene : Cincâ, Șutru. 
Cartonașe roșii : Cincâ.
Trofeul Petschovschi ; 8,
La tineret-speranțe : îl—1 (4—0).

fructifice prompt), Steaua a luat 
un avantaj decisiv pentru vic
torie.

Cum conjunctura partidei a de
venit între timp și mai favorabilă 
pentru bucureșteni prin elimina
rea în min. 39, — pentru îmbrîn- 
cirea arbitrului, care în alte si
tuații s-a dovedit mai puțin au
toritar — a fundașului vîlcegn 
Cincâ, spectatorii au așteptat ne
răbdători să asiste la noi goluri. 
Pînă la pauză, .însă n-a mai 
căzut nimic, pentru că în două 
rînduri (min. 35 și 43) Iordăr.escu 
și, respectiv, Năstase, scăpați 
singuri spre poarta oaspeților, 
s-au arătat mai puțin îndemîna- 
tici în conducerea mingii, din- 
du-i posibilitatea lui Oană să in
tervină, iar în min. 42 șutul lui 
Năstase a nimerit bara.

In repriza secundă, Steaua a 
dominat cu insistență, a atacat 
spectaculos, creîndu-și numeroase 
ocazii de a majora scorul, prin
tre care și o „bară“ a lui Iordă- 
nescu (min. 72). Dar portarul 
Oană, care a avut o revenire ex
celentă n-a mai putut fi învins 
decît în două rînduri (min. 56 : 
acțiune personală IORDANESCU 
și min. 78 : centrare Fl. Dumi
trescu, reluată în plasă de NAS- 
TASE).

Constantin FIRĂNESCU

marca). r| 
mai mard 
acordat, 
acest Iul 
a executa 
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țîndu-i li] 
în corner 
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să fie dîj 
plomb. Pi 
nimerite, 
are un ni 
rație (miJ 
tează spll 
scorul, ini 
tic al lui

m înscria 
minute, u 
cu acea 
start, cad 
drum, a.i| 
marcheazj

Pauza 1 
cel bun i 
echilibrul] 
ceputul J 
tă și mul 
ge din n 
66, TROI 
Radu II, 
mat apăra 
scrie de I 
iureș ofd 
spectaculd 
ții lui Sul 
TAȚEA s 
tr-o casc! 
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de oră dJ 
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bun, atît 
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lui Bathd 
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32, care | 
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EFECTELE GOLULUI...
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necunoscută a acestei confruntări 
a rămas, totuși, pînă în final, di
mensiunea scorului în favoarea 
„unsprezecelui“ antrenat de C. 
Teașcă, superior valoric adversa
rului.

Intr-adevăr, prin cele două 
goluri înscrise în minutele 15 și 
16, ambele și cu concursul porta
rului vîlcenilor (la primul dintre 
ele, Oană a ieșit prea mult spre 
marginea careului pentru a res
pinge o centrare a lui Aelenei, 
mingea a ajuns la Vigu, care a 
șutat și NĂSTASE a pus bine pi
ciorul în calea balonului, dindu-i 
o direcție și mai precisă spre 
plasă ; la golul al doilea, Oană 
s-a arătat mai puțin decis în in
tervenție, Ia o centrare de pe stin
gă a fundașului Anghelini, pe ca
re IORDĂNESCU a reușit s-0

UNIV. CRAIOVA 1(0)
ARAD, 19 (prin telefon)
O dispută pe muche de cuțit, 

care l-a ținut pe iubitorul de 
fotbal țintuit în tribună sau în 
fotoliul din fața micului ecran 
pînă în ultima clipă. Universita
tea Craiova a aruncat în luptă 
toată energia de care este capa
bilă, precum și orgoliul ei de 
campioană, De partea cealaltă, 
U.T.A. a adus pe gazon hotărîrea 
de a cîștiga două puncte, proprie 
oricărei formații gazdă,

Plusul de maturitate în orga
nizarea de ansamblu a jocului 
craiovenilor s-a simțit multă vre
me în teren ; in modalitatea de 
a se apăra — toț cu trei fundași

(Bădin, Bl 
ro“) în zl 
lui defenl 
maniera I 
front lara 
litatea r;J 
Marcu. 1J 
câ nesl 
U.T.A.-ei 
ori, o dai 
Marcu) a 
rei pentri 
Dar, cu.-î 
a cedat ;| 
pe Crișaj 
talonat d| 
țător înM 
a reveniți 
CU a int] 
golul car 
formația I 
suflet do 
preț (al 
hazard), I 
ceas, a ini
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ZENIE

Stadion Dinamo ; teren bun , timp foorte frumos ; spectatori eproxknativ 
10 000. Au marcat : DUMITRACHE (min. 40) și D. GEORG 3CJ (min. 83), am
bele din 11 m. Raport de cornere : 13—2. Raportul șuturilor la poartă : 15—7 
(pe spațiul oortii .- 12—5). Raportul faulturilor : 16—21.

DlNAMO : Constantinescu 7 — Cheran 7, Dobrau 7, Sătmăreanu II 8, De- 
leanu 7 — Sqlcennu 6 (min. ^6 Moldovan 6), Dinu 8, Nunweiller 7 — D. Geor
gescu 7. Dumitrache 7, Lucescu 7 (min. 80 ”

F. C. GALAȚI : Hagioglu 9 — Nedelcu 
7 — Moneo 7, Codreanu 6, Dumilriu III 7 
Erie), !. Ionică 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN io centru :
Ba ina (Tîrnâveni) și St. Marian (Sighișoara).

Cartonașe galbene D. Coe și Cheran.
Trofeul Petschovschi : 10. La tineret-speranțe : 7—0 (C-0).

F. C. GALAȚI ț 0(0)
Zamfir).
7, Stoicescu 7, Dan Coe 7, I. Nicu 
— State 6, Lupulescu 5 (min. 30 A.

CONSTANȚA, 20 (prin telefon)
Constânțenii au realizat o victorie 

spectaculoasă. Suportul acestei apre
cieri îl constituie verva pe care F.C. 
Constanța a manifestat-o p-e teren 
(cu deosebire in primele 45 de mi
nute) și gîndirea tactică a liniei de 
mijlocași ; plusul de agresivitate al

F.C.CONSTANȚA .4(2) 
„U“CLUJ-NAPOCA 1(0)

un avântai
?it pcnalty-ul 

dovedească-
nișan,
de la 11 m, 
întă, 
să
ură

care

permi-
respingă 

specta-

ratată 
de la 

or 
ră i 
esior 
ită, VARODI 
mare inspi-
la 11 ni, șu- 

feet majorînd 
ijonnhii esle-

Poli- 
continuă 
mare a- 

• eve-

CUPEN

Cînd a început 
și duelul celor două 
indica o superioritate 
voarea gazdelor, nimeni 
se mai îndoia că întîlnirea 
putea încheia cu un scor record. 
Și totuși, n-a fost așa. Mai întîi, 
fiindcă Dinamo, negăsind soluții 
potrivite pentru a străpunge o a- 
părare supraaglomerată și destul 
de bine organizată, s-a lăsat 
trasă într-un joc de uzură, 
inutile complicații, mai ales 
zona de finalizare. Tn al doilea 
rînd, pentru că F. C. Galați — în 
ciuda unui evident handicap va
loric a reușit să realizeze un anu
mit echilibru tactic.

Meciul, în general tern, obosi
tor aproape în unele momente de 
dominare sterilă dinamovistă, a

și jocul 
combatante 
netă în fa- 

pârcă nu 
s-ar

am zice — 
celor două 
bucureșteni 
situații de

a-
CU 
în /

avut o desfășurare — 
simetrică, de-a lungul 
reprize. Fotbaliștii 
și-au creat numeroase 
a înscrie, dar nici una dintre a- 
cestea nu s-a soldat cu un gol din 
acțiune, deși Dumitrache (min. 17) 
Nunweiller (min. 28), D. Georges
cu (min. 35), în prima parte a în
tîlnirii, și Luc’escu (min. 48), Di
nu (min. 54), D. Georgescu (min. 
79) în cea de a doua, au fost la 
un pas de a scutura plasa por-

ții lui Hagioglu. Oaspeții au avut 
și ei două excelente ocazii (min. 
24 și 82) prin State și o bară în 
min. 65, a lui Lupulescu, care ar 
fi putut schimba nu numai aspec
tul jocului, ci și soarta întîlnirii. 
Fină la urmă însă, victoria a re
venit, pe merit, formației dina- 

urma transformării a 
just 

finalul 
în min. 

după un fault la marginea 
careului asupra lui 

(a înscris DUMI- 
în min. 83, D.

venit, pe merit, formației 
moviste, în urr.-.a 
două lovituri de la 11 m, 
acordate de arbitru, în 
fiecăreia dintre reprize : 
40 
interioară a 
D. Georgescu 
TRACHE) și 
GEORGESCU a stabilit scorul fi
nal, după un penalty sancționînd 
un atac neregulamentar asupra 
lui K. NunweiHer în suprafața de 
pedeapsă.

Mihai IONESCU

SINGURUL SUT ADEVĂRAT - GOLUL VICTORIEI
J»

Stadion ,,1 Mai“ ; teren bun ; timp 
frumos, vînt în rafale ; specta'.ori 
aproximativ 8 000. Au marcat : MĂR- 
CULESCU (min. 34 și 70), și TANASE 
(min. 38 și 86), respectiv MIERLUȚ 
(min. 87). Raport de cornere 
Raportul șuturilor I 
(pe spațiul porții : 
faulturilor comise : n—io.

F.C. CONSTANȚA : Popa 7 - Mus 
tafa 8, Antonescu 7, Bălosu 8, Nistor 
6 — Constontinescu 7, lovănescu 8 
(min. 80 Mihu) — Tânase 8, Mărcu- 
lescu 8, Caramon 7 (min. 48 Nego- 
escu 6), Turcu 8.

„U- CLU3-NAPOCA : Lâzâreanu 7 
- Poratchi 7, Pexa 6, Mierlut 7, Va- 
siliu 5 (min, 20 Hurloi 6) — Anca 7. 
Dumitrescu 6 (min. 68 Cimpeanu H 
6), Mureșon 7 — Uifâleanu 6, Coca 6, 
B ataci iu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la cen
tru — Gh, Limona ; |a linie - M. Po
pescu și G. Retozan (toti din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : Pexa, (ovâ- 
nescu, Uifâleanu

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

12-6.
la poartă : 22-3

13—6). Raportul 
12-18.

AZDELOR
ază, peste 10 
ele lui TROI, 
explozie 
Iversarii 

în careu

F. C. M. REȘIȚH , 2(0) 
POLITEHNICA lași L(l)

de 
pe 
Și

fost sfetnicul 
ți. Numai că 
mnat la în- 
înde, datori- 
elor, se frîn- 
îal. în min. 
împreună cu 

o dată șah- 
tenilor și în- 
n min. 82 un 
an de toată 
luic bara por- 
urmă, MUS- 
ni ui gol, în- 
uze. Aveau 
’a mari oca- 
țiior. Scorul 
de mare și 
i e mai pu- 
i euforia a- 
îubminată și 
isteților (un 
porții, scos 

>ricum, 5—0

Stadion ,,1 Mai“ ; teren foarte bun; 
timp excelent ; spectatori aproxima
tiv 8 0Q0. Au marcat : RADU I (min 
9), RADU II (min. 26), TROI (min. 
36 și 66), MUSTAȚEA (min. 82). Ra
port de corners : 6-5. Raportul șu
turilor ‘ 
porții ; 
mise ;

F.C.
Cristian)
Cîrstea 8, Ivan 8 — Mustățea 8, Ma
rian Popescu 8 — Troi 10, Tronaru 7, 
Radu II 9, Radu I 8 (min. 63 Jercan 
7).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 7 
— Tănâsescu 5, Cazan 4, Grigore 6.

6, Chihaia 5 
Marica 5 — 

5 (min. 52

la poarta : 21—8 (pe spațiul 
14—1). Raportul
16-14.
ARGEȘ : Ariciu 

Cotigă 7,

faulturilor

7 (min. 
Olt6anu

co-

bO 
9.

Manea 5 — O. lonescu 
(min. 54 Radulescu 6), 
Leșeanu 6, M. Sandu 
Stroe 6), Petreanu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
tru — V. Topan ; la linie — I. Țifr«c» și 
1. Constantinescu (toți din CIuj-Ng- 
poca).

Trofeul Petschovschi : 8
La tineret-speranțe : 1—1 (1—0)

cen-

este un scor care invită la foarte 
multe reflecții...

Mircea M. IONESCU

REȘIȚA, 20 (prin telefon) 
întîlnirea a satisfăcut 

mai dintr-un singur punct 
vedere, și anume acela al 
matismului desfășurării ci. 
rest, ioc fără orizont, cu multe 
greșeli tehnice, presărat cu mul
te faulturi, intrări dure, 
ce l-a determinat pe conducăto
rul partidei să arate de cinci ori 
cartonașul galben și o dată pe 
cel roșu (Dănilă — eliminat in 
min. 62). De fapt abia din acest 
minut întîlnirea s-a schimbat ca 
mod 
omului 
care a 
lănțuit. 
au dat 
dirză. acționînd organizat 
apărare și periculos în ofensivă.

Jocul a început confuz, 
sele greșite abundă și 
— într-o zi slabă — nu 
sg găsească drumul spre 
apărată de Costaș. Abia 
min. 27 Atodiresei ratează 
permis, trăgînd de la 6 m mult 
peste poartă. în min. 35 scorul 
este 
faultat 
poartă, 
beră în 
trimite

nu
da 

dra
in

ceea

de desfășurare, datorită 
în plus al echipei gazdă, 
atacat pînă la sfîrsit dez- 
Pînă atunci însă, i'rtenii 
o replică neașteptat de 

acționînd organizat în

Pa- 
gazdele 
reușesc 
poarta 

în
ne-

Simionaș estedeschis :
la 25 m perpendicular pe 
tot el execută lovitura li- 
interiorul careului. Coste* 
cu capul înapoi Ia DA-

ÎNVINGĂTORII N AU FOST SCUTIȚI
i
I
i
j

DE EMOȚII
; timp frumos ; ____ ____ _______

n. GY6RFI (min. 42), IAMBOR (min. 70), respectă 
jr cornere : 7—2. Raportul șuturilor ia poartă : 13-16 

Raportul faulturilor comise : 13—14.
amachn 7 - Hirlab 7, Naghi 7. Mihăilescu
Gherght'li 6 — lambor 6, Șerbănoiu 7 (min.

teren bun ; spectatori circa 7 000 Au

7, Mateescu
52 Rusa 7),

7 — Filip 6, Bigan 8, Knoblau 6, Bocșa 6 
. 65 Toth 6), Iancu 7, Kaizcr 8, Lucaci 7. 
UN ; la centru Anton Miinich ; la 
iin București).
I 8. La tineret-speranțe : 3—0 (2—0).

linie

— Naom 7,

N1I.A care, 
sat jos la 
înainte 
găsește 
ine în careu pe 
aeesta reia direct peste 
surprins puțin afară 
Golul victoriei este 
fundașul Filipescu 
.îndrăznit" să suteze 
Ia 25 m, mingea oprindu-se 
vinclu". Acesta

de 
cu

de la 14 m, reia pla- 
coH. Cu 12 minute 
final, Atodiresei il 
o pasă la semiinălți- 

CAPRIORU, și 
Costaș 

din poartă, 
înscris 

care 
cu sete

a fost 
altfel singurul șut sănătos, 
întreaga durată a partidei.

Gheorghe NERTEA

Stadion Valea Domanuîui ; 
bun ; timp noros ; spectatori, apro
ximativ 10 000. Au marcat : DANILA 
(min. 35). CAPRIORU (min. 78) FI
LIPESCU (min. 89). Raport de corne- 
re : 10—2. Raportul șuturilor la poar
tă : 25—8 (pe spațiul porții : 7—5).
Raportul faulturilor comise : 11—15.

F.C.M. REȘIȚA : llieș 7 - Ologea- 
nu 7 (min. 66 Zimmer 7), Georgevici 
7, Hergane 7, Filipescu 8 — Pușcaș 6, 
Bora 5 (min. 66 Capriciu 7), Beldea- 
nu 5 — Atodiresei 8, Nestorovici 7, 
rlorea 7.

POLITEHNICA IAȘI : Costaș 8 -
Sofian 5, Toacă 8, Dinu 8, Vlad 7 — 
Romilă II 8. Birta 6, Simionaș 7 — 
Incze 6 (min. 74 Grosaru 6), Dănilă 
5, Costea 6 (min. 73 Simionov 5).

Arbitrajul : BUN ; la centru : Al. 
Pîrvu, la linie : V. Murgășan și Al. 
Grigorescu (toți din București).

Cartonașe galbene : Incze, Dănilă, 
Costea, Filipescu, Câprioru.

Cartonașe roșii : Dănilă.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1-2 (1—2).

eîefon)
Io jumătate 
pră faze de 
be brașove- 
Lși fi creat, 
re de gol), 
f — foarte 
Li cît și pe 
ral, pe că
min. 52 — 
■ de poarta 
kt, a reluat 
pta, deschi- 
[1 din min 
I primul șut 
|1 porții, a 
br al ener- 
Icu tot v°-

leul din min. 37. 
ținut sigur de Adamache 
la sfîrșitul primei jumătăți a par
tidei Steagul roșu s-a impus net, 
reușind să-și mărească avantajul 
(min. 42) prin. GYORFI, la capă
tul, unei combinații rapide și in
cisive, cu Șerbănoiu.

Dacă prima parte a jocului a 
decurs în nota de superioritate a 
„stegarilor44, pe care scorul de pe 
tabelă i-a și răsplătit clin plin, 
următoarele 45 de minute ne-au 
arătat o echipă oaspe într-o dis
poziție 
atît 
cu 
sîmbată

al lui Iancu, re- 
pînă

de joc remarcabilă, 
mai mult de 

cît Olimpiei îi 
trei piese de

cu 
apreciat 
lipseau 

mare

greutate în ansamblul echipei,
Helvei, Bathori II și Both. .Săt
mărenii au jucat acum excelent
în cîmp, au atacat mai mult decît
în prima parte (încurajați și de 
golul înscris la două minute du
pă reluare de LUCACI, care a 
speculat o eroare a lui Adama
che) șj au făcut ca asupra rezul
tatului final să planeze incertitu
dinea. Aceasta însă și cu contri
buția... _ ’ ' "
lent, prea lateral, nu mai dădea 
emoții unei apărări conduse ma
gistral de Bigan.

Pe fondul acestei pronunțate 
ameliorări a comportării oaspeți
lor, a venit însă șutul lui IAMBOR 
din min. 70 (deviat în plasă de 
Knoblau) și soarta meciului a fost 
decisă. Chiar la 1—3, Olimpia 
„nu s-a predat" și, atacînd susți
nut, a avut încă două mari oca
zii : în min. 78, Adamache a res
pins, pe rînd, șuturile de. aproape 
ale lui Bigan și Iancu iar în min. 
80 Toth a șutat razant cu bara.

în ansamblu, victorie meritată 
a Steaului roșu, 
au consolarea de a fi făcut un 
meci bun, pentru care au cules 
aprecieri. în acest sens, faptul că, 
pe ansamblul partidei, ei au șutat 
la poartă mai mult decît; gazdele 
spune destul de mult... .

Radu URZICEANU

gazdelor, al căror joc

dar sătmărenii

N
c — „libe- 
|a sistemu- 
lai ales. în 
bea pe un 
bza și abi- 
I Crișan și 
acțiuni, în- 
I apărare a 
anit dese- 
L la șutul lui 
torul ...ba
lata curată, 
h (min. 48) 
l-a lansai 
I o cursă, 
Ltat necru- 

mingea 
unde MAR- 
ksă. A fost 
Deconecteze 
b sădit în 
I cu orice 
I purtat la 
I ochii pe 
re printr-o

Stadion U.T.A, ; teren bun ; timp frumos ; spectatori 12 000. Au marcat : 
MUNTEANU (min. 63) ; BROȘOVSCHÎ (min. 70), respectiv MARCU (min. 48). 
Raport de cornere : 7-4. Raportul șuturilor Ia poaitâ î 16—12 (pe spațiul porții: 
6-4). Raportul faulturilor comise : 14-18.

U.T.A. : Icrgulescu 7 — Birău 5, Kukla 7, Pojoni 6, Purima 6 — Schep 8 
(min, 60 Bedea 7), Pîrvu 6, Broșovschi 7 — Munteanu 8, Domide 7, Colnic 6 
(min. 55 Axente 6).

UNIV. CRAIOVA î <
Negrilâ 6 — Bălăci 6, I
79 Niță), Mărcu 7.

Arbitrajul : BUN ; 
din București).

Cartonașe galbene j Bădin,
Trofeul Petschovschi : 10.

Oprea 5 (min. 72 Lung 7) — Niculescu 6, Boc 8, Bădin 6, 
Berneanu 6, Ștefânescu 7 — Crișan 8, Oblemenco 6 (min.

la centru : C. Petrec ; la linie : C. lofciu și I. Puia (toți

Purima, Berneanu.
La tineret-speranțe ; 2-0 (1-0).

defensivă mai puțin lucidă decît 
pînă atunci. U.T.A. nu s-a lăsat 
prea mult invitată la ofensivă, 
s-a instalat în terenul advers (cu 
mici întreruperi, cum a fost la 
faza din min. 70, cînd Marcu a 
ieșit cu balonul în afara cadru
lui porții), atacînd cu forțe din 
toate compartimentele. Va egala, 
însă, prin MUNTEANU care va 
înscrie la o centrare a Iui Kukla, 
dar, în faza precedentă, fundașul

central 
riculos**
Iul a dat și mai mult aripi for
mației gazdă : în min. 65. „capul1* 
lui Domide, din plonjon, va tri
mite mingea cu puțin alături de 
poartă. însă cinci minute 
tîrziu, BROȘOVSCHÎ va 
golul victoriei, profitînd de 
inexactitate a portarului Oprea.

arădean comisese „joc pe- 
asupra lui Negrîlă. Go-

mai 
înscrie 

o

Gheorghe NICOLAESCU

atacanților, în special al extremelor 
Turcu și Tănase. Cu piciorul pe 
^accelerator-, gazdele au creat faze 
fierbinți, silindu-i pe universitari 
să se concentreze mai ales a-supra 
modalităților de a opri deschiderea 
scorului. Lăzăreanu și linia de fun
dași au făcut eforturi lăudabile și 
— ocrotiți pe alocuri, și de... Zeița 
Fortuna — au ieșit cu fata curată 
pînă în min. 34. Atunci, Turcu l-a 
găsit excelent pe MArcuLESCU in 
careul de 16 m, acesta a stopat scurt 
balonul și, printr-o „răsucire", a În
scris sec sub privirile uluite aîe Iui 
Pexa și Anca. După patru minute 
Constantinescu pasează in adincimc 
la TĂNASE și, extremul constănțetan 
reia fulgerător in gol, direct dc- la 
18 m.

Ha reluare, constănțenii își permit 
momente de relaxare, jocul nu mai. 
este atît de atractiv. Totuși, tabeKa 
de marcaj se mai modifică de tarei 
ori — în min. 70 MARCULESCU șu- 
tează din careu In unghiul lung pe 
sub Lăzăreanu, în min. 86 T AN ASE. 
„servit" “**• * ' . - -
zăreanu 
min. 87. 
rect din 
gă linia 
tiv 17 m ! Victorie ____ ______ _
fără ca oaspeții să aibă motive de 
a o contesta.

Stelian TRANDAFIRESCU

de Mihu înscrie peste IJI- 
ieșit in talimpinare, șl, în 
cind MTERJL.UT înscrie di- 

lovitură liberă exact de lin- 
de corner de la aproxisna- 

total meritată,

DOMINARE ACCENTUATĂ, DAR NEFHUCTIFICATĂ

se mai aștepta, 
C.F.R., Jiul s-a

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin telefon)
Cînd nimeni nu

aici, pe stadionul _ ___ ___ ____
aflat la un pas de gol. Era minutul 
30. Mulțescu a centrat de pe dreapta 
pînă la Fiidixoi-u. demarcat pe partea 
opusă. A urmat o reluare spectacu
loasă de la aproximativ 7 m. balo
nul lovindu-1 în cap pe 
Moldovan I Cînd,
„bîlbîiala4* iscată, . _______
tribunele au respirat ușurate. A fost 
una dintre cele mai mari ocazii ale 
meciului, a doua a jocului (pe pri
ma a ratat-o Roz nai în min. 40). Ce 
s-a întîmplat, însă, pînă atunci 7 
C.F.R. a dominat, uneori cu autori
tate, a combinat cu precizie în 
cîmp, a atacat șl a creat cîteva bu
ne situații din care ar fi putut des
chide scorul, dar, rînd pe rînd. Pop 
(min. 5), Szdke (min. 15, bară) și 
Moga (min. 19) au șutat imprecis.

După pauză, jocul — pînă atunci 
de factură tehnică modestă — s-a 
mai înviorat puțin. C.F.R. a forțat 
golul victoriei, nu l-a obținut (A- 
dam și Moga ratînd fiecare cite 
două ocazii, în prima parte a re
prizei secunde), după care a slăbit 
•ritmul atacurilor, permițînd echiDei 
oaspete să iasă dintr-o apărare bi
ne pusă la punct (cu Mușat, libero 
în fața fundașilor centrali), să șar-

portar '1 
în sfîrșit, după 
Szdke a degajat,

Stadion C.F.R. ; teren foarte bun; 
timp răcoros ; spectatori, aproxima
tiv 9 000. Raport de cornere 9—2. 
Raportul șuturilor la poarta 23-8 (pe 
spațiul porții : 7-2). Raportul faultu
rilor comise 6—11.

C.F.R. : Moldovan 7 — Szoke 7, Ora-*- 
gomir 7, Vlșati 9, Roman 7 — Pop 6, 
Boca 7. M. Breton 7 — Țegean 7 
(min. 62 Cojocaru 6). Adam 6, Mc 
ga 7 (min. 76 Soporan).

JIUL : Naște 5 (min. 46 I. Gabrte? 
7) — Rusu 6, Tone o 7, Stocker 7, 
Dodu 6 - Noghi 7, Mușat 8, Libardi 
8 — Roznoi 7, Mulțescu 8, Stan G 
(min. 75 Fildiroiu 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la cen 
tru : Marcel Buzea ; la linie : N. 
Petriceanu și Gb Dragomir (toți din 
București)»

Cartonașe galbene : Libardi.
Trofeul Petschowschi 9.
La tineret-speranțe f 0-0.

jeze de cîteva ori periculos pe con
traatac și eă aibă, în final, acea 
mare ocazie pe care ani amintit-o. 
Ar fi fost însă Inechitabil ca C.F.R. 
să părăsească terenul învinsă, pen
tru că. dacă citim cu atentie cifrele 
din caseta alăturată, se observă clar 
că ele au fost net favorabile echipei 
gazdă.

Latirențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B (ETAPA A X-A)
SERIA I SERIA A ll-a SERIA A lll-a

PETROLUL PLOIEȘTI - C.S.U. GALAȚI 
3—1 (2—1). Autorii golurilor : Zamhr
(min. 5), Dobre (min. 23), Cozarec (min. 
74), respectiv Cramer (min, 35). (I. Tă- 
năsescu, coresp.)

FORESTA FĂLTICENI - PROGRESUL 
BRAiLA 1—0 (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Luncovschi (min. 31). (D. — 
ciun, coresp.)

SPORT CLUB BACAU - UNIREA 
ȘAN1 2—0 (0—0). A înscris î Botez 
49, 70). (Gh. Daîban, coresp.)

CHIMIA BRAILA - METALUL PLOPENI
2— 2 (2-0). Au marcat: Chita (min. 19), 
Cojocaru (min. 30) pentru Chimia, Curcă 
(min. 65), Giba (min. 63) pentru Meta
lul. (I. Baltag, coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - C.S.M. SU
CEAVA 1—0 (0-0). Unicul gol a fost rea
lizat de Petrică (min. 73). (C. Nemțeanu, 
coresp.)

OȚELUL GALAȚI - S.C. TULCEA 2-0 
(0—0). Autorii golurilor : Zdrăiîâ (min. 
72), Adam (min. 83) (T. Siriopol-coresp. 
jud.).

C.F.R. PAȘCANI - RELONUL SAVI- 
NEȘTI 3—0 (1-0). Au înscris : Stonică
(min. 21. autogol), Dumitru (min. 52), 
Barbu (min. 83). (C. Enea, coresp.)

GLORIA BUZĂU - ----------
3— 0 (3—0). Au marcat : 
Oprîșan (min. 22, 25). 
coresp.)

CELULOZA OALARAȘI 
TORUL GALAȚI 2-0 (1-0). Au înscris : 
Deacu (min. 2), Nica (min. 46). (M. Stan, 
coresp.)

RAPID BUCUREȘTI - DINAMO SLATI
NA 1-0 (0-0). Unicul gol a fost reali
zat de Râducanu (min. 63 din 11 m).

PROGRESUL BUCUREȘTI - OLTUL SF. 
GHEORGHE 0-0.

Crâ-

FOC- 
(min.

ȘTIINȚA BACAU
Stan (mln. 1), 

(1. Stănescu,

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

10 2 1
(27

1. PROGRESUL Br.
2. Gloria Buzău
3. Metalul P’openi
4. Ceahlăul P. Neamț
5. C.S.U. Galați
6. S.C. Bacău
7. Petrolul Ploiești
8. Construe. Galați
9. Celuloza Călărași

10. Chimia Brăila
11. Foresta Fălticeni
12. S.C. Tulcea
13. C.F.R.
14. Unirea
15. C.S.M.
16. Știința
17. Oțelul
18. Relonul Săvinești

ETAPA VIITOARE

CONSTRUC-

FLACĂRA MORENI - METROM BRA
ȘOV 0-0.

C.S.U. BRAȘOV - Ș. N. OLTENIȚA 2-1 
(2—0). Au marcat : Bucur (min. 9), 
tâ (min. 20), respectiv Râducanu 
59). (V. Secăreanu, coresp.)

A!bo- 
(min.

ALE-METALUL MIJA - AUTOMATICA 
XANDRIA 3—0 (1—0). Autorii golurilor :
Straț (min. 36, 85), Grecu (min. 69). (C. 
Cosma, coresp.)

METALUL DROBETA TR. SEVERIN - 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1-1 (0-0). Au 
înscris ; Țîrâ (min. 57) pentru Metalul, 
Bujor (min. 68) pentru Autobuzul. 
(P. Manafu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ - TRACTORUL 
BRAȘOV 3-2 (1-1). Au marcat : Mora- 
ru (min. 30, 72, 73), respectiv Chioreanu 
(min. 44, 88). (Z. Rîșnoveanu, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA - METALUL 
BUCUREȘTI 0-0.

C. S. T1RGOVIȘTE 
REȘTI 1-0 (0-0). Unicul gol 
Uzat de Niță (min. 55). (M. 
resp. județean)

CLASAMENTUL

VOINȚA BUCU- 
a fost rea- 
Avanu, co-

C.F.R. TIMIȘOARA - MINERUL ANINA 
1—0 (0—0). A marcat : Panici (min. 63 din 
11 m). (C. Crețu, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA - MINERUL 
BAIA MARE 1-0 (1-0). Unicul gol a fost 
realizat de Selejan (min. 31). (I. Vlad» 
coresp.)

F. C. BIHOR - UNIREA ARAD 3-1 
(2—0). Autorii golurilor: Kun (min. 35), 
Agud (min. 44, 47), respectiv Dcrâban 
(min. 65, autogol). (A. Jilâu, coresp.)

ȘOIMII SIBIU - VICTORIA CALAN 3-0 
O-O). Au înscris : Popescu (min. 
Râduțâ (min. 54), Zotincâ (min. 83). 
lonescu, coresp. județean)

VICTORIA CĂREI - METALUL AIUD 
(2—0). Au marcat : Losonczi (min. 
Pecz (min. 38). (E. Herman, coresp.)

VULTURI! TEXTILA LUGOJ - METALUR
GISTUL CUGIR 3-2 (0-1). Autorii golu
rilor : D. Ene (min. 57, 78), Bărbulescu 
(min. 79), respectiv Moldovan (min. 26),. 
Soos (min. 88). (C. Olaru, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE - IND. SIRMEt 
C. TURZH 1—1 (1—1). Au înscris : Mani* 
(min. 28) pentru Minerul, Munteanu (min. 
36) pentru oaspeți. (A. Domuțâ, coresp.)

ARIEȘUL TURDA - U. M. TIMIȘOARA 
3—1 (2-1). Au marcat : Culda (min. 12), 
Soo (mn. 42 din 11 m), Rezmuves (min. 
70), respectiv Grozâvescu (min. 18 din 
11 m). (P. Lazăr, coresp.)

MUREȘUL DEVA - MINERUL MOLDO 
VA NOUA 0-0.

CLASAMENTUL

39),
(I.

2-a
4)»

17- 4
18- 13
17- 8 
15- 9
15- 14
18- 11
16- 9
16- 14 
12-11 
12—10
10- 9
17- 14
11- 12 
10-15
3-20

14
14 '
13
12
12 
11
11
11 
11.
10
10:
9
8.
8
7
6
6
5.

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

__ ______ ____  ___ 6
16. Min. Mold. Nouă 10 2 2 6 3—10
17. Minerul Anina
18. Metalul Aiud

ETAPA VIITOARE
Victoria Câlan

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

MINERUL BM. 
C.F.R. Timiș. 
F.C. Bihor 
Corvinul Huned. 
Ind. sirmeî C.T.

10 5
10 7
9 6

10 6
5
5
5
5
5
4
5
4
3
4
3

1.
2.
3.
4.
5.

6—7. Victoria Corei 
Șoimii Sibiu

8. Unirea Arad
9. Mureșul Deva

10. Vulturii T. Lugoj
11. Met. Cugir
12. U.M. Timișoara
13. Minerul B. Sprie
14. Arieșul Turda
15. Victoria Câlan

14
13
12
12
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
0
8
5

2
3
2
3
4
4
5
4
5
3
5
5
5
4
4
6
5
7

octombrie)^
Metalul Plopenî — Foresta Fălticeni, 
structorul Galați — Unirea Focșani, 
lu’oza Călărași — C.F.R. Pașcani, 
trolul Ploiești — Chimia Brăila, S.C. 
cea — S.C. Bacău, C.S.U. Galați — 
ria Buzău, Progresul Brăila — C.S.M. Su
ceava, Știința Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț, Reionul Săvinești — Oțelul Ga
lați.

Pașcani
Focșani 
Suceava 
Bacău 
Galați

10 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

19-12
21- 13 
14-11 
12-12
17-11
22- 19
17- 13
18- 15
13- 12
9-10

14- 20
14- 11
12-14
15- 18
11-16
9-11

10-15
7-21

Con- 
Ce- 
Pe-

Tul- 
G!o-

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

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

10
10
10 
10
10
10 
10
10

1
3
2
3
1
1
4

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

17- 3
13- 4
17- 7
9- 5 

16-12 
10- 8
8- 9
8-1 i 

13-10
8-12

12-13 
12-13
10- 13 
10-16
6-16

12-14
5-12 

12-20

19
15
14
13
11
11
10
10
9
9
8
8
8
8
8
7
6
6

9
6
6
5
5
5
3
4 2

10 3 3
3
3
3
3
4
2
2
1
2
.octombrie) -

Gheorghe, 
București,

C.S.U. Brașov,

10 
10 
10 
10 
10 
io 
io 
10 
io

(27 
Oltul Sf. 
Progresul

3
2
2
2
0
4
3
4
2

10
10
9

10
10
10
10
10
10
10
10

RAPID Buc.
Metalul Buc. 
Dur a mo Slatina 
Progresul Buc. 
C.S. Trrgoviște 
Electroputere Cv. 
Flacăra Moreni 
S.N. Oltenița 
Metrom Brașov 
Metalul Mija 
C.S.U. Brașov 
Oltul Sf. Gheorghe 
Voința Buc. 
Gaz. metan Mediaș 
Met. Drobeta T.S. 
Autobuzul Buc. 
Automatica Alex. 
Tractorul Brașov

ETAPA VIITOARE 
Dinamo Slatina — 
Flacăra Moreni — 
Automatica Alexandria 
S.N. Oltenița — Gaz metan Mediaș, Me
talul București — Metalul Drobeta Tr. 
Severin, Metrom Brașov — Electroputeie 
Craiova, Autobuzul București — C.S. Tîr- 
goviște, Tractorul Brașov — Rapid Bucu
rești, Voința București - Metalul Mija,

10 2 2 6 9—19
10 2 1 7 8-20

(27 octombrie)
______ ____ C.F.R. Timișoara, Me
talul Aiud — Șoimii Sibiu, Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Anina, Metalur
gistul Cugir — Corvinul Hunedoara, Mi
nerul Baia Sprie — Mureșul Deva, Uni
rea Arad — Ind. sirmeî C. Turzii, Arieșul 
Turda — Vulturii Textila Lugoj, Victoria 
Cărei - F.C. Bihor, U.M. Timișoara — 
Minerul Baia Mare.



CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI DIN MEXIC

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI
CALIFICATĂ ÎN TURNEUL FINAL

LA FEMININ, ROMANIA U. R. S. S 3-1!

IERI, LA VARNA TURNEUL DE LA BARCELONA

ILIE NĂSTASE - CÎȘTIGĂTOR

Echipele participante la actuala 
ediție a campionatelor mondiale 
de volei, găzduită de șase orașe 
mexicane, au reluat întrecerile. 
Formațiile României, calificate in 
turneele semifinale pentru locuri
le 1—12 s-au deplasat la Toluca, 
băieții, și Ti juana, fetele. _ joentru 
a juca în compania Japoniei, Bul
gariei și Olandei, respectiv a Po
loniei, U.R.S.S. și Canadei.

Reprezentativa masculină a 
României a întîlnit în primul meci 
formația Bulgariei, într-un joc 
care, potrivit calculelor, era deci
siv pentru desemnarea uneia din
tre cele două viitoare calificate 
ale grupei în turneul final pentru 
locurile 1—6. Partida s-a ridicat 
la un nivel tehnic și spectacular 
deosebit, cei 4 000 de spectatori 
prezenți în sala „Unidad Augus
tin" aplaudînd evoluția foarte 
bună a celor două sextete. La 
capătul a aproape 3 ore de joc 
(a fost cea mai lungă întîlnire de 
pînă acum a C.M. din Mexic), 
voleibaliștii români, dînd dovadă 
de un exemplar spirit de luptă 
și de o rezistență de concurs su
perioară, au învins cu 3—2 (15, 
—7, —4, 18. 10). Momentul cheie al 
meciului l-a constituit setul al 
IV-lea (din nou, un record de du
rată al campionatelor), cînd spor
tivii noștri au egalat situația, reu
șind apoi să se impună într-un 
final pasionant. în ziua a doua a 
Semifinalelor, echipa României a 
depășit pe cea a Olandei cu 3—0 
(7, 6,' 10). rezultat care, coroborat 
cu celelalte înregistrate în ace
eași serie, califică formația noas
tră în turneul final, partida cu

Japonia (din cauza decalajului 
orar, rezultatul îl vom publica în 
ziarul de mîine) urmînd doar să 
desemneze pe cîștigătoarea semi
finalei de la Toluca. Tot aici, 
Japonia — Olanda 3—0 și Japonia
— Bulgaria 3—I.

Alte rezultate : Polonia — R.D.G. 
3—0 (4. 6, 2), Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 3—0 (7, 11, 7) — victorii 
surprinzătoare prin _ proporțiile 
scorului, Cehoslovacia — Cuba 
3—2, Polonia — Belgia 3—0, 
U.R.S.S. — Brazilia 3—0, R.D.G.
— Mexic 3—0, Mexic — Belgia
3—0.

Echipa feminină a României, 
care evoluează la Tijuana, a în
tîlnit în sala „Auditorio" în pri
mul joc al semifinalelor repre
zentativa Poloniei. Voleibalistele 
noastre au fost deseori surprinse 
de atacurile puternice ale adver
sarelor, astfel că victoria a reve
nit formației Poloniei cu 3—1 
(11, 10, —9, 9). în ziua a doua e- 
chipa României a avut ca adver
sară reprezentativa U.R.S.S. Prac- 
ticînd un joc de un bun nivel tehnic, 
atacînd în forță și apărindu-se cu 
exactitate, echipa noastră a cîști- 
gat cu 3—1 (8, —11, 11, 10). furni- 
zînd una din surprizele campio
natului și păstrînd totodată șanse 
pentru calificare în turneul final, 
în altă partidă de la Tijuana : 
Polonia — Canada 3—0.

Alte rezultate : R.D.G. — Mexic 
3—2. Ungaria —Cuba 3—1, Coreea 
de Sud — Peru 3—0. Japonia — 
S.U.A. 3—0, Japonia — Ungaria 
3—0, Mexic — Peru 3—0, Cuba — 
S.U.A. 3—0.

V.ARNA, 20 (prin telefon). Pala
tul sporturilor din Varna, același 
care a găzduit în 1969 „mondia
lele" de gimnastică modernă, este 
acum scena de desfășurare a ce
lei de a 18-a ediții a C.M. de 
gimnastică sportivă, competiție 
de mare amploare la startul eă- 
reia se aliniază peste 300 de 
gimnaști din 32 de țări ale lumii. 
La festivitatea de deschidere a 
întrecerilor, consumată duminică 
după-amiază în prezența a nume
roase oficialități bulgare și ale 
F.I.G., au defilat toți sportivii 
înscriși pe foile de concurs. După 
căldurosul salut adresat partici- 
panților de Takashi Kondo, prim 
vicepreședinte al F.I.G., tovarășul 
Todor Jivkov — președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria 
a declarat deschisă cea de a 18-a 
ediție a Campionatelor mondiale 
de gimnastică.

Apoi, un mare grup de tineri 
sportivi bulgari au prezentat un 
spectacol de adevărată măiestrie 
și frumusețe.

Zilele premergătoare startului 
C.M. au fost zile de pregătire in
tensă pe toate fronturile : orga
nizatorii se preocupă pentru a 
asigura competiției cele mai bune 
condiții de desfășurare, oficialii 
s-au reunit pentru punerea la 
punct a tuturor problemelor le
gale de arbitrai, iar sportivii și-au 
continuat —-----
mai mare intensitate, 
sîmbătă, aceste 
urmărite de un 
numeros — au 
forma excelentă 
gimnastelor din 
nia.

Gimnaștii români s-au nrsgătit 
și ei cu seriozitate în ultimele zi
le. asteptind cu optimism startuL 
Luni, in prima zi a întrecerilor, 
sînt programate exercițiile impu
se pentru fete, echipele urmînd 
șă intre în concurs pe grupe va- 

Gimnastele noastre vor

evolua în antepenultima grupă, 
alături de team-urile R. D. Ger
mane, S.U.A. și R. F. Germania. 
Formația României are următoa
rea componență i Alina Goreac, 
Anca Grigoraș, Elena Ceampelea, 
Rodica Sabău, Paula loan și Au
relia Dobre.

Echipa masculină a țării noas
tre va intra în concurs marți 
după-amiază, tot cu exercițiile 
impuse. Pînă atunci, antrenorul 
Costache Gheorghiu folosește fie
care oră de antrenament în sala 
de concurs pentru a putea pre
zenta o echipă puternică și omo
genă. Formația masculină cuprin
de următorii gimnaști : Dan Gre- 
cu, Ștefan Gall, Mihai Borș, Ni- 
colae Oprescu, Constantin Petres
cu, Mircea Gheorghiu și Ghcor- 
ghe Păunescu, băieții noștri ui
mind să evolueze într-o 
extrem de puternică 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Elveția, Cehoslovacia 
nia).

MADRID, 20 (Agerpres). — 
La o săptămină după ciștigarea 
turneului de la Madrid. tenis- 
manul român Ilie Năstase a re
purtat un nou succes, adjudeeîn- du-și ■ - - -
atribuit 
concurs 
•lucind .. ___ .
tase l-a învins cu 8—6. 9- 
pe spaniolul f~ 
Primele două 
mai echilibrate 
treilea Năstase 
nici o speranță 
impunîndu-se 
ternice și 
le. * 
Năstase și-a ameliorat 
în clasamentul Marelui 
F.I.L.T., asigurîndu-și

trofeul „Conde de Godo" 
învingătorului marelui 
disputat Ia Barcelona, 
excelent în finală, Năs- 

" —7, 6—3
Orantes.

au

grupă
(Japonia,

și Româ-

Constantin MACOVEI

Manuel 
seturi 
dar în cel de-al 

! nu a mai 
adversarului său, 

prin servicii pu- 
voleuri imparabi- 

In urma acestei victorii. Ilie 
situația 
premiu 
partici

parea la turneul campionilor ce 
va avea loc la Melbourne. în luna 
decembrie.

Simbătă. în semifinale, Năstase 
îl întrecuse pe Jauffret cu 6—3,
6— 0, 6—2. iar Orantes il învin
sese surprinzător pe Borg cu 6—1,
7— 5. 6—2.

fost

lăsat

DE AZI LA VIENA, SESIUNEA C. I. O

antrenamentele cu 
Vineri 

antrenament 
public extrem de 
dovedit din nou 
a eimnaștilor și 

U.R.S.S. și Japo-

Și 
Și

nt-l,
Astăzi dimineață, la Viena, se 

celebrează deschiderea solemnă a 
celei de a 75-a sesiuni a Comite
tului Internațional Olimpic. De 
după-amiază încep lucrările pro- 
priu-zise, cu o ordine de zi destul 
de încărcată, avînd — dacă se 
poate spune — două „capete de 
afiș“ : alegerea viitoarelor gazde 
ale Jocurilor Olimpice, de iarnă 
și de vară, din 1980, precum >și 
ratificarea proiectului regulii 26 a 
statutului olimpic, privitor la eli
gibilitatea sportivilor olimpici.

O dată la 4 ani, urmînd ciclul 
Olimpiadelor, cei 75 de membri ai 
C.I.O. sînt chemați să decidă —

V ASIDE SERGHEIMUNTEANUIVAN PATZAICHINMARIA COZMA

ȘAHIȘTI ROMÂNI
ÎN MARI TURNEE
INTERNAȚIONALE

cu 6 ani înainte de ținerea lor
— cui vor atribui organizarea 
Jocurilor. După cum se știe, pen
tru J.O. din 1980, ediția hivernală
— a mai rămas un singur candi
dat : stațiunea americană Lake 
Placid (care a mai găzduit Jocu
rile în 1932), după dezicerea pe 
parcurs a contracandidatelor Cha- 
monix-Mont Blanc și Vancouver- 
Garibaldi (Canada) ; iar pentru 
ediția de vară : Moscova și Los 
Angeles (care le-a mai organizat 
în 1932).

Marți, 
prezenta 
tațiile în fata 
și ai federațiilor 
interesate, iar miercuri 23 octom
brie doar membrii C.I.O. vor pur
cede la vot. De pe acum se poate 
prevedea că învingătoare firești 
ale votului vor fi : Lake Placid 
(în lipsă de adversar) și Moscova 
(datorită calităților proprii, prin
cipiului alternării continentelor și 
faptului că Los Angeles a mai 
avut Jocițrile).

orașele-candidate își vor 
expozițiile și documen- 

membrilor C.I.O. 
internaționale

FINALELE C.M. DE CAIAC-CANOE

• în turneul de șah de* Ia Ma
nilla (11 mari maeștri 
de concurs !) se anunță 
strins. Cu două runde 
de sfirșit conduce 
pion mondial “ 
p, urmat de 
GHEORGHIU 
(1). Gligorici 
(1), Quinteros ,, ... „____
6p (2), Pfleger 6p (1), Torn

pe tabela 
un finiș 

înainte
cam-

81.', 
(D. 
7 p 
61/,

(Urmare'Gin pag. 1) de anul

Gopova. Oricum, performanța ti
nerei caiaciste din Tulcea 
excelentă. Clasament :K1 
m F:

.2:09,64,
.2:13,33, 
mia) 2:15,80,

‘ 5.

este 
500 

1. Anke Ohde (R.D.G.) 
2. Gopova (U.R.S.S.) 

3. Maria Cozma (Româ- 
4. Pfefer (Ungaria) 

2:16.41, 5. Peppinghege (R.F.G.)
2:16,71, 6. Petit (Franța) 2:19.40.
_ La K 2 — 1000 m, echipajul 
nostru Dragulschi-Simiocenco a 
condus pe prima parte, dar și-a 
ierminat resursele tocmai cînd ar 
fi trebuit să forțeze. Ungaria, cu 
un echipaj nou, păstrează titlul. 
Clasament : K 2 — 1000 m : 1. 
Ungaria (Istvan Czabo-Zoltan Ba
ko) 3:39,24, 2. U.R.S.S. 3:41.95, 3.
R.D. Germană 3:43,25, 4. Franța 
.3:43,94, 5. România (Ion Dragul- 
schi — Vasile Simiocenco) 3:44,42, 
6. Austria 3:45,49.

In proba de canoe dublu victo
ria a revenit echipajului sovietic

Lobanov-Tsesunas (învinșii 
trecut ai perechii noastre Danilov- 
Simionov), care s-a aflat Ia con
ducere de la primii metri ai cursei. 
Pe locul doi, o mică surpriză, echi
pajul polonez Opara-Gronowicz, 
iar pe locul trei dublul nostru . 
Gherasim Munteanu-Vasile Ser- 
ghei, de la care speram mai mult. 
Clasament. C 2 — 1 000 m : 1.
U.R.S.S. (Iuri L-obanov-Vladas Tse- 
sunas) 4:02,85, 2. Polonia 4:05,29, 
3. România (Gherasim Munteanu- 
Vasile Serghei) 4:06^2, 4. Ceho
slovacia 4:07.54. 5. Ungaria 4:68,04, 
6. Suedia 4:09,23.

„Caiacele" de dublu ale fetelor 
au oferit cea mai echilibrată fina
lă a zilei. Cu excepția echipajului 
R.D. Germane, învingător clar, 
„bărcile" de la locurile 2 Ia 6 au 
sosit intr-un interval de o jumă
tate de secundă ! Victoria Dumitru 
și Maria Nichiforov au 
cursă excelentă — cea mai bună 
comportare românească în prima 
zi — și-au dozat bine efortul și cu

făcut o

un finiș foarte puternic au reușit 
să cucerească medalia de argint. 
Clasament : K 2 — 500 m F : 1. 
R.D. Germană (Anke Ohde-Barbel 
Koster) 1:56.37, 2. România (Vic
toria Dumitru-Maria Nichiforov) 
2:03.63. 3. Ungaria 2:03,69, 4. Ceho
slovacia 2:03,79, 5. U.R.S.S. (!)
2:03,90. 6. R.F. Germania 2:04,16.

La K 4, lupta pentru titlu s-a 
dat între echipajul din R.D.G. și 
cel din U.R.S.S., victoria revenind 
primului. Ia o diferență mică. Pen
tru medalia de bronz sosire la 
fotografie. Clasament : K 4 — 1 000 
m : 1. R.D. Germană (Laars-Helli- 
ge-l.ehncr-Duvignea) 3:16,38, 2.
U.R.S.S. 3:16.90. 3. Ungaria 3:22.98, 
4. Polonia 3:23,01. b. România (A- 
tanase Sciotnic-Nicușor Esann-Va- 
sile Diba-Mihai Zafiu) 3:23,07.

Datorită diferenței de fus orar 
— 8 ore — rezultatele finalelor în 
probele de viteză și fond, desfășu
rate duminică după-amiază, le vom 
publica în numărul viitor a! zia
rului.

fostul 
Petrosian cu 

Vasiukov 8 
7!/» p. Larsen 

7 p, Kavalek 
6:/s p. Ljubojevici 

. ---- ________________:e 5i/,
p etc. în runda a 13-a, Gheorghiu 
a remizat cu Larsen, iar Petro- 
■șian a ciștigat la Cardoso. Va
siukov are final superior la 
Ljubojevici. Reprezentantul nos
tru mai are de jucat cu Kavalek 
.și Quinteros. • Tinărul maestru 
român MIHAI ȘUBĂ a trecut 
in fruntea turneului de la Novi 
Sad El a cîstigat în runda a 5-a 
la marele maestru bulgar Radu
lov, iar in runda a 6-a la iugo
slavul Marjan, tptalizînd 5 p Ur
mează : Raicevici 4U, (1). 
nandez 4 (1) 
tul campion 
ocună locul 
pă 7 runde, 
în clasamentul turneului 
de la Subotița : VerScz.i 
Vokralova 4U, p (1), 
(1). TFGDORESCU 
STARCK 3 p (2).
maestru sovietic 
preluat conducerea 
de la Kragujevac 
după 11 runde. Cu 
punctajul 
TEA se 
locul 8. El a 
cu Dimitrievici

CAMPIONATE
DE FOTBAL

A INCEPOT CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE HOCHEI I

Her-
(2). Fos- 

Mihail Tal
Kirov 31/;
mondial

8 cu 2p (2). • Du- 
situație neschimbată 

feminin 
5 P, 

MAKAI 4p 
și BAUM- 
• Marele 

V agauiân a
în turneul 

cit 8 p (1) 
. 50 la sută din 

DOsibil (51/,) CIOCÂL- 
află. în continuare, pe 

remizat. consecutiv 
și Kukici.

R.F. GERMANIA. în 
tul vest-german. echipa 
adversara de miercuri 
ei Dinamo București
U. E.F.A., a învins cu 
Schalke, prin golurile marcate de 
Cullmann (3) și D. Muller. S.V. 
Hamburg, care va întîlni pe Stea
gul roșu Brașov, a dispus cu 4—1 
de S.V. Wuppertal. Au înscris 
Zaezyk 2, Berii și Nogly — pen
tru învingători. Alte rezultate : 
Bayern Munchen ■— Eintracht 
Frankfurt pe Main 2—1 ; Fortuna 
Dlisseldorf— Tennis Borussia 3—2;
V. f.B. Stuttgart—Eintracht Braun
schweig 0—0 ; V.f.L. Bochum —

Kaiserslautern 4—0 : Rott
Essen — M.S.V. Duisburg 
Hertha — Werder Bremen 
S.V. Hamburg conduce in 

urmată de

campiona-
F. C. Koln, 
a formați- 
în Cupa
4—2 pe

Ca și în ultimele două sezoane, în 
prima grupă a Diviziei A de hochei 
pe gheață iau parte aceleași patru 
formații : bucureștenele Steaua și Di
namo, Sport Club din Miercurea 
Ciuc și Dunărea din Galați. Deci, 
aceste patru echipe urmează să-și 
dispute titlul de campioană a țării 
pe 1974/73. Precedentele edițij ale 
competiției au însemnat, de fapt, o 
■luptă directă pentru titlu intre Stea
ua și Dinamo, celelalte două echipe 
avînd, practic, doar rolul uiior sprț- 
ring-partneri. fără prea multe ve&t- 
tătl în disputa pentru șefia clasa
mentului, marea lor ambiție fiind 
pentru confruntarea directă care 
avea să desemneze a treia clasată în 
campionat. De aceea și disputele 
dintre cele două bucureștene șl ad
versarele lor s-au încheiat, cam de 
regulă, la scoruri mari. Campionatul 
din acest an, al cărui debut l-au 
marcat întîlnirîle de sîmbătă șl du- 
minică,s-au abătut, parcă de la tra
diție. Sîmbătă, de pildă, atît Dinamo 
cit șl Steaua au obtinut victorii scon
tate, dar cu destulă dificultate.

DINAMO a întrecut formația din 
Miercurea Ciuc cu 8—8 (2—1, 3—1,
3—4) dar, -sincer vorbind, un rezultat 
de egalitate, dacă nu chiar unul in
vers n-ar fl fost exclus. Bucurestenii. 
de pildă, s-au aflat In trei situații

cînd au avut cite doi Jucători elimi
nați, dar adversarii n-au știut să pro
fite de superioritatea numerică și în 
acest răstimp au Înscris doar de 
două ori ! Au fost, în afară de dis
cuție, trei momente psihologice ale 
jocului.

Nu-i mai puțin adevărat însă că 
dinamovlștll, mâi ales în clipele gre
le, au știut să joace calm

STEAUA ca și în recentul meci din 
l.Cupă" a primit o replică viguroasă 
din partea gălățenilor, mal ales în 
ultima repriză. Scorul final 7—3 (2—3, 
3—0, 2—3),

în deschiderea cuplajului de du
minică, Steaua a întrecut pe Dună
rea Galați cu 9—3 (2—1, 4—1. 3—1). 
Bucureștenll s-au impus fără difi
cultate, dar se pare că jucătorii am
belor echipe s-au resimțit după 
eforturile depuse în ajun,- partida 
fiind destul de încîlcită, mult sub 
nivelul celei de simbătă.

Intîlnirea vedetă, cea care a opus 
pe Dinamo Iui S.C. M. Clue a ofe
rit o dispută dîrză șl echilibrată. 
Dinamoviștii. mal experimentați, 
s-au desprins în învingători abia în 
ultimele ......................................
riposta 
fiind și 
Scorul : 
Dinamo.

șapte minute ale jocului, 
hochelștilor din M. Ciuc, 

de
7-4

această dată aprigă. 
(2—2, 0—1, 5—1) neutru

Romeo VIL ARA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Partida a 13-a a meciului de sah 
pentru finala turneului candidaților 
Ia titlu! mondial, care se dispută la 
Moscova, intre marii maeștri sovie
tici Karpov și Korcinoi. întreruptă 
de două ori. s-a încheiat simbătă 
remiză. Scorul a devenit 8—6 in fa
voarea lui Karpov.
Multipla recordmană mondială de 
Înot Cornelia Ender din R. D. Ger
mană se menține intr-o formă ex
celentă șl acum la sflrșitul sezonu
lui. Recent. Intr-un concurs desfă
șurat în bazin de 50 m. 
Cornelia Ender a realizat 
de 100 m liber timpul de 
cordul său mondial este 
200 m

la Gera, 
în proba 
57.53 (re- 
56,96). la 

liber a obținut timpul de
2:06,67, iar la 100 m fluture — 1:05.99.
In prezent, la Haga se desfășoară 
un mare turneu de tenis de ntasă. 
Iată principalele rezultate înregis
trate în competiția pe echipe : fe
minin : Anglia—Belgia 3—0 : R. F. 
Germania—Olanda 3—0 : Iugoslavia— 
Austria 3—0 ; masculin : Anglia — 
Olanda B 5—fl ; Austria — Belgia 
5—4 : Iugoslavia — Luxemburg 5—4 ; 
Olanda A — R. F. Germania 5—3.

In semifinalei* campionatelor de te
nis pe teren acoperit ale Australiei, 
care au ioc la Sydney, John New
combe (Australia) l-a eliminat cu

4—6. 6—1, 6—4 pe compatriotul său 
Tohy Roche. Cliff Richey (S.U.A.) 
l-a învins cu 7—6. 5—7. 6—1 pe aus
tralianul 'Ken Rosewall. Insferturi, 
Newcombe l-a învins cu 7—6, 6—3 
pe Onnv Parun (Noua Zeelandâ). 
Richey l-a eliminat cu 5—7. 6—2. 6—3 
pe compatriotul său Roscoe Tanner.

Turneul internațional feminin de 
tenis de Ia Los Angeles c-a încheiat 
cu victoria australiencei Evonne 
Goolagong. care a învins-o în. finală 
cu 6—3, 6—4 pe Chris Evert (S-IJ.A.).

în cadrul unei conferințe de presă, 
secretarul general al Federației da
neze de fotbal, Erik Hyldstrup, a 
declarat că pină în prezent s-au 
primit oferte din partea a 13 antre
nori (doi danezi și li străini) pen
tru a ocupa funcția de director teh
nic al naționalei Danemarcei. După 
cum. se știe, la sflrșitul acestui an 
va expira contractul actualului an
trenor, austriacul Rudy . ............Strittich.

Edsiroem, 
actualmente

Fotbalistul suedez Ralf 
în vîrstâ de 22 de ani. .. 
sub culorile clubului olandez PSV 
Eindhoven, a fost desemnat cel mai 
bun jucător ai Suediei pe anul 1974, 
titlu ce recompensează și comporta
rea sa bună la ultimul campionat 
mondial.

F. C. 
Weiss 
3—0 ; 
2—0.
clasament cu 15 p,
Eintracht Braunschweig cu 14 p.

ITALIA. Iată rezultatele și au
torii golurilor din etapa a III-a. 
Ascoli — Internazionale 0—0. Bo
logna — Roma 1—0 (Savoldi din 
11 m), Lazio — Sampdoria 3—0 
(Chinaglia din 11 m, Garaschelli 
și Nanni), Milan — Fiorentina 
1—1 (Sabadmi. resperiiv Saltutti). 
Napoli — Lanerossi Vicenza 2—0 
(Massa și Braglia). Ternana — 
Cagliari 0—2 (Novellini. Gori), To
rino — Cesena 2—0 (Pulici. Mas- 
cetti), Varese — Juventus 0—0. In 
clasament conduce Lazio cu 6 p.

IUGOSLAVIA (etapa a XI-ș) : 
Radnicfiki Niș — Steaua roșie 
Belgrad 2—0. Radniciki Krague- 
vac — F.C. Bor 1—1, Zeleznicear 
Sarajevo —Rijeka 2—0. Velez 
Mostar — Olimpia Ljubljana 4—0. 
O.F.K. Belgrad — Sarajevo 5—0. 
CSlik Zenîța — Sloboda Tuzja 1—0. 
Hajduk Solit — Prolcter 
nin 1—1. Partizan B'elgard 
dar 3—0. în clasam'ent 
Steaua roșie Belgrad și Ilajduk 
Split cu cile 16 p.

ANGLIA. După 14 etape în cam
pionatul Angliei conduce Liverpool 
cu 19 p, urmată ‘de Manchester 
City — 19 p și Ipswich cu 17 p. 
Rezultate de. sîiLbă.tă : Everton. — 
Chelsea 1—f î Leeds — Wolver
hampton 2—0 : Liverpool—Queens 
Park Rangers 1—0 ; Manchester 
City — Luton 1—0 : West Ham 
United — Ipswich 1—0.

e Echipa argentineană IndeDen- 
diente Buenos Aires a - ciștigat 
pentru a treia oară consecutiv 
Cupa Campionilor Americii de 
Sud, învingînd în meciul de barai 
cu 1—0 (1—0) formația braziliană 
F.C. Sao Paulo. Unicul gol a fost 
înscris de Pavoni din Hm.

Zrenia-
— Var- 
conduc
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