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® Vasile Diba la
și I. Terente

CIUDAD DE MEXICO, 21 (prin 
telefon). Duminică după amiază, 
pe apele canalului Cuemanco, la 
Xochimilco, s-au încheiat între
cerile celei de a Xl-a ediții a 
campionatelor mondiale de caiac-

VASILE DÎBA, campion 
mondial la caiac simplu 500 
m și la ștafeta 4 x 500 m, 
împreună cu ATANASE 
SCIOTNIC, MIHAI ZAFIU 

și PAVEL ERAST

canoe. Diferența mare de fus o- 
rar (3 ore) ne-a împiedicat să vă 
prezentăm în numâruL de ieri al 
ziarului, strălucita performanță 
reușită în ziua a doua a fina
lelor de sportivii noștri. Repre
zentanții României au cucerit du
minică trei titluri de campioni 
mondiali prin VASILE DÎBA la 
caiac simplu — 500 m, ștafeta de 
caiac 4 x 500 m, alcătuită din VA
SILE DÎBA, ATANASE SCIOT- 
NTC, MIHAI ZAFIU si PAVEL E- 
RAST și cuplul ION TERENTE
— ANTROP VARABIEV la caiac 
2 — 10 000 m, o medalie de argint 
prin echipajul Gheorghe Danilov
— Gheorghe Simionov la canoe 
2 — 500 și trei de bronz, prin 
Ivan Patzaichin, la canoe simplu 
500 m și 10 000 m și echipajul fe
minin de caiac 4, alcătuit din 
Victoria Dumitru, Maria Nichi- 
forov, Marin Cozma și Agafia 
Orlov. Aceste succese fac ca bi
lanțul participării României Ia 
campionatele mondiale din Mexic 
să se cifreze la 11 medalii : 3 de 
aur, 2 <le argint și 6 de bronz. 
Să notăm că, față de ediția de 
anul trecut a C. M., de la Tam
pere, sportivii româiii au cucerit 
Ia Xochimilco o medalie de aur 
în plus. Și, pentru că tot am tă
cut comparația cu ediția_ prece
dentă, să subliniem că, în timp 
ce la Tampere s-au cucerit două 
titluri la canoe, e.cum, toate cele 
trei medalii de aur au fost cîști-

gate in probele de caiac ! în 
sfîrșit, trebuie să amintim că bi
lanțul „mexican" al caiaciștilor 
și canoiștilor români este cel 
mai bun realizat la o ediție a 
mondialelor, da Ia cea din 1966. 
desfășurată la Griinau, pentru 
care merită felicitări depline !

intr-un singur gind, deținătorii 
medaliilor de aur, argint și bronz, 
cit ți ceilalți performeri români și 
antrenorii lor, prezenți la aceste 
campionate mondiale, ne-au rugat 
să transmitem la București, in în
treaga țară, profunda lor recunoș
tință adresată partidului și sta
tului nostru, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru -în
drumările ți sprijinul neprecupețit 
acordate mișcării sportive, dedicind 
Congresului al Xl-iea ai Partidului 
Comunist Român, marile lor succe
se la campionatele mondiale de 
caiac-canoe din Mexic.

Prima cursă, cea de caiac sim
plu 500 m — una din cele patru

Ech: pajul de 
caiac dublu 

10 000 
campion 
lumii : 
TERENTE — 

ANTROP 
VARABIEV

figura în pro-noi probe care vor _ .
gramul Jocurilor Olimpice înce- 
pind cu ediția din 1976, la Mont
real — a adus culorilor noastre 
și primul titlu mondial. La start, 
caiacistul nostru V’asile Diba a- 
vea de înfruntat adversari cu fai
mă deosebită, între care maghiarul 
Geza Csapo, ciștigătorul din ajun 
al cursei de 1000 m, dublu cam
pion al ediției precedente a C.M., 
considerat de mulți specialiști de 
neînvins, polonezul Slediewski, 
cehoslovacul Soucek etc. Majori-

tatea pronosticurilor se îndreptau 
spre Csapo. Pină la această fina
lă, Dîba se întîlnise de două ori 
cu sportivul ungur, la regata 
Duisburg și în serii la Xochimil- 
co, de fiecare dată victoria reve
nind lui Csapo, e drept la dife
rențe mici. Fără să se intimideze

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR NAȚIONALE

POMETCU - MAREȘ, CEL MAI
DE BOX

FRUMOS MECI
C. Gruescu și A. Năstac -

Festivitatea de inaugurare a 
campionatelor a prilejuit un spec
tacol emoționant, aplaudat cu mul
tă căldură de spectatori. După 
defilarea sportivilor, antrenorilor 
și judecătorilor-arbitri, președinte
le F.R. Box, Glseorgke Guriev a 
pronunțat cuvântul de deschidere, 
iar arbitrul internațional Constan
tin Chiriac a rostit tradiționalul 
jurâmint al celor ce trebuie să 
împartă dreptatea în ring. Apoi, 
doi dintre cei mai buni boxeri ro
mâni — Constantin Gruescu și 
Alee Năstac — au primit titlul de

maeștrii emerți ai sportului
maestru emerit al sportului. înal
tele distincții le-au fost înmînate 
de către general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

într-o atmosferă sărbătorească, 
Palatul Sporturilor și Culturii din 
Capitală și-a deschis ieri, pentru 
prima dată, porțile marelui pu-

inaugura a-blic. Onoarea de a
ceastă autentică perlă arhitecto
nică a revenit sportului cu mâ
nuși, care niciodată pină acum nu 
a mai avut, la noi în țară, un

Petre HENȚ
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

C.M. DE voie, echipele româniei, calificate

® în întrecerile de pină acum.
ale campio- 
volei, care

Turneele semifinale 
natelor mondiale de 
se desfășoară în Mexic, au adus 
iubitorilor acestui sport din țara 
noastră o dublă satisfacție : ca
lificarea ambelor echipe ale Ro
mâniei în turneul final al pres
tigioasei competiții, ceea ce re
prezintă, cliiar înainte de desfă
șurarea finalelor, o performanță 
mal bună decît cea obținută la 
ediția precedentă a C. M.

în ultima zi a disputelor din 
grupele semifinale, reprezentativa 
masculină a României, care își 
asigurase deja calificarea, a sus
ținut, la Toluca, o partidă de... 
tatonare a forțelor cu cea a Ja
poniei, în fața căreia a cedat, 
după un joc maraton : 2—3 (9, 
13, —11, —4, —15). Băieții noștri 
i-au condus cu 2—0 la seturi pe 
campionii olimpici, Iar în cel de
cisiv a fost nevoie de prelungiri 
pentru a se decide învingătoarea, 
ceea ce arată că voleibaliștii ro
mâni pot aspira la un loc frun
taș în ierarhia celor mai bune 
echipe din lume. în celălalt meci 
al grupei (și el lipsit de semni
ficație, ambele formații fiind de.ia 
rămase în turneul pentru locurile 
7—12) Bulgaria a învins Olanda 
cu 3—1 (fi, —13, 6, 7). Iată cla
samentul grupei : _

reprezentativele noastre au avut
1. Japonia
2. ROMANIA
3. Bulgaria
4. Olanda

3 3 0
3 2 1
3 12
3 0 3

Cehoslovacia —Alte rezultate :
Brazilia 3-4) (8, 12, 14), U.R.S.S. 
— Cuba 3—0 (10, 12, 5), Polonia — 
Mexic 3—1 (12, 11, —8, 15),
R.D.G. — Belgia 3—0.

Pentru turneul final al celei 
do a 8-a ediții a C. M. sînt ca
lificate echipele Japoniei, ROMÂ
NIEI, Cehoslovaciei, U.R.S.S,, Po
loniei și R. D. Germane. Turneul 
începe astăzi la Ciudad de Me
xico. în lupta pentru medalii șe 
angajează cu șanse aproximativ 
egale, toate cele 6 formații cali
ficate Pînă în prezent echipele 
Cehoslovaciei, României, Japoniei 
și Poloniei au realizat meciuri și 
victorii ce s-au bucurat de fru
moase aprecieri, dovedind o mai 
bună adaptabilitate la condițiile 
impuse de altitudine și de schim
barea fusului orar. între ele ar 
trebui teoretic să se dea lupta 
pentru titlul suprem. Nu sînt însă 
de ignorat nici șansele echipelor 
U.R.S.S. și R. D. Germane.

Echipa noastră feminină, care în 
ziua a doua a grupelor semifinale 
produsese, la Tijuana, 
mare surpriză a ediției 
C. M., prin victoria —

cea mai 
a 7-a a 

prima în

o frumoasă comportare
palmares — 
vel U.R.S.S., 
lâ „en titre",
nă, a repurtat un nou succes. în 
fața formației Canadei (care eli
minase din grupele semifinale pe 
Cehoslovacia și Bulgaria !>. Scor î 
3—0 (9, 11, 9), pentru România, 
care se califică în turneul pentru 
locurile 
U.R.S.S., 
(14, 10, 6) în 
nia.

Clasamentul
1. ROMANIA
2. U.R.S.S.
3. Polonia
4. Canada

în celelalte
(ultima zi) : Coreea 
Mexic 3—0 (5, 2, 3).
Peru 3—0 (8, 3, 8), Ungaria —
5. U.A. 3—0 (11, 1, 7). Japonia —
Cuba 3—1 (5, 12, —13, 7). în tur
neul 
sînt, ____ ____ ___
Ungaria, Corcea de Sud, ROMÂ
NIA, U.R.S.S. și R. D Germană, 
întrecerea finală feminină începe 
astăzi la Guadalajara. Să nădăj
duim că rezultatele de pînă a- 
cum obținute de 
noastre vor constitui un imbold 
pentru o comportare superioară 
și în faza finală a competiției.

asupra reprezcntati- 
campioanâ mondia- 
olimpică și europea-

1—6, alături de echipa 
învingătoare cu 3—0 

întîlnirea cu Polo-

grupei

grupe

semifinale : 
1217:1 s 
3 2 1 7:4 5
3 2 1 6:4 5
3 0 3 1:9 3 

semifinale 
de Sud — 

R.D.G. —

final pentru locurile 1—6 
deci, calificate : Japonia,

voleibalistele

în meciul-redetă al primei gale : Gh. Vlad (stingă) a realizat surpriza 
de a-l învinge pe Gh. Hie. Foto : N. DHAGOȘ

Miine, două examene 
noastre in „Cupa U

SI S.V. HAMBURGER - STEAGUL ROȘU>
Mîine, 

rești și 
înaltă tensiune ale formațiilor ro
mânești râmase în cursă în „Cupa 
U.E.F.A.” la fotbal. Dinamo va 
avea ca oaspeți pe celebrii com- 
ponenți ai formației dirijată de 
cunoscutul Overatli, în vreme ce 
fotbaliștii din Brașov se vor afla 
în fața ambițioasei echipe din 
Hamburg, revelația actualului se
zon fotbalistic din R. F. Germa
nia. Programul celor două echipe 
ale noastre este acesta !

BUCI REȘTI : Dinamo — F. C. 
Kiiln, stadion Dinamo ora 15 (Jo-

pe stadioanele din Bucu- 
Hamburg, examene la

— —- >
cui va fi transmis integral la 
televiziune, iar repriza secundă 
și la radio).

HAMBURG : S. V. Hamburger 
— Steagul roșu, stadion Volks- 
park, ora 20.30, ora Bucureștlului. 
(Partida va fi transmisă în în
tregime la radio).

Formația dinamovistă s-a ca
lificat pentru al doilea tur între- 
cînd, așa cum se știe, cu 1—0 șl 
3—0, pe Bolu Spor (Turcia). O

(Continuare in pag. 2-3)



ÎN ORGANIZAREA UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI

REUȘITE ÎNTRECERI SPORTIVE 
□

Duminică dimineața, complexul studențesc de pe malul lacului 
; Tei a cunoscut, din nou, animația zilelor estivale. Frumoasa bază 

sportivă a atras aici peste 1200 de studenți și studente de la Uni
versitatea București, care și-au disputat întîietatea în finalele „Cu
pei anilor 1“ la atletism și jocuri sportive, precum și la crosul de 
toamnă desfășurat în cinstea celui de al XI-lea Congres al 
partidului.

După o frumoasă festivitate de deschidere au urmat întrecerile 
de cros pentru băieții și fetele din anii I și II. Dintre concurentele 
anului I, cea mai bună s-a dovedit viitoarea profesoară de mate
matică Domnica Butaru. Aprecieri elogioase și Marcelei Hedereanu 
— Biologie, cîștigătoare în întrecerea studentelor din anul II. Băie
ții din anii I și II (la care s-au adăugat și cîțiva colegi din anii 
mai mari) și-au disputat întîietatea împreună. Cel mai bun s-a 
dovedit matematicianul Gabriel Popescu, clasat pe locul I.

Pista de atletism a găzduit finalele întrecerilor dotate cu „Cupa 
anilor I“. Iată rezultatele : 100 m (f) : 1. Raluca Munteanu, 2. Ma- 
ricica Medereanu, 3. Liliana Ardelean (toate de la Biologie) ; 100 m 
(b) : 1. Marin Trepăduș (Matern.), 2. Adrian Filip (Drept), 3. loan 
Anghel (Matern.) ; lungime fete : 1. Viorica Mirea (Filozofie), 2. 
Gabriela Enache (Geologie), 3. Eugenia Coblișan (Istorie) ; lungime 
băieți : 1. Vasile Zamfirache (Matern.), 2. Lucian Bălăceanu (Biolo
gie), 3. Mihai Marinescu (Geologie) ; greutate fete : 1. Vasilica Ru
sca (Biologie), 2. Suzana Cnal (Biologie), 3. Viorica Maioru (Gco- 

’ logie) ; greutate băieți : 1. Constantin Mugureanu, 2. Vasile Til- 
vescu, 3. Ion Drăghici (toți de la Geologie).

Finalele de la jocuri sportive au fost de bun nivel tehnic, de- 
semnind următorii cîștigători : baschet fete : Limbi germanice ; 
băieți : Geologie-Geografie. Fotbal : Matematică. Handbal ~ fete : 
Geoiogie-Geografie ; băieți : Drept. Volei fete : Matematică ; bă
ieți : Fizică.

Pentru modul ireproșabil al organizării acestei duminici spor
tive, felicitări catedrei de specialitate, comisiei sportive a U.A.S.C. 
și clubului sportiv Universitatea.

ÎN VEDEREA MECIULUI DE TINERET CU FRANȚA

RUGBYȘTII AO ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

Campionatul republican ele zbor cu motor

STEFAN CALOTĂ, PE PRIMUL LOC
7 1

în intilnirea tu deținătoarea titlului

„U“ TIMIȘOARA A FĂCUT C

în aprilie 1973, Comitetul exe
cutiv al F.I.R.A. ratifica propu
nerea forului nostru de speciali
tate de a se organiza, ca și la 
seniori, anual, o întîlnire Româ
nia — Franța, pentru echipele de 
tineret. Prima a fost stabilită 
pentru 27 octombrie, anul acesta, 
la București. Este, așadar, al doi
lea contact în 1974 cu puterni
cii reprezentanți ai „cocoșului ga- 
lic“, dar nu și ultimul : la 10 no-

CUPA F. R. R.
In etapa a treia 

F. r, Rugby11, sibienii
a „Cupei 
și-au va-

lorificat avantajul terenului în 
fața unui adversar dificil : C.S.M. 
Sibm L ;u verși tarea Timișoara 9—6 
(6—3) ; la Birlad, după un joc bun al 
gazdelor : Rulmentul — Politehnica 
Iași 13—7 (13—t») ; un meci frumos și 
un scor stuns : Rapid București — 
Grivița Roșie 15—18 (12—12) ; Vulcan, 
un advcrsai prea slao pentru .Dinamo 
care a jucat eficient doar în repriza 
secundă : Vulcan — Dinamo ’)—
(0—6) ; studenții bucureșteni „au ple
cat capul" ia Constanța ; T.C. lnd. 
Constanța — Sportul studențesc 11—3 
(7—3) ; foștii elevi ai antrenorului Ti- 
ti ionescu i-au învins pe actualii, evi
dent mai puțin experimentați : Farul 
Constanța — Constructorul Buzău 
29—7 (20—4) ; îngrijorătoare compor
tarea metalurgiștilor în meciul eu 
formația campioană : Gloria — Steaua 
0—58 (0—26) ; derbyul studenților :
Agronomia Cluj-Napoca—Știința Pe
troșani 7—23 (4—3).

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE 
VÎNĂTORILOR, LA TALERE
Poligonul Tunari clin Capitală a 

găzduit, timp de două zile, tradițio
nala întrecere pe țară, la talere, a 
celor mai buni vinătorl. Dintre cei 
aproape 40 de finaliști, primii clasați 
Jn concursurile precedente, o fru
moasă comportare au avut vînătorii 
maramureșeni V. Krijevski și c. Ro- 
gojan, cîștigători la skeet (talere 
aruncate din turn) și, respectiv, la 
trap (talere aruncate din șanț). Se 
cuvine a menționa rezultatul bun cu 
care Krijevski a cîștigat concursul 
de skeet, 86 puncte din 100 posibile.

REZULTATE TEHNICE — skee» 
(100 buc.) : 1. V. Krijevski (jud. Ma
ramureș) 86 t, 2. V. Lepădatu (Ti
miș) 78 t, 3. Gh. Trancă (București 
A.V.P.S sectorul V) 77 t (baraj 13—21),
4. D. Dlncă (Dîmbovița) 77 t (b. 18 — 
13); trap (ioo buc.) : 1. C. Rosojan 
(Maramureș) 78 », 2. S. Dumitrescu 
(Prahova) 72 t, 3. S. Bilanschi (Hune
doara) 71 t. A.G.V.P.S., organizatoa
rea competiției, a oferit primilor cla
sați premii în obiecte de vînătoare.

j ALBl" " MORARU'

S-a stins din viață Albin Mora- 
ru, figură remarcabilă a sportului 
nostru, pe care l-a slujit vreme 
îndelungată cu devotament.

Fost gimnast de performanță, re- 
prezentînd culorile țării într-o se
rie de mari competiții, Albin Mo
rarii a dobîndit titlul de maestru 
emerit al sportului. în continuare, 
a format La rîndul său numeroși 
sportivi cu deosebire din rîndurile 
copiilor și tineretului, fără a-și în
gădui vreun răgaz nici în anii de 
pensie. Totodată, pasiunea sa pen
tru această disciplină s-a reflectat 
in activitatea rodnică pe care a de- 
pus-o în calitate de președinte al 
comisiei județene de specialitate.

Inmormîntarea va avea Ioc la 
Ciuj-Napoca, miercuri 23 octom
brie. 

iembrie, Timișoara — oraș în care 
balonul oval e la loc de cinste — 
va găzdui meciul selecționatelor 
studențești ale celor două țări, iar 
trei zile mai tîrziu va avea loc 
revanșa, la Petroșani. Deschisă 
strălucit la 13 octombrie, „luna 
rugbyului“ poate fi onorată de 
cadeții noștri prin prestații su
perioare și... rezultate bune. A- 
cesta e și gîndul care animă ta
băra tinerilor „tricolori", întru
niți ieri, la ora prînzului.

Antrenorul federal Valeriu 
Iritnescu și responsabilul... direct 
al lotului, Ion iluțuianu, i-au a- 
vul la dispoziție pe toți cei che
mați, adică Simion, Dinu, Ianu- 
stevici, Aldea, Benedect, Enache, 
Al. Dumitru, Fălcușan, Drondoie, 
Parasciliv, M. Ionescu, Murariu, 
Fuicu, E. Stoica, Borșaru, Mușat, 
Boroi, Scarlat, Țurlea, Ebu, Mun
teanu și Cioarec. Doctorul Ștefan 
Nanul „zimbește", nici o proble
mă deosebită. Așadar, se poate 
porni la muncă cu toate pinze- 
le sus. Marți — antrenament 
in Parcul copilului, gazda de 
duminică, iar miercuri o nouă 
„verificare", în compania lui 
Dinamo. Tinărul și talentatul 
purtător al banderolei de onoare, 
Paraschiv, crede intr-o posibilă 
repetare, duminică, a frumoasei 
zile de 13 octombrie...

Vineri, la Stockholm 
DINAMO BUCUREȘTI IA UN 
NOU START IN C.C.E. LA 

POLO
începînd de vineri, 20 de formații 

campioane își vor începe întrecerea 
in cea de a xn-a ediție a C.C.E. ia 
polo. Participantele au fost reparti
zate în 4 grupe preliminarii la 
Stockholm, Blackpool, Hilvcrsuxn (O- 
landa) și Wurzburg (R.F. Germania). 
Reprezentanta țării noastre. Dinamo 
București, va evolua în capitala 
Suediei alături de Pro Recco (Italia), 
Odense (Danemarca). S.K.K, Stock
holm și campioana Elveției.

Campioana României deplasează la 
Stockholm cea mai bună formație 
a sa la această oră : Frâțilâ șl Stan- 
cu — portari, Zamfirescu, Nasrasiu, 
Novac, Popa. D. Popescu, V. Rus, 
Kăducanu și Lazăr. Cunoscînd valoa
rea formațiilor participante la acest 
turneu putem aprecia că echipa 
bucureșteană păstrează suficiente 
șanse de calificare (clasarea în pri
mele două locuri) pentru grupele 
semifinale.

Programul jocurilor va fi cunoscut 
vineri la amiază, după ședința tehni
că ce va fi prezidată de Ante Lam- 
bașa (Iugoslavia), delegat al comisiei 
europene de polo din cadrul L.E.N.

Reuniune cu multe ameliorări de 
recorduri, cu sosiri interesante, dar 
și cu destule apre.cieri discutabile 
în alcătuirea handicapurilor ! Cele 
mai bune rezultate le-au realizat 
caii antrenați de Tr. Dinu și ambi
țiosul Traian Marinescu, care au 
trecut potoul biruitori, fiecare de 
cîte două ori în special ultimul a 
condus foarte energic pe Oaza șj 
Teodora.

în clasament, Tânase se găsește 
actualmente egalat de inepuizabilul 
Dinu, atît la antrenori cit si la dri
ven, însă lupta pentru titluri pare 
departe de a fi clară.

Angajați în ultima vreme pe par
cursuri de o milă, mai mult pentru 
dobîndirea celor mai valoroase re
corduri, trăpașii din acest an au 
corespuns integral unui atare scop, 
dacă se ține seama că lotul lor — 
indiferent valoarea —- este supraso
licitat.

REZULTATE TEHNICE ; cursa I 
Oleta (G. Avram) 39.4. Tdeia, simplu 
8, ordinea 50; cursa II Oaza (Tr.

Duminică, pe aerodromul PIo- 
iești-Strejnic s-au încheiat campio
natele republicane de zbor cu mo
tor. în prezența tovarășilor Con
stantin Marinov, secretar al Comi
tetului județean Prahova al P.C.R., 
general-col. Vasile Alexe, președin
tele Biroului federal al Aeroclu
bului Central Român, general-ma- 
ior Grigore Baștan, membru al Bi
roului federal, au fost înmînate, de 
către general-maior Aurel Răican, 
prim-locțiitor al comandantului a- 
viației civile — TAROM, distinc
țiile și diplomele laureaților aces
tei ediții.

în deschiderea demonstrației 
sportive constructorii modeiiști 
Mircea Păuca, Alexandru Mitache 
și Ioan Șerban, au oferit publicului 
un frumos program de evoluții ale 
machetelor zburătoare. Au urmat

CONCURSUL DE MARS 
AL POȘTAȘILOR 

DIN BALCANI
Duminică dimineața, pe principale

le artere ale Capitalei s-a desfășurat 
cea de-a treia ediție a unei frumoase 
competiții : Balcaniada de marș a 
poștașilor. Concursul, organizat de 
direcția generală de poște și teieco-, 
municații din M.T.Tc. a adus la start 
poștași-mărșăluitori din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și România, care 
s-au întrecut pe distanța de 10 km.

Chiar de la primele sute de metri 
ale întrecerii, la conducerea plutonu
lui s-a instalat concurentul român 
Gheorghe Jugănaru. El a rezistat 
pe prima jumătate a cursei atacu
rilor unor concurenți iugoslavi și 
greci, apoi s-a distanțat autoritar, 
obținînd o victorie mult aplaudată 
de sutele de speciatori prezenți în 
fața Palatului Telefoanelor. Locurile 
trei și cinci ocupate de Marin Perși- 
naru și Constantin Staieu au adus — 
și în clasamentul pe echipe — victo
ria reprezentativei României.

înainte de a prezenta clasamentele, 
subliniem organizarea ireproșabilă a 
competiției precum și frumoasa pro
paganda pentru marș făcută de 
concurenții-poștași. Clasamente : in
dividual : 1. Gb. Jugănaru (România) 
42:21,0, 2. A. Karageogos (Grecia) 
42:48,0, 3. M. Persinaru (România), 
44:55,0, 4. G. Spasov (Bulgaria)
47:32,0, 5. C. Staieu (România), 48:27,0,

PRINTRE CULOARE
• Cu prilejul inaugurării stadionu

lui de atletism Celio de Barros din 
Rio de Janeiro, Confederația brazi
liană a sporturilor organizează un 
mare concurs internațional la care 
a invitat o serie dintre cei mai de 
seamă atleți din Europa șl din alte 
continente. Din țara noastră au fost 
invitați Argentina Menis, Mariana 
human și Carol Corbu. concursul va 
avea loc in zilele de 25—27 octombrie.
• Federația de atletism din Iran 

a solicitat pentru cite va concursuri, 
la Teheran, și cițiva sportivi români. 
Este vorba de Natalia Andrei, Lă
crămioara Diaconiuc, Toma Petrescu 
și Loraas Torok,
• Intre 10—15 noiembrie va avea 

loc la Suagov, consfătuirea anuală a 
cadrelor tenm.ee ale atletismului nos
tru.

• Cu ocazia retragerii sale din ac
tivitate, profesorul emerit Cornel Io
vă nes cu, cunoscut antrenor de atle
tism, a fost sărbătorit recent, în sa
la clubului Universității din Timișoa
ra, de către foștii săi elevi și actuali 
colegi. Mulți ani a fost profesor și 
director, antrenor și pedagog la
S.M.T.C.F. din Timișoara, descope
rind și șlefuind talente. în cariera 
sa, de aproape 40 de ani, a contri
buit direct la afirmarea unor atleți 
cum au fost Zeno Dragomir, Victor 
Firea, Ion Soter, Eugen Lupșa, frații 
Mihat și Aurel Raica, Zoltan Vamoș, 
Gheorghe Stânei, Martin Belba Si 
alții. In ultima vreme a fost șeful 
catedrei de educație fizică la Univer
sitatea din Timișoara. Profesorul 
universitar Cornel lovănescu a creat 
și a îndrumat diferite colective de 
cercetători în domeniul educației fi
zice și sportului, ale căror lucrări 
au fost prezentate, cu diferite ocazii, 
la reuniuni științifice, în țară și peste 
hotare.

d Arbitrul internațional Ion Paras- 
chivescu aniversează 60 de ani de 
viață, dintre care patru decenii le-a 
dedicat atletismului. A fost unul din
tre primii atleți ceferiști, apoi orga
nizator și instructor al secției de la 
Rapid București. De 25 de ani este 
membru al biroului F.R.A. și preșe
dinte al colegiului central de arbitri.

REZULTATE PREVIZIBILE
Marinescu) 36,1, Petala, simplu 2, 
event 44, ordinea 12 ; cursa IH Cor
nișa (Tr. Dinu) 34,9, Turdaș, simplu
2. event 6, ordinea 15. triplu cîștigă- 
tor 218 ; cursa IV Strana (D. Arse- 
ne) 29,7. Iza. simplu 3, event 7. or
dinea 86 : cursa V Zaza (S. Ona- 
che) 30,7, Feriga, simplu 7, event 11, 
ordinea 13, triplu cîștigător 64 ; 
cursa VI Rovinei (N. Gheorghe) 29,.8 
Negara, simplu 2, event 10. ordinea 
11, triplu cîștigător 89 : cursa VII 
Teodora (Tr. Marinescu) 28,4, Hazai- 
ca, Măcieș, simplu 16. event 31, or
dinea 71, ordinea triplă 955 ; cursa 
VIII Madison (G. Solcan) 28.5. Fan
ta, simplu 4, event 41 .ordinea 27, 
triplu cîștigător 78, cursa IX Rul
ment (A. Brailovschi) 39.1. Mateiaș. 
simplu 2, event 20. ordinea 40. Pa
riul austriac ridicat la suma de lei 
18 458 a fost cîștgiat de 4 combi
nații cu 7 cai a iei 2 307 fiecare și 
30 combinații cu 6 cai a lei 307 fie
care. Retrageri : Venus.

Niddy DUMITRESCU 

figurile de înaltă acrobație în grup 
efectuate de Mihai Albu, Nicolae 
Conțu, Teofil Ciotloș, Titi Enăcltes- 
cu, Cezar Rusu, Vasile Niculescu, 
Ion Trucmel, Octavian Ulici, apoi 
programul perechii Ștefan Calotă 
— Mihai Ionescu; continuînd cu 
spectaculoase salturi în grup efec
tuate de parașutigtii Ion Mihai, 
Constantin Trimbițașu, Ion Bucu- 
rescu, Alexandru Caracudă, Cora- 
lia Tănăsoiu. în încheiere, maestrul 
emerit al sportului, Stefan Calotă 
a oferit numeroșilor iubitori ai 
sporturilor aviatice prezențl pe ae
rodrom, un excepțional program de 
înaltă acrobație, care a culminat 
cu o „abracadabra" (figură acro
batică unică la noi).

Clasament general : 1. Stefan
Calotă 44 216,72 p, 2. Cezar Rusu 
39 913 p, 3. Mihai Albu 39 792 p.

Jugănaru termină cîștigător cursa 
de marș a poștașilor

Foto : R- IONESCU
6. I. Pastramă (Romania) 48:27,0, 7. D. 
Arghiropoulos (Grecia) 43:42,0, 8. Ș. 
Bahici (Iugoslavia) 49:58,0. Pe echi
pe : 1. ROMANIA, 2. Grecia, 3—4. 
Iugoslavia și Bulgaria.

Vladimir MORARU

CUPA STEAUA 
LA C1CLOCROS

Ciclocrosui desfășurat duminică 
dimineață în împrejurimile lacului 
Balta Albă a constituit o frumoasă 
reușită a clubului sportiv organiza
tor, Steaua. Vremea însorită, startu
rile populate și. în general, buna 
dispoziție de concurs au contribuit 
la succesul întrecerilor. Singura 
obiecție o avem, dm nou, în privin
ța traseului.

Și acum cîteva constatări privind 
desfășurarea alergărilor. La avan
sați, pe George Negoescu (Steaua) 
l-am întâlnit la a doua sa victorie 
consecutivă. Singura opoziție a 
avut-o doar din partea lui S. Bre- 
zeanu și numai pe parcursul primu
lui tur. In continuare, George s-a 
dus ca din... pușcă. Florin Glomnicu 
(Șc. sp. 2), în cursa juniorilor TI, în 
tot tâmpul disputei a avut o singură 
emoție : să nu spargă — ca dumini
ca trecută. Și nu a spart ! Gheorghe 
Iordache, de la Unirea Giurgiu s-a 
deplasat în București pentru a doua 
oară (în interval de opt zile) și pen
tru a doua oară s-a întors acasă cu 
medalia pentru primul loc.

Iată rezultatele : avansați — 1. G. 
NEGOESCU (Steaua), 2. E. Imbuzan 
(Steaua), 3. C. Popescu (Voința) ; 
juniori I — 1. I. NTCA (Olimpia), 2. 
St. Nichifor (Șc. sp. 1), 3. M. Toma 
(Șc. sp. 2) ; juniori n — 1. FL. 
GLOMNICU (ȘC. sp. 2), 2. V. Căpl- 
tanu (Șc. sp. 2), 3. N. stan (Steaua) ; 
semicurse : 1. ST. RANETI (Steaua) ; 
biciclete turism : GH. IORDACHE 
(Unirea Giurgiu).

Gh. ȘT.

BASCHET ,N D,V,Z,A B (seria echi-** pelor bucureștene), me
ciurile etapei a Vl-a s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : masculin : Auto
matica — PTT 79—70 (44-39) — cele mai 
multe puncte: Pășulea (A) 30 și Burlâ- 
nescu (PTT) 14 ; Mine-Energie — A.S.A 
64-65 (42-24) — rezultat dec»s de doua 
aruncări libere fructificate, în ultimele 
secunde, de Marinescu : Universitatea
- Arhitectura 57—74 (25—40) ; feminin :
Arhitectura — Medicina 109—31 (54—21)
— cele mai multe puncte : Lungulescu 
(A) 30 : PTT - Olimpia 72-54 (45-23). 
(R. C. POP - coresp.) • MECIUL nU“ 
CLUJ-NAPOCA — ,,U" IAȘI, restanță din 
prima etapă a Diviziei feminine A, se 
va disputa vineri, 1 noiembrie,.. în Sala 
sporturilor q* ,,CUPA CARPAȚI", com
petiție tradițională organizată la Brașov 
de C.J.E.F.S., în colaborare cu comisia 
județeană de specialitate și Clubul spor
tiv universitar din localitate, se va dis
puta, vineri, sîmbătă și duminică, în 
sala Tractorul. Iau parte echipele mas
culine Voința București, Politehnica Cluj- 
Napoca, C.S.M. lași și C.S.U. Brașov.

HALTERE INTILNIREA internațio- 
NALA DE JUNIORI DIN

TRE REPREZENTATIVELE ORAȘELOR 
BUCUREȘTI Șl PLEVEN s-c încheiat cu 
victoria halterofililor români cu 52—50
puncte, iată învingătorii în ordinea ca
tegoriilor : A. Stoianov (Pi) 150 kg ; V. 
Todorov (PI) 195 kg ; Vi. Danov (PI) 
215 kg ; J. Josceanu (B) 220 kg ; I. Ră- 
ceanu (B) 230 kg ; V. Juhasi (B) 245 kg: 
M. Mihaci (B) 245 kg ; M. lancu (3) 
262,5 kg.

HANDBAL 1ES.TANTE DIV'ZIA *
Astaz» și mitne după ~-a-

miază sînt programate - la București, 
Brcșov. și Timișoara — trei partide restan
ță din Divizia A de handbal. In Capi

PARTIDĂ A SA
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). In 

derby-ul Diviziei A de handbal fe
minin, desfășurat duminică în ora
șul de pe Bega, Universitatea Timi
șoara s-a impus mult mai net în 
fața echipei I.E.F.S. decît se aș
teptau înfocații ei suporteri (une
ori chiar prea înfocați I). în me
ciul cu campioana țării, am recu
noscut de multe ori acea formație 
atletică și viguroasă, care cu greu 
putea fi înfrîntă în urmă cu cîțiva 
ani. Antrenorul C. Lache ne decla
ra că a pregătit cu multă atenție 
revanșa în fața I.E.F.S. și că toate 
jucătoarele sale s-au mobilizat la 
maximum pentru a realiza cea mai 
bună partidă din actualul campio
nat. Timișorencele, cu un lot mai 
omogen și superior valoric, au știut 
să-și exprime — în teren și pe ta
bela de marcaj — adevăratul poten
țial. Au combinat rapid și precis 
pe un front larg, profitînd de ine
xactitățile tactice ale echipei bucu- 
reștene, mai ales în prima repriză. 
Totodată, linia de 9 m (Cojocaru — 
Iordache — Hrivnak) și-a făcut pe

DIN C.
deplin dato 
în moment 
semicerc, 
Petrovici a 
rea unui c 
poarta ad 
reștencelor 
dacă pe a 
loace nereg 
de arbitri.

I.E.F.S. a 
pentru că 
intenții def 
singura cai 
geri suferit 
și Ionică) 
iar atacul 
gi... oferinc 
mișorencelo 
și Bunea a 
favorabile, 
dă — cîn 
după ,.dușu 
norul I. B 
evoluat ni« 
lor.

La șfîrșitul acestei săptămîni, a- 
matorii de handbal vor avea pri
lejul să fie martorii unui spectacol 
— sperăm — de calitate, o con
fruntare de vîrf a campionatului 
masculin, în care se vor găsi fa- 
ță-n față două eterne rivale, Stea
ua și Dinamo București. Evenimen
tul suscită de pe acum interes în 
așa măsură, îneît, ultimele evolu
ții ale acestor două „echipe-fanion“ 
ale handbalului nostru masculin au 
fost privite mai mult în perspecti
va acestui atît de așteptat derby. 
„Molipsiți" de o astfel de atmosfe
ră nu am făcut nici noi excepție 
și am urmărit comportarea celor 
două formații, prin prisma viitoa
rei lor dispute. Legat de apropiatul 
joc dintre Steaua și Dinamo Bucu
rești este necesar să precizăm că 
elevii lui Cornel Oțelea și Otto Tel
man se află acum la egalitate cu 
handbaliștii de la Dinamo, dar au 
un meci mai puțin disputat (par
tida cu Știinfa Bacău ce va avea 
loc azi în Capitală). în cazul cînd 
cîștigă acest joc, Steaua trece în 
fruntea clasamentului, deoarece a- 
cumulează două puncte în plus 
(Dinamo a pierdut meciul cu H. C. 
Minaur Baia Mare). Cu alte cu
vinte, în timp ce Dinamo are nea
părată nevoie de victorie pentru a 
se menține lider, Stelei îi este su
ficient și un meci egal.

Dar, ca întotdeauna în întîlnirile 
dintre Steaua și Dinamo, s-ar pu
tea ca apropiatul derby să ne a- 
ducâ surprize, lupta anunțîndu-se 
echilibrată, indiferent de evoluția 
anterioară a celor două combatante.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

Totuși, î» 
felul în c 
două form 
anume ace 
în conținu? 
promptitudi 
în apărare 
mește golu 
namo Bua 
„chinuie* 1 
greu decît 
ritatea pe 
în joc. Se 
interesant 
ditatea ata< 
și agresivii 
te. Cine 
sîmbătă du 
teren din

ÎN

FEMININ

1. „U“ TIMIȘ.
2. „U“ Buc.
3. I.E.F.S.
4. Progresul Buc.
5. Textila Buhuși
6. „U“ Iași
7. Constr. Timiș.
8. Confecția
9. v-ța Odorhei

10. Rapid Buc.
11. Mureșul Tg. M.
12. Sparta Mediaș

9 7 1 1 143- 77 15
10 7 1 2 145- 97 15
10 7 1 2 133-101 15
10 6 1 3 118- 96 13
10 5 2 3 120-112 12

9 4 2 3 128-130 10
10 3 4 3 99-109 10
10 4 0 6 122-126 8
10 3 2 5 98-110 8
10 3 1 6 99-114 7
10 1 1 8 95-140 3
10 1 0 9 86-174 2

Duminică 
celei de a 
B de hand 
trat o sur 
toți cei p 
vin și! E a 
șov, Const 
Comerțul ( 
Mureș au 
Iată acum 
FEMININ,
— Gloria 
mistex Coi 
rești 16-J12
— Rul.-rjfe
Constructori 
Brașov 15— 
C.S.U. Con 
ria a Il-a 
tul Sf. Ghe 
ța Sighișoa 
Mare 11—8 
Nitramonia 
„U“ ciuj-r 
șoara 8—6 
C.S.M. Sibi 
LIN, Seria 
Rapid Bucu 
torul Brașa 
19—10 (8—2
C. S. Piteș 
•Brăila — C 
(8—5) !, Re, 
nomia Iași 
Il-a : C.S.1V 
18—11 (7—7) 
Știința Peti 
ința Baia 
Mică 12—12 
Constructori 
Timișul Lu 
15—13 (7—5

Coresponc 
lexandrescu 
C. Gruia, 1 
I. Chira, 0 
Plăvițiu, N 
Moga, L J

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

10. 
11.

12.

MASCULIN

DINAMO Buc. 10 9 0 1 195-118 18
Steaua 9 9 0 0 203-131 18
H. c. Minaur 10 8 0 2 164-134 16
Știința Bc. 9 5 0 4 134-124 10
„U“ București 10 5 0 5 137-146 10
Indep. Sibiu 1() 4 () (> 140-148 8
CAROM 10 4 0 6 142-158 8
Dinamo Brașov 9 3 1 5 152-165 7
C.S.U. Galați 10 3 1 6 137-152 7
Poli. Timișoara 10 3 0 7 157-179 6
„U“ Cluj-Napoca

9 2 1 6 114-143 5
„U« Craiova 10 1 1 8 124-201 3

tală ore loc astăzi (teren Ghencea, de la 
ora 16) jocul Steaua - Știința Bacău» 
tot azi urmînd să se dispute și întîlnirea 
Dinamo Brașov — ,,U“ Cluj-Napoca. Mîi- 
ne are loc la Timișoara jocul feminin „U" 
Timișoara — „U“ lași.
HOCHFI IN grupa secunda a 

DIVIZIEI A la Miercurea 
Ciuc s-au desfășurat dubiele întîlniri din
tre Tîrnava Odorhei și A.S.E., Lie. nr. 1 
M. Ciuc — Agronomia Cluj-Napoca. Re
zultatele înregistrate sînt foarte contra
dictorii : Tîrnava - A.S.E. 7-0 (1-0,
2-0, 4-0) și 5-5 (3-1, 0-2, 2-2), Agrono
mia - Lie. nr. 1 11-4 (7-1, 0-2, 4-1) șî 
1—1 (0-0, 0-0, 1—1). ® Programul aces
tei săplămîni : 23—24 la M. Ciuc, Lie. 
nr. 1 — A.S.E., 26—27, la București : Di
namo - Dunărea (la ora 15), la M. Ciuc: 
Sport Club — Steaua, Tîrnava — Agro
nomia. • Clasamente : grupa I : 1.
Steaua 4 p (16—6), 2. Dinamo 4 p
(15—10), 3. Sport Club 0 p (10-15). 4.
Dunărea 0 p (6—16) ; grupa a ll-a : 1—2. 
Tîrnava șî Agronomia 4 p (12—5), 3—4.
A.S.E. și Lie. nr. 1 0 p (5—12).

LUPTF BALCANIADA, EDIȚIA
’ J î 1974, se va desfășura în
zilele de 25—27 octombrie în Bulgaria, în 
localitatea Gorna Oreahovița. Echipele 
românești, sînt alcătuite din următorii : 
greco-romane : cat. 48 kg - Gh. Viman, 
52 kg — M. Tofan, 57 kg — Al Szabo, 
02 kg — A- Panteiimon, 68 kg — St. Co- 
lească, 74 kg — V. Prențîu, 82 kg — 
Z. Felea, 90 kg - Gh. Dinu, 100 kg - P. 
Dicu, +10C kg — St. Si!ac, antrenor — 
I. Corneanu ; libere (in ordinea cate
goriilor) : St. Gheorghe, P. Brîndușan, 
G. Anghel, A. Șuba, Cl. Zanier, M. Pir- 
căîabu, I. Lup, I. Cornuta, S. Morcov. 
V. Enache; antrenori : I. Bătrîn și !. 
Mureșan. La Balcaniadă pafticipo spor
tivi pîno la 23 de ani.

Inauguț 
patinaj 
printr-o 
nală ce 
ta la țări 
șui Miere 
tombrie), 
tori și 
R.D. Ger 
lonia, Ro

™ ?.PSI 

ceste zile la 
Alături de j 
lei, sportivii 
de pușcă și 
armă standa 
(liber și vite 
OLIMPIA BU 
lele de 26—7 
tir cu arcul, 
sului*. întrec 
hipică din c

LOT
CÎȘ'

DIN
Extragere 

(25%) a 50 
(10%) a 16 
10.326 lei ; 
Cat. 5 : 96. 
a 40 lei. I

REPORT
Extragere 

(25%) a 50 
3.265 iei 
Cat. D: 2. 
106.45 a 200 
lei.

report

tenm.ee


handbal

BUNĂ
AT

I
I

MARGINALII LA ETAPA A 9-a A DIVIZIEI A

ÎNTRE NERVOZITATE Șl INCONSTANȚĂ
• ••
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Dinamo a efectuat, ieri, pe te
renul de la Săftica, un antrena
ment de 120 de minute, In ca
drul căruia un accent deosebit ■ 
fost pus pe factorii fizic și tac
tic. în cursul acestei dimineți fot
baliștii bucureșteni au prevăzut în 
program o nouă ședință de in
struire cu caracter fizic, după 
care antrenorul D. Nicolae-Nicu- 
șor — prezent la ultimul joc al 
lui F. C. Koln — va face unele 
considerații tehnice pe marginea 

. aj formației vest- 
da indicațiile de 

săi, în vederea u- 
pe măsura posi- 

așteptărilor. Refe
ce ur-
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jocurile 
Divizia 

.. Inregis- 
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fost în- 
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stilului de joc 
germane și va 
rigoare elevilor 
nei comportări 
bilităților și a 
ritor la „ll“-le de" bază _ _ 
mează a fi aliniat, nu se anunță 
modificări față de echipa care a 
jucat sîmbătă cu F. C. Galați, 
adică : Constantinescu — Cheran, 
Dobrău, Sătmăreanu II, Deleanu 
— Sălceanu, Dinu, Nunweiller 
VI — D. Georgescu, Dumitrache, 
Lucescu.

In ce privește adversara de 
miine a dinamoviștilor bucu- 
reșteni citeva date prețioase le-am 
putut obține dintr-o scurtă con
vorbire cu antrenorul D. Nicolae- 
Nicușor, care ne-a spus printre 
altele : „F. C. Koln este o for
mație care exprimă, în joc, clasa 
ridicată a fotbalului vest-german. 
Jucătorii — antrenați de fostul 
internațional iugoslav Z. Ceaikov- 
ski — au o excelentă pregătire 
fizică și tactică, acționează va
riat și eficace in atac, iar în a- 
părare folosesc marcajul strict în 
treimea proprie. Principalele 
„piese" ale echipei sînt cei cinci 
internaționali ai acesteia: Cull
man — pe post de „libero" acțio
nând în stilul lui Beckenbauer, 
autor a trei goluri în ultimul 
meci cu Schalke 04 ! — Overath, 
actualmente într-o formă remar-

eabili, Weber, L*br șl. Flohe, 
eesta £n înni restabilit după ac
cidental suferit și deci apt de Joc. 
Formația petru meciul cu noi ? 
In finii mari, cred că va fi a- 
creași di a ultima partidă de cam- 
plouat ia care a învins cu 4—2 pe 
Schalke M. adică : Scbuhmacber
- Kenopka, Weber, Cullman, 
Glowacz — Simmet, Neumann, 
(Flohe), Overath — Emke, D. 
Muller, Lohr".

In încheierea declarației sale 
antrenorul dinamoviștilor a adău
gat t .Analizând cu obiectivitate 
șansele noastre în dubla întâlnire 
cu F. C. Koln, cred că ne pu
tem califica în turul următor al 
competiției numai cu condiția să 
Jucăm foarte bine*.

Reamintim că meciul Dinamo
— Koln va avea loc mîine pe 
stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare cu începere de la ora 15, 
sub conducerea arbitrului francez 
Kitabdjian.

Mihoi IONESCU

Campionatul Diviziei A și-a 
reluat cursa, excelând prin ine
galități greu de evaluat și prin- 
tr-o ciudată stare de nervozitate. 
Exemple în acest sens pot fi gă
site la tot pasul. Sportul studen
țesc plonjează de la un 1—0 cu 
Dinamo la un 0—5 cu F. C. Ar
geș. Troi, creditat acum trei săp
tămîni cu un 4 la Iași, crește 
incalculabil pînă la nota 10 obți
nută duminică. Universitatea Cra
iova, după ce a urcat pînă în 
vîrf, coboară vertiginos sub nor
ma celor 50 la sută. (Să mai re
ținem, în jocul de la Arad, ului
toarea diferență pe care o „reali
zează" Marcu, care, ratând golul 
victoriei, permite arădenilor, în 
secundele următoare, să înscrie 
punctul hotărîtor).

Aceste inegalități sînt flagrante 
indiferent de unghiul din care le 
privim. Dinamo, F.C..M. Reșița și 
A.S.A. Tg. Mureș, adică echipele 
care se află autoritar pe podium, 
au avut o duminică cenușie, în 
ciuda victoriilor. Dinamo a în
scris din două lovituri de la 11 
m, F.C.M. Reșița a beneficiat- doar 
de situația favorabilă a elimină
rii lui Dănilă. iar A.S.A. Tg. Mu
reș, revelația unui recent meci 
jucat la Brașov, a primit un dar 
neașteptat din partea lui... Păl- 
tinișan, care a ratat penalty-ul 
egalării.

In etapa de duminică, marele 
performer a fost F. C. Argeș. 
Deși se invocă replica dezolantă 
a studenților, observatorii acestui

CORESPONDENȚĂ DIN HAMBURG

MECIUL CU STEAGUL ROȘU 
AȘTEPTAT CU MULT INTERES

IN CUPA U.E.F.A
(Urmare din pag. 1)

calificare la fel de clară a rea
lizat și adversara sa de mîine 
care a dispus de Kokkolan (Fin
landa) cu 3—1 și 4—0. Formația 
antrenată - de fostul internațional 
iugoslav’, Zlatko Ceaikovski — u- 
nul dintre cei mai valoroși mij
locași din lume în perioada 
1945/1950 — e considerată, pe baza 
clasamentelor adiționate ale cam
pionatelor R. F. Germania, drept 
cea mai constantă participantă la 
această întrecere, superioară chiar 
lui Bayern Miinchen. Dispunînd 
de una dintre cele mai celebre 
grupe de internaționali (Overath, 
Cullman, Flohe, Lohr, Weber), 
alături de clubul din Mtinchen, 
F. C. Koln a marcat o ascen
siune evidentă de formă în ulti
mele etape. Tocmai de aceea, di- 
namoviștii, care alcătuiesc în mo
mentul de față cea mai echili
brată echipă a fotbalului nostru, 
trebuie să dea în Jocurile cu pres
tigioasa reprezentantă a țării care 
deține titlul suprem un randa
ment maxim și să realizeze o 
performanță care ar apare 
primul plan al

Steagul roșu, 
acelei frumoase 
Iul întîlnirilor 
și 3—0 — în 
una. Deși S. V. Ifamburger (3—0 
și 1—0 cu Bohemians Dublin în 
turul I) a înmănunchiat în ac
tuala sa formație aproape tot 
ce are mai bun fotbalul vest- 
german în noua sa generație, 
brașovenii au posibilitatea de a 
reveni de la Hamburg, cu un 
rezultat care să le deschidă 
perspective în a doua confruntare, 
cea de la 6 noiembrie, de la 
Brașov.

Urăm mult succes reprezentan
telor fotbalului românesc în difi
cilele confruntări de mîine 1

să 
ar apare pe 

palmaresului lor. 
poate să adauge 
isprăvi, din fina- 

cu Beșiktaș (0—2 
primul tur) încă

HAMBURG, 20 (prin telex). 
Partida dintre Hamburger S. V. 
și Steagul roșu Brașov este aș
teptată in marele port al Mării 
Nordului eu deosebit interes, din 
mai multe motive. In primul rînd, 
pentru că formația locală este li
dera campionatului și, din acest 
motiv, și-a recîștigat simpatia în 
fața exigentului public care vine 
acum din nou în număr mare — 
ca pe vremea lui Uwe Seeler — 
pe „Vblksparkstadion". în al doi
lea rind, se cunosc prea puține 
amănunte despre echipa brașo- 
veană. Se știe doar că Steagul 
roșu a repurtat o senzațională 
victorie ta meciul retur cu Be
șiktaș, fapt care l-a frapat în 
mod deosebit pe antrenorul se
cund al formației vest-germane 
Ozcan, care, cu ani în urmă, a 
evoluat la Beșiktaș și în națio
nala Turciei.

Așadar, în tabăra gazdelor dom
nesc incertitudini, deoarece este 
vorba de un adversar complet 
necunoscut. Iată de ce, antreno
rul principal Kuno Kliitzer, spu
nea : „In primele zece minute va 
trebui să ne studiem partenerii 
de joc, și numai după aceea să 
vedem cum vom 
dacă colegul meu 
— care a asistat 
sâmbătă cu S. V. 
a fost impresionat 
tru, pot să spun că personal nu 
am fost mulțumit de eficiența 
extremelor mele și că la Brașov, 
va trebui să jucăm altfel decât 
pe teren propriu—".

In formația gazdelor a interve
nit o singură schimbare i funda
șul central Winkler (accidentat 
sîmbătă) va fi înlocuit probabil 
de Krobbach. In rest, echipa o- 
bisnultă: Kargus — Kaltz, Krob- 
bacb (Winkler) Nogly, Ripp — 
Bjoernmoese, Zaczyk, Eigl — 
Bertl, Sperlich, Volkert.

După sosirea Ia Hamburg, e- 
chipa Steagul roșu a făcut un 
ușor antrenament pe -Volkspark- 
stadion".

Meciul începe Ia ora 19,30 (ora 
locală, 20,30 ora Bucureștiului) și 
va fi condus de o brigadă nord- 
irlandezâ, avîndu-1 la centru pe 
Wright.

JOACHIM NEUSSER

REZULTATELE
SERIA I

Danubiana Roman — Cristalul Do- 
rohoi 3—0 (1—0), Nicolina Iași —
Dorna Vatra Dornei 4—1 (2—1), Mi
nerul Gura Humorului — Construc
torul Botoșani 2—0 (1—0), Sportul
muncitoresc Suceava — Constructo
rul Iași 2—1 (1—1), C. S. Botoșani
— Foreșta Moldovița 3—0 (1—0), A- 

Victoria Roman 
Cimpulung Mol- 

Râdăuți 5—0 
Laminorul

vîntul Frasin 
1—0 (0—0). 
dovenesc ■ 
(3—0). 
Roman

Pe 
după 
14 P 
13 p 
12 P . 
na Vatra Domei 
N ic o lin a Iași 4 p

c.

A.S.A. 
Metalul 

Unirea Iași 
3—0 (0—0).

primele locuri 
etapa a IX-a : 
(19— 5), 2.

(15—8), 3.
(21—13)... pe

în clasament.
1. Unirea Iași 

Danubiana Roman 
Laminorul Roman 
ultimele : 15. Dor- 

7 p (10—15), 16.
(10-18).

IOSPORT INFORMEAZĂ
un
974 :

variantă 
1 variante 
: 4,90 a
.596 lei ; 
6: 3.364,35 
r
lei.
I variantă

12.50 a
1.296 lei ; 
:at; E : 
>1,25 a 40

Cîștigurile de categoria 1 și respec
tiv A, au revenit participanților IST- 
DOR DANEA din Suceava și VALE
RIA VARGA din Luduș.

375.S03

Programul concursului special 
Pronosport din 27 octombrie : l. 
„U“ Craiova — Steaua. II. F. C. 
Constanța — Dinamo. III. Sportul 
studențesc — U. T. Arad. IV. Poli
tehnica Iași — Steagul roșu, V. „U4* 
Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș. VI. 
Jiul — F.C.M. Reșița. VII. Chimia 
Rm. Vîlcea — F. C. Galați. Vin. 
Olimpia S. M. — C.F.R. Cluj-Napoca 
IX. Roma — Milan, X. Ternana — La
zio. XI. Cesena — Fiorentina. XII. 
Sampdoria — Napoli. XIII. Lane- 
rossi — Torino.

acționa. Chiar 
Nicolae Proca 
la meciul de 
Wuppertal — 
de jocul nos-

a n-A
Constructorul Gh. 

2—1 (2—0), Bradul
Rulmentul Birlad 1—o 

Energia 
~. Vi- 

Partizanul Bacău 
— Re- 
Hușana 

3—0 
Comânești — Cimen- 

(1—2), CAROM Gh. 
— Textila Buhuși

SERIA
Letea Bacău — 

Gheorghiu-Dej 
Roznov — 
(0—0), Petrolul Moinești 
Gh. Gheorghiu-Dej_ 1—0 (1—0)
i torul Vaslui 
2—0 (1—0). Oituz Tg. Ocna 
colta Văleni 4-0 (1—0).
Huși — Constructorul Vaslui 
(3—0). Minerul 
tul Bicaz 3—2 
Gheorghiu-Dej 
2—1 (1—1).

locuri : 1. Viitorul
2. Petrolul Moi-

Pe primele 
Vaslui 14 p (15—5), 
nești 13 p (15—€), 3. Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej 12 p (12—6)... pe ultimele: 15. 
Hușana Huși 5 p 
tizanul Bacău 5 p

(11—6), 16. Par
ts—24).

m-A

ACTUALITATI a
• ECHIPA ETAPEI. Pe baza no

telor acordate jucătorilor, echipa 
etapei a IX-a are următoarea alcă
tuire : SOL ¥ OM — MUSTAFA, OL- 
TEANU, VIȘAN, MATEESCU — 
VIGU, MUȘAT, LIBARDI — TROI, 
RADU II, TUBCU.

• în cursul acestei săptămîni se 
vor disputa ci Lev a partide în Divi
ziile B și C. lată meciurile care vor 
avea toc joi :

SIBIU s Șoimii — F.C. Bihor, din 
Divizia B, restanță din etapa a Vl-a 
a seriei a IlI-a ; intîlnirea va fi con
dusă de R, Sttacan, ajutat la linie 
de Gh. Vasilescu n și I. Roșoga 
(toți din București) ; U.P.A. — Mă
gura Codlei, din Divizia C, etapa din 
Z7 octombrie, va fi arbitrat de N. Co- 
dreanu (Brad), ajutat de I. Bristan 
(prăștieț șt I. Lakatoș (Petrila) ;

SEBEȘ ; Textila —- Voința Oradea, 
din divizia C, etapa din 27 octombrie, 
va ft condus de V. Benea, ajutat de 
L Diaeonescu și M. Podană (toți din 
Timișoara).

SERIA A
Luceafărul Focșani — Chimia 

zău 1—1 (1—0). Petrolistul Boldești
— Prahova Ploiești 1—2 <1—1). O- 
limpia Hm. Sărat — Avântul Mîne- 
ciu 2—1 (0—1), U.R.A. Tecuci —
Chimia Brazi 1—1 (1—0). Poiana
Cimpina — Victoria Florești 1—1 
(0—0), Petrolul Teleajen — I.R.A. 
Cîmpina 2—1 (1—0). Bujorii Tg. Bu
jor — Carpatl Sinaia 1—0 (0—0).
Petrolul Berea — Dinamo Focșani 
0—0

Pe primele locuri : 1. Prahova 
Ploiești 14 p (24—5), 2. Olimpia Rm. 
Sărat 14 p (26—14), 3. Chimia Brazi 
13 p (16—3)... pe ultimele : 15. Pe
trolul Berea 6 p (11—20). 16. Dinamo 
Focșani 5 p (17—27).

Bu

SERIA A 1V-A
Știința Constanța — Recolta Fre

căței 3—0 (0—0), Tehnometal Galați 
— voința Constanta 2—1 (0—0), E- 
lectrlca Constanta — Ancora Ga
lati 2—0 (1—0), Dunărea Tulcea' — 
Portul Constanta 1—0 (1—0), 
merțul Brăila 
dia 0—0. Dunărea Cernavodă 
Itorul Brăila 1—1 (1—1), 
Medgidia — Marina Mangalia 
(1—1). Rapid Fetești — 
badag 2—0 (0—0).

Pe primele 
Mangalia 
Medgidia

' Constanța 
Galați 12 
15.

Co- 
Cimentul Medgi- 

— Vi- 
I.M.U.

1—1 
Granitul Ba-

meci pun pe prim plan circulația 
debordantă a piteștenilor, care l-a 
pus pe gînduri pe’ Dobrin, aflat în 
tribună. Dacă vreți, F. C. Argeș 
trăiește un moment de tinerețe. 
Florin Halagian, concediat împo
triva bunului simț după ce a dus 
echipa la titlu, revine acum cu 
o evidentă sete de revanșă, refă- 
cînd stilul de joc al formației cu 
oameni tineri 
naru, Cîrstea,
Să nu uităm că performanța de 
duminică a piteștenilor confirmă 
un recent meci al lor cu Dinamo, 
la București, cînd F. C. Argeș 
și-a prezentat pentru prima oară 
programul de vigoare și 
conducând cu 1—0 până 
mele minute de joc.

Starea de nervozitate 
nit un fel de constantă 
pionatului. La Reșița, Dănilă reu
șește să anuleze admirabilul efort 
al foarte tinerei echipe a lui Ilie 
Oană printr-un gest care trebuie 
să-i dea de gîndit. La Tg. Mu
reș, Păltinișan nu reușește să se 
concentreze pentru lovitura de la 
11 m, fiind furat de protestele 
generale ale echipei sale, care 
cerea validarea golului. Pe Giu- 
lești, 
tina, 
Pop, . 
sub privirile arbitrului —, iar 
Savu îl îmbrâncește pe arbitru — 
sub privirile jucătorilor •— comi- 
țînd un gest mai grav decît a- 
plauzele zeflemitoare ale lui Dă
nilă la Reșița. In sfîrșit, ca să nu 
lungim seria exemplelor, funda
șul vilcean Cincă părăsește și el 
terenul, după îmbrîncirea arbi
trului Cîmpeanu, care, așa cum 
scrie cronicarul, „se dovedise 
mai puțin autoritar în alte si
tuații".

Această stare de nervozitate lo
vește direct in calitatea jocului. 
Intr-o perioadă în care fotbalul 
solicită din ce în ce mai mult, 
efortul de organizare psihică a 
echipei capătă, poate, o impor
tanță mai mare chiar decît in
struirea generala. Nu e mai pu
țin adevărat că inegalitățile de 
apreciere ale arbitrilor contribuie 
— și ele — la accentuarea stării 
de nervozitate. Exemplele de mai

ca Radu II, Tro- 
Cotigă și Cristian.

tinerețe, 
în ulti-

a deve-
a cam-

în meciul cu Dinamo Sla- 
căpitanul echipei Rapid, 

își bruschează adversarul —

ETAPEI A IX-a
SERIA

T.M. București 
rești 
rești 
2—4 
ința 
Tricolor 
București 3—0 (2—0),
București • 
1-2 (1-1), 
ipreca Călărași 4—0 (2—0), Sirena 
București — Olimpia Giurgiu 1—0 
(1—0), Dunărea Giurgiu — Flacăra 
roșie București 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Dunărea
Giurgiu 12 p (16—7), 2. T.M. Bucu
rești 12 p (17—9), 3. Unirea Trico
lor București 12 p (11—8)... pe ul
timele : 15. Laromet București 6 p 
(7—18). 16. Tclmometal București 
4 p (6—15).

1—1 (0—0), 
— Șoimii 

(0—1). I.O.R. 
Slobozia 2—0

București

A V-A
— Triumf Bucu- 
Electronica Bucu- 
TAROM București 
București — Vo- 

(0—0), Unirea
Laromet 

Tehnometal 
Automatica București 
Azotul Slobozia —

SERIA A VI-A
Chimia Tr. Măgurele — Recolta 

Stoicănești 2—1 (0—1). Viitorul Scor- 
nicești — oțelul Tîrgoviste 1—1 
(1—0) — s-a jucat la Slatina. Lo
trul Brezoi — Textilistul Pitești 
3—0 (2—0). Petrolul Tirgoviște —
Cimentul Fieni 1—1 (1—0), Dacia Pi
tești — Unirea Drăgășanl 2—0 (1—8). 
Chimistul Rm. Vîlcea — Cetatea 
Tr. Măgurele 1—0 (0—0). Chimia
Sâesti " --------
tel 1—1 (0—1).
Vede — Vagonul Caracal

Vîlcea —
1—0 (O—O)

Vulturii Cimpulung Mus- 
ROVA Roșiorii de 

2—1 (2—0).

Chimia Tr.
2. Unirea
3. ROVA

____- . . . Pe 
15. Petrolul Ttrgoviste

1».

Pe primele locuri : L 
Măgurele 13 p (15—3), 
Dragășani 13 p (14—8). 
Roșiorii de Vede 13 p (19—13) — 
ultimele : 
4 p (7—13). 
4 p (5—14).

Textilistul Pitești

A vn-A
— Progresul Co- 
Minerul Motru — 

___ „ _______ _ ~ ‘ ~ *), Pro
gresul strehaia — cimentul Tg. Jiu 
2—1 (0—0). CJ.L. Drobeta-Tr. Se
verin — Minerul Lupeni 1—0 (0—0). 
F.O.B. Balș — Diema Orșova 3—0 
(2—0), Dunărea Calafat — A.S. Vic
toria Craiova 1—1 (1—6). Metalur
gistul Sadu — Steagul roșu Plenița 
2—0 (1—0), Minerul ~'----- '
MEVA Drobeta Tr.
(0—0).

Pe primele locuri : 
beta Tr. Severin 14 
A.S.
3.

SERIA
C.F.R. Craiova 

rabla 1—1 (1-
Progresul Băilești 2—0 (2—0)

ll.

Rovinari — 
Severin 0—1

sus, < 
strează 
criterii 
cierea 
mentul 
țin pe

ca șl multe altele, demon- 
că arbitrii noștri nu au 
generale egale în apre- 

gravității faptelor. E mo
ca arbitrii să mediteze pu- 
această temă. Deocamdată 

se întîmplă ca vanitatea să 
vingă autoritatea, astfel incit 
cătorii înșiși pierd noțiunea 
dului comportării sportive.

Trecând la nivelul tehnic

în- 
ju- 
co-

_____ al 
etapei, trebuie să fim de acord că 
această a IX-a etapă nu a stră
lucit. E suficient să amintim că 
echipele care vor juca miercuri 
cu F. C. Koln si Hamburg 
au întîmpinat dificultăți cu totul 
neașteptate. Dinamo nu poate in
voca doar dorința de menajare 
pentru meciul cu F. C. Koln. La 
Brașov, Steagul roșu s-a văzut în 
situația unei echipe dominate din 
punct de vedere tehnic de 
pia Satu Mare, lipsită — și 
de trei titulari.

Miercuri, la București 
Hamburg, echipele noastre 
mo și Steagul roșu vor fi che
mate să reprezinte fotbalul româ
nesc în arena internațională. Spe
ranțele noastre se bazează — din 
păcate — în primul rînd pe ine
galitatea echipelor. în această 
dublă întrecere, Dinamo are șanse 
mai multe, deși întîlnește o e- 
chipă renumită. Liderul trebuie 
să învingă pe F. O. Koln cu un 
scor cel puțin egal cu cel din 
jocul cu F. C. Galați. Compara
ția dintre echipa lui Overath și 
cea a lui Dan Coe este, desigur, 
în favoarea formației vest-ger
mane, dar, în fotbalul nostru, mai 
mult ca oriunde, meciurile nu sea
mănă niciodată unul cu altul. Di
namo, la fel ca și Steagul roșu, 
are obligația de onoare de a pro
pulsa speranțele iubitorilor fot
balului, într-un moment de stag
nare. F. C. Koln e o echipă de 
prim rang, dar să nu uităm că, 
acum doi ani, Steaua s-a aflat în 
fața a două echipe și mai renu
mite — Barcelona și Bayern — 
reușind să o elimine pe prima 
și să rămînă neînvinsă în dubla 
confruntare cu echipa lui Becken- 

. bauer și Gerd Mtiller...

Olim- 
ea —

și Ia 
Dina-

loan CHIRILA

A DIVIZIEI C
SERIA A IX-A

Dermata Cluj-Napoca — Olimpia 
Oradea 0—2 (0—1), Constructorul Al
ba Iulia — Cimentul Turda 5—0 
(3—0), Aurul Brad — Dacia Orăs- 
tie 2—0 (1—0), Minerul Bihor —
Construcții montaj Cluj-Napcca 3—2 
(2—1), Minaur Zlatna — Textila Se
beș 1—1 (1—0). Arieșul Cîmpia Tur
tii — Unirea Alba Iulia 0—2 (0—1), 
Voința Oradea — C.I.L. Blaj 2—1 
(1—0). Recolta Salonta — Soda Ocna 
Mureș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Olimpia O- 
radea 15 p (21—7), 2. Dacia Orăs- 
tie 12 p (14—5), 3. Aurul Brad lip 
(22—9)... pe ultimele : 15. Minaur
Zlatna 5 p (7—19), 16. C.I.L. Blaj 
4 p (8—19).

SERIA A X-A
Unirea Tășnad — Voința Cărei

2— 1 (2—0), CUPROM Baia Mare —
Minerul Cavnic 1—1 (0—1), Victoria
Zalău — Minerul Baia Borșa 1—1 
(0—0), Minerul Băiță — Bradul Vi- 
șeu 1—1 (0—1), Oașul Negrești —
Bihoreana Marghita 0—1 (0—0' s-a
jucat la Sighetu Marmației, C.I.L. 
Sighetu Marmației — Rapid Jibou
3— 5 (2—0). Minerul Bălut — Mine
rul Suncuiuș 3—2 (2—1), someșul
Satu Mare — C. S. Zalău 5—4 (2—1).

partida Minerul Băita — Oașul 
Negrești, din etapa a vni-a, s-a 
omologat cu 3—0.

Pe primele lccuri : 1. C.I.L. si- 
ghet 15 p (15—2), 2. Minerul Borșa 
14 p (24—9), 3. Minerul Cavnic 12 p

■ - pe ultimele: "
p (3—16), lt

p (6—14).
(14—8)...
Zalău 6
gresti 5

: 15. Victoria
16. Oașul Ne-

XI-A
Viitorul Gheor- 

______ _ _ ..... Minerul Rodna
— Viitorul Tg. Mureș 1—1 (0—1).
f-bimica Tîrnăveni — Vitrometan 
Mediaș 1—0 (1—0). Avântul Reghin
— A. S. Mirecurea Ciuc 4—2 (2—1).
Minerul Bălan — C.F.R. Sighișoara 
1—0 (0—0). C.I.L. Gherla — Unirea
Cristuru Secuiesc 3—0 (1—0), Uni
rea Dej — Lacul Ursu Sovata 1—0 
(1—0), Metalul Copșa Mică — Fo- 
resta Bistrița 2—0 (1—0) — s-a ju
cat la. Mediaș

pe primele locuri : 1. Unirea Dej 
ÎS p (14—4), 2. Gloria Bistrița 14 p 
(19—5), 3. Metalul Copșa Mică 12 p 
(11—9),.. pc ultimele : 15. C.I.L.
Gherla 5 p (8—18), 16. Unirea Cris
turu Secuiesc 4 p (6—18).

Gloria
ghieni 1—0

SERIA A
Bistrița — 

(0-6),

1. MEVA Dro- 
__  - P (12—4), 2. 

.. Victoria Craiova 12 o (14—9). 
Minerul Motru 11 p (16—6)... pe 

ultimele : 15. Steagul roșu Plenița
7 p (9—14), 16. CJ.L. Drobeta Tr. 
Severin 6 p (11—17).

SERLk A Vm-A
Metalul Bocșa — Constructorul 

Arad 3—1 (1—0). Progresul Timi
șoara — Minerul Teliuc 2—1 (1—0), 
Strungul Arad — C.F.R. Simeria 
2—1 (0—0), Unirea Sînnlcolaul Mare 
— C.FJl. Caransebeș 1—0 (0—0),
Unirea Tomnatic — Ceramica Jim- 
bolia 0—0, Știința Petroșani — Me
talul Oțelul Roșu 0—0, Minerul 
Oravița — Electromotor Timișoara 
2—0 (2—0); Crișana Sebiș — Mine
rul Ghelar 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. Metalul Oțe
lul Roșu 15 p (15—4), 
Tomnatic 12 p (15—5). 
motor Timișoara 11 P 
ultimele : 15. Crișana
(3—13), 16. Minerul
(2-11).

SERIA A XH-A
Textila Odorheiul Secuiesc — 

U.P.A. Sibiu 1—1 (1—0). Inter Si
biu — Carpați Covasna 1—0 (0—0), 
Torpedo Zărnești — Forestierul Tg. 
Secuiesc 3—0 (1—0), Caraimanul
Bușteni — Textila Cisnădie 2-0 
(0—0), Unirea Sf. Gheorghe — Mă
gura Codlea 2—0 (0—0), Carpatl 
Brașov — Precizia Săcele 0—1 
(0—1), Minerul Baraolt — Nitramo- 
nia Făgăraș 2-2 (1-1). Chimia Vic
toria — I.C.I.M. Brașov 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Nitramonia 
Făgăraș 13 p (24—9). 2. Precizia Să- 
cele 13 p (13—4), 3. Chimia Victoria 
12 p (11—7)... pe ultimele : 15. Mi
nerul Baraclt 5 p (7—23), 16. Car- 
pati Covasna 3 P (5—U).

Rezultatele ne-au fost transmise 
dc către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

1.
2.
3.

, 4.

Marina
Cimentul 
Electrica

Ancora

locuri : 
P (15—5), 
p(16—5), 
p (18—11).
(15—8)... pe ultimele : 

Voința Constanța 4 p (13—20), 
16. Recolta Frecăței 4 p (5—26).

15
14
12
P

2. Unirea
3. Electro- 
(9—8)... pe 
Sebiș 5 p 

Teliuc 3 p



ÎN PRIMA ZI .4 C. M. DE GIMNASTICĂ

SPORTIVELE DIN U.R.S.S. AU DOMINATA „IMPUSE"
VARNA, 21 (prin telefon). Intr-o 

atmosferă cu adevărat sărbătorească, 
în Palatul sporturilor din localitate 
au debutat, luni dimineață. întrece
rile celei de a 18-a ediții a Campio
natelor mondiale de gimnastică. A- 
ceastă primă zi a adus în sala de 
concurs peste 200 de sportive, care au 
prezentat programul exercițiilor im
puse. Spectacolul — un adevărat 
spectacol maraton, început la ora 8,30 
și încheiat seara, după ora 21,30 ! — 
a urmat o curbă valorică ascendentă, 
echipele intrtnd în competiție în 
funcție de nivelul și performantele 
lor anterioare. Așa se face că pînă 
la prînz am remarcat doar seria în 
care au evoluat Elveția, Franța, Bul
garia și Norvegia, gimnastele bul
gare — pe care iubitorii de gimnas
tică din țara noastră le cunosc foarte 
bine — dominînd grupa și cîșt’gînd 
— cu un punctaj destul de ridicat — 
174.40

După amiază, nivelul întrecerilor a 
crescut și mai mult, în concura in- 
trind echipe și sportive clasate în 
primele 10 locuri la ultimele Jocuri 
Olimpice si Campionate mondiale. în 
prima serie a fost interesant de ur-

mărit duelul dintre formațiile Polo
niei și Olandei, gimnastele poloneze 
avînd avantajul mai multor victorii 
anterioare asupra olandezelor, în 
timp ce acestea din urmă se prezen
tau la start după un sezon în care 
au înregistrat o vertiginoasă ascen
siune. Toți specialiștii așteptau, de 
altfel, ca Olanda să domine, iar lu
crurile păreau, câ așa vor sta, întrucît 
după două aparate Polonia se afla 
pe poziția secundă. La bîmă, însă, 
gimnastele olandeze au avut cîteva 
greșeli care s-au dovedit în cele din 
urmă decisive, Polonia ocupînd pri
mul ioc în grupă.

In cursul serii a intrat în concurs 
șl formația României, care a evoluat 
într-o grupă puternică, alături de 
R. D. Germană, S.U.A. și R. F. Ger
mania. Deși au fost vădit marcate 
de emoție (crisparea și-a pus am
prenta pe execuțiile majorității spor
tivelor ndastre), gimnastele românce 
au reușit să ocupe locul II în grupă, 
cu un punctaj bun — 180.85. Pe a- 
parate, reprezentantele țării noastre 
au înregistrat următorul bilanț : 45,75 
— sărituri. 44.95 — paralele, 44,70 — 
blrnâ și 45,45 — sol. Locul întîi a re-

venit, cum era de așteptat, sportive- 
n II. D. Germană, excelent pre- 
ți îrj bună dispoziție de- con- 

Eie au acumulat lf.6,20 p (46,13: 
■ •40. to ț -46,70), impresionând mâi

ales la sărituri. Pe locurile HI și IV 
s-au clasat, în ordine, S.U.A. — 180,3» 
p și R. F. Germania — 178,35. Trebuie 
să subliniem, totuși, excelenta pri
mire făcută de public sportivelor 
Alina Goreac și Auca Grig oraș, a- 
plaudate deseori la scenă deschisă.

Concursul feminin a fost încheiat 
do seria U.R.S.S., Ungariei, Cehoslo
vaciei și Japoniei, in care Turisceva, 
Korbut și colegele lor s-au impus de 
o manieră Impresionantă, cîștigînd și 
grupa șl întrecerea generală pe e- 
chipe.

Clasamentul, pe echipe, după „im
puse" : 1. U.R.S.S. 190,80, 2. R. D. Ger
mană 186,20, 3. Ungaria 184,65, 4.
Cehoslovacia 182,80 . 5. România 180.85, 
6. Japonia 180,05. Individual compus :
1. Ludmila Turișeeva (U.R.S.S.) 33.95,
2. Olga Korbut (U.R.S.S.), 38.65, 3. An
gelica Hellman (R.D.G.) 38.00. Prima 
dintre gimnastele românce. Alina 
Goreac 36,85,

Constantin MACOVEI

C.M. DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

de „cărțile de vizită" ale adver
sarilor, tînărul nostru reprezen
tant (are 20 de ani), debutant la 
campionatele mondiale, a făcut o 
cursă entuziasmantă, obținînd o 
victorie clară, mult aplaudată de 
miile de spectatori.

A doua medalie de aur a fost 
cucerită de reprezentanții noștri 
în cea mai spectaculoasă probă a 
concursurilor de 
4 x 500 m. Chiar 
schimb a fost clar că lupta pentru 
titlu se va da între echipele 
României și Uniunii Sovietice. 
Pavel Erast a luat un mic avans 
în primul schimb, apoi sovieticii 
au refăcut, Mihal Zafiu și Atana- 
se Seiotnic nu cedează iar în ul
timul schimb, dezlănțuit. Vasilo 
Dîba aduce victoria echipei noas
tre.

în sfîrșit. Ion Terente și Antrop 
Varabîev au făcut o foarte bună 
cursă la caiac 2 — 10 000 m, și-au 
dozat excelent resursele și deși 
sosiți pe locnl doi primesc meda
lia de aur întrucît echipajul Un
gariei este descalificat.

Gheorghe Danilov și Gheorghe 
Simionov, într-o evidentă creștere 
de formă, au cistigat medalia de 
argint la canoe 2 — 500 m — la 
fel ca la Tampere — fiind între- 
cuți cu mai puțin de o jumătate 
de secundă de echipajul sovietic.

La caiac 4 — 500 m F, echipa
jul nostru Victoria Dumitru-Maria

Nichiforov-Maria Cozma-A- 
gafia Orlov s-a clasat pe 
locul trei după puternicele 
echipaje ale R.D. Germane 
si U.R.S.S. Tot medalii de 
bronz a obținut și Ivan 
Patzaichin în cele două pro
be în care a participat du
minică, MO m și 10 000 m.

REZULTATE TEHNICE :

caiac, ștafeta 
de la primul

A 75-a SESIUNE A C.I.O
Cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a 

Comitetului Internațional Olimpie, în 
saloanele Primăriei din Viena a fost 
deschisă o expoziție a’orașelor can
didate la organizarea Jocurilor

CUPLUL NASTASE- GISBERT
VICTORIOS LA BARCELONA

BARCELONA, 21 (Agerpres). — 
Proba de dublu bărbați din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Barcelona a revenit 
cuplului llie Năstase (România) — 
Juan Gisbert (Spania), care a în
vins în finală cu 3—6, 6—0, 6—2 
perechea Manuel Orantes (Spa
nia) — Guillermo Vilas (Argenti
na). ă

Olimpice din anul 1980 : Moscova^ 
Los Angeles și Lake Placid. Expozi
ția a fost vizitată de membrii C.I.O.,- 
în frunte cu președintele acestui for 
sportiv, lordul Michael Kill anin. De
semnarea gazdelor Jocurilor Olim
pice din anul 1980 va avea loo 
miercuri. La expoziție au participat 
și organizatorii Olimpiadei de la 
Montreal, din 1976, ou machete ale 
bazelor sportive aflate în construc
ție. Primarul orașului Moscova, Vla
dimir Promîslov, aflat la Viena cu 
delegația olimpică sovietică, a de
clarat că dorește să afirme că Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S,S. 
va da garanții că Olimpiada de la 
Moscova se va desfășura în spiritul 
normelor Comitetului Internațional 
Olimpic.

REMIZA CU TAL

K 1 — 500 m : VASILE
DÎBA (ROMANIA) 1:48.43, 2. 
Csaoo (Ungaria) 1:49,25, 3.
Sîedziewski (Polonia.) 1:50,50, 4. 
ucek (Cehoslovacia), 5. Truksin 
(U.R.S.S.). 6. Burny (Belgia).

C 1 — 560 m : 1. Igor Petrenko 
(U.R.S.S.) 2:03.23. 2. Zeissler (R.D.G.) 
2:04.25. 3. Ivan Patzaichin (România) 
2:04,31, 4. Ananiev (Bulgaria), 5. Dar- 
vas (Ungaria), 6. Wood (Canada).

K 2 — 500 m : 1. Oborski 
ziewski (Polonia) 
1:3915. 3. R. D.
U.R.S.S.. 5. România (Sergliei 
— Policarp Malibin) 1:39,94, 6.

C 2 — 500 m : 1. U.R.S.S. 
Vinogradov — M.ihaîl Lobanov) 
2. România (Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simionov) 1:50.05, 3. Ceho
slovacia 1:50.73. 4: Polonia. 5. Ungaria, 
G. R. D. Germană.

K 4
(Anke Oh de
Barbel IZ_ 1__ ___
1:40,46. 2. U.R.S.S. 1:42 61, 3. România 
(Victoria Dumitru — Maria Nichifo- 
rov — Maria Cozma — - - - — •
1:43,41, 4. Ungaria, 5. R.
6. Canada.

Ștafeta 4 X 500 m ;

GHEORGHE DANILOV 
SIMIONOV, medaliați cu 

2 — 500 m

și GHEORGHE 
argint la canoe

So-

Slert- 
1:39,11. 2. Ungaria 

Germană 1:39.22. 4.
Larion 
Olanda 
(Alexei 
! :49,i>8.

599 m F : 1. R. D. Germană
Angela Zirzow —

Rosier — lise Kaschube)

Agafia Orlov) 
F. Germania,

1. ROMANIA

z
(VASILE D1BA — M1HAÎ 'ZAFIU — 
FAVEL ERAST — ATANASE SCIOT- 
NIC) 7:24,56, 2. U.R.S.S. 7:25.36, 3.
Polonia 7:29,33, 4. Ungaria, 5. Spania, 
6, R. F. Germania.

K 1 — 10 000 m : 1. Creste Berri 
(Italia) 47:02,02. 2. Aleksandr Sapo- 
renko (U.R.S.S.) 47:04.95, 3. Volgyi
(Ungaria) 47:07,21, 4. Nicușor Eșanu 
(România) 47:42,42, 5. Pasch (R.F.G.), 
6. Andersen (Danemarca).

K 2 — 10 000 m : 1. ROMANIA (ION 
TERENTE — ANTROP VARABÎEV) 
42:10.09, 2. Belgia 42:29,87, 3. U.R.S.S.

K 4 — 10 000 m : 1. U.R.S.S. 
kin — Surga — Gorbacev 
ko) 38:01,89. 2. Ungaria, 
4. R. F. Germania, 
Belgia.

C 1 — 10 000 m : 1.
(Ungaria) 49:43,47, 
(U.R.S.S.) 50:04,24. 3.

. (România) 51:29,91, 
(Mexic), 5. Iche (Franța) 6. 
(R.F.G.).

C 2 S- 10 000 m : 1. U.R.S.S. (Iuri 
Lobanov — Vladas Tsesețmas) 47:12.07.

12.Ungaria* 47:39,60, 3. Franța 47:45,86, 
4. Suedia, 5. ’

ȘUBA,
După 7 

Novi Sad __ _ _
Raicevid cu 7 p, urmat de românul 
Mihal Șubă șl cubanezul Hernandez, 
cu cite 51/, p. Fostul campion mon
dial Mihail Tal. care. In runda a 7-a, 
a remizat cu Șubă, ocupă locul 7, cu 
3% p (1).

Șahistele românce continuă să se 
afirme în turneul de la Subotița. 
După S runde. In fruntea clasamentu
lui se află Margareta Teodorescu și 
Zsuzsa Veroczl (Ungaria), cu cita 
ă’a p, urmate de Suzana Makal — 
5 p și Gertrude Baumstark — 4Va P- 
Margareta Teodorescu a învins-o In 
31 de mutări pe maestra iugoslavă 
Brigita Stadler, Makai a remizat cu 
Verdea, rezultat consemnat ș! In 
partida dintre Baumstark șl Koszegi.

în runda a 14-a, penultima a tur
neului, de la Manila, Gheorghiu a 
remizat eu Kavalek. Pe primul loc 
în clasament se află fostul campion 
mondial Petrosian (U.R.s.s.) cu 5 
puncte, urmat de Vasiukov (U.R.S.S.) 
— 9 puncte si o partidă întreruptă. 
Florin Gheorghiu (România) — *
puncte.

runde. în turneul de la 
conduce maestrul iugoslav

4 t.

1.

(Sari-
— Derven-
3. Polonia, 

5. Spania, 6.

Tamas Wichman
2. IurcenKo 

Iran Patzaichin 
4. Altamirano 

Lucke

Bulgaria, 6. Mexic.

JUNIORI! BUCURESTENI 
ÎNVINGĂTORI ÎN ÎNTÎI Nl- 
RII.E DE JUDO CU SPORTI

VII PRAGHFZI
întîlnirile amicale de judo din

tre selecționatele de juniori ale 
orașelor București și Praga, dis
putate în sala Floreasca, au fost 
cîștigate de sportivii români cu 
10—2 și, respectiv 6—5. într-una 
din cele mai atractive confrun
tări, Dumitru Cincan (cat. semi
grea) a dispus prin ippon, cu o 
spectaculoasă uchi-mata (secera- 
rea coapsei din interior) de Jan 
Kruzik. La „ușoară" Nicolae Con
stantin l-a întrecut, tot prin ippon, 
pe Jan Matusek.

• TELEX •
Cea de-a 15-a partidă a meciului de 
șah dintre marii maeștri Anatoli 
Karpov și Viktor Korcinoi, care ur
ma să se dispute luni 21 octombrie, a 
fost amînată din cauza îmbolnăvirii 
lui Karpov. Scorul meciului, după 14 
partide, este 8—6 în favoarea lut 
Karpov. Regulamentul prevede dis
putarea a 24 de partide pentru de
semnarea șalangerului actualului 
campion mondial, Robert Fischer, 
învingător în meciul de la Moscova 
va fi declarat șahistul care va obți
ne primul 5 victorii. în cazul că nici 
unul dintre cel doi șahiști nu va rea
liza această condiție, atunci cîștigă- 
tor va fi concurentul cu cele mal 
multe puncte.
Turneul de tenis desfășurat la Syd
ney (pe teren acoperit) a fost cîști- 
gat de australianul John Newcombe, 
învingător cu G—4, 6—3, 6—l în finala 
susținută cu americanul Cliff Richey. 
La dublu bărbați, cuplul Ross Case
— Geoff Masters (Australia) a între
cut în finală cu 6—3, 6-4 perechea 
John Newcombe — Tony Roche.
Marele premiu ciclist de la Lugano, 
cursă contracronometru disputată P® 
distanța de 77.500 km a revenit ru
tierului danez Ole Ritter cu timpul 
de lh 
clasat
Turul 
putat ____.
a luat sfîrșit la Travemunde (R.F.G.), 
cu succesul echipajului sovietic 
Aleksandr Karamî»șev — Stasis 
Brundsa, pe o mașină Moskvici. Pe 
locurile următoare s-au clasat Sprut
— Kalnais (U.R.S.S.) și Boesse — 
Ockmeyer (R.F.G.).
Tradiționalul maraton internațional 
care are loc în fiecare toamnă la 
Atena a fost cîștigat la această edi
ție de grecul Theofanis Similiatos. El 
a parcurs clasica distanță de 42,195 
km în 2h 29:32. învingătorul a fost 
urmat în clasament de vest-germa- 
nul Giinther Schmidt — 2h 31:35. Pro
ba feminină a revenit Măriei West
phal din Hamburg, în virstă de 53 
de afli, cu timpul de 3h 55:56. în a- 
ceastă probă a luat startul si un țăran 
grec, N. lordanidis. în vîrstă de 90 
ani, care a abandonat după 20 km.

48,53. Pe locul 2, la 1:»2, 
italianul Francesco Moser
automobilistic al Europei, 
pe distanta de peste 14 000

M3 £

MARIA„Caiacul41 de 4 al fetelor, alcătuit din VICTORI A DUMITRU.
ROV, MARIA COZMA și AGAFIA ORLOV, și IVAN PATZAICHIN (la 

piu 500 m și canoe fond) au cucerit medalii de bronz

NICHIFO-
canoe sltn-

:z' ®

Azi, de la ora 13,
pe terenurile Progresul
STEAUA-DINAMO
IN CAMPIONATUL 

DE TENIS
llie Năstase — prezent

in prima echipă
Pe terenurile din parcul Pro

gresul începe astăzi, de la ora 13, 
(miercuri de la ora 9), întîlnirea 
de tenis dintre echipele Steaua 
și Dinamo, din cadrul returului 
campionatului primei divizii a 
țării. Confruntarea fiind ho'ărî- 
toare pentru desemnarea câștigă
toarei ediției din acest an a cam
pionatului, este de presupus că 
vom asista la meciuri de bună 
valoare. După cum se știe, întîl- 
nirea din tur a fost cîștigată cu 
9-y7 de Steaua (partida de dublu 
mixt dintre perechile Viorel So- 
tirîu — Valeria Bala) si Sever 
Mureșan — Mariana Simionescn 
întrerunîndu-se Ia scorul de 3—6. 
7—3, 7—7).

Ca și în prima confruntare, îr. 
echipa Steaua va evolua maestrul 
smerit al sportului llie Năstase, 
care a sos’t Ieri după amiază în 
Capitală. Din lot mai fac pn-te : 
Sotiriu, nărndău, Pooovîci. Rus- 
su. Nemes, Mărmrireanu, Valeria 
Balal si Elena Trifu Dinam are 
următorul Iot : V. Mărcii. Sântei, 
Mureșan, AlmKtan, R. Bădîn. Vir
ginia Ruzîcî, lÎMana Simîonescu 
și Florența Mihai.

CAMPIONATELE NAJIONALE DE BOX
(Urmare din pag. I)

desfășurare atît de ele-cadru de 
gant.

Turneul 
naționale 
după amiază cu întrecerea pugi- 
iistilor de categorie semiușoară. 
în absența campionului european 
Simion Cuțov, ambițiile celorlalți 
pretendenți la titlu au crescut e- 
vident, fiecare simțind că de a- 
ceastă dată centura poate fi mai 
ușor cucerită. Acest calcul din ca
bină a dat naștere unor dispute 
aprinse. încheiate fie înainte de 
limită, fie printr-un verdict foarte 
strîns. Dinamovistul bucureștean 
Ion Vladimir și-a anunțat candi
datura la titlu printr-o victorie 
categorică (k.o. 2) obținută în fața 
duruluî, dar neexperimentatului 
Eugen Stoica (B. C. Brăila). Mult 
mai greu a obținut calificarea în 
turul următor celălalt „semiusor" 
dinamovist Constantin Ștefanovici. 
La un moment dat, am crezut 
chiar că el va fi depășit de tînă- 
rul Constantin Nap (A.S.A. Cluj- 
Napoca). Deosebit de dîrz. Nap a 
aruncat în luptă toată ambiția ti
nereții. dar plusul de experiență 
al lui Ștefanovici î-a determinat 
Pe trei dintre cei cinci judecă
tori să-i acorde victoria.

Cu mare interes a fost așteptată 
apariția în ring a campionului 
european de tineret Costică Dafi- 
noiu (B. C. Brăila). Din păcate 
spectatorii bucuresteni nu l-au 
putut vedea la lucru deoarece 
adversarul său Gheorghe Bucur 
(Dinamo Brașov) nu a putut duce

final al campionatelor 
de box a început luni

lupta mai mult de două minute, 
după care a fost trimis la colț 
de arbitrul de ring Victor Po
pescu. O mare surpriză a oferit, 
prin maniera deosebit de cura
joasă în care
Bubă (Dinamo Buc.) în compania 
lui Constantin Văran (C.S.M. Re
șița), unul dintre favoriții cate
goriei semigrea. Surprins cu 
cîteva crosee de drepta în prima 
repriză, Văran a fost expediat la 
podea și doar numărătoarea ar
bitrului Mihai Voiculescu, în
cepută prea tîrziu, l-a salvat pe 
reșițean de Ia o înfrîngere îna
inte de limită. Nici în continuare 
Văran nu a avut o sarcină u- 
șoară. el recepționind renetat lo
viturile expediate de Bubă. Scli
pirea din final a lui Văran l-a 
influențat poate prea mult pe 
arbitrii Gorgan, Mihelfi si Dan- 
ciu, care i-au oferit victoria la 
puncte, o decizie care îl poate 
nemulțumi pe tînărul Dorin Bubă, 

întilnirea dintre penele Gabriel 
Pometcu (Rapid) și Ion Mareș 
(Muscelul) a eclipsat toate cele
lalte meciuri ale galei de seară. 
Chiar de la începutul 
Pometcu a fost surprins de mai 
multe croșee de dreapta, 
care unele l-au zdruncinat serios, 
în repriza secundă, rapidistul a e- 
voluat la adevărata sa valoare, 
surclasindu-și adversarul, musce- 
ieanul fiind și numărat (cu întîr- 
ziere. de arbitrul Ion Gorgan, care 
nu justifică numirea la o ase
menea competiție). în ultima par
te, Pometcu a atacat dezlănțuit, 
Mareș rezistînd cu greu puterni
cului său adversar. învingător la 
puncte Pometcu.

a luptat, Dorin

partidei,

dintre

liLU
CUPELE EUROPEME CONTINUA CU ETAPA A DOUA

Milne se reiau partidele din Cupele 
europene, cu etapa a doua. Progra
mul este deosebit de interesant. 
Drept ilustrare, iată cîteva dintre 
cele mai atractive întîlniri. In Cupa 
campionilor : Bayern MUnchen — 
F.C. Magdeburg, Ujpesll Dozsa —

GALA I. Semiușoară : I. 
Vladimir (Dinamo Buc.) b.k.o. 
2 E. Stoica (B.C. Br), C. Dia 
(S.C. C-lung) b. ab. 3 P. An
ton (Rapid). C. Ștefanovici 
(Dinamo Buc.) b.p. (3—2) C. 
Nap (ASA Cluj-Napoca), Gh. 
Vlad (S.C. C-Iung) b.p. (5—0) 
Gh. Iiie (Metalul Buc). Semi
grea : C. Dafinoiu (B.Q. Br.) 
b. ab. 1 Gh. Bucur (Dinamo 
Bv.), C. Văran (CSM Reșița) 
b.p. “ ‘
Buc.), 
Buc.) b.k.o.
rul), 
talul Buc.) b. ab. 2 Gh. Stafie 
(Caroni Gh.
gala II ! Cocoș : V. 

(ASA — 
(5—0) Șt. Duminică (B.C. 
lăți). Pană : G. Pometcu 
pid) b.p. (5—0) I. Mareș (Mus
celul). N. Buteseacă (B. c. 
Galați) b.p. (5—0) I. Adam 
(Farul). Semimijlocie : D. Clm- 
poeșu (Dinamo Bv) b.p. (5—0) 
I. Vornicescu (IEFS), I. H940- 
șan (Metalul Buc.) b.p. (5—0) 
I. Girda (Voința Cluj-Na
poca). Mijlocie mică • s. Tîrî- 
lă (B. c. Galați) b. ab. 3 D. 
Staieu (B. C. Br.), Al. Tîrboi 
(Farul) b.p. (5—0) G. Blaj 
(Steaua). Grea: I. Dascălu (Fa
rul) b.k.o. 2 I. Sănătescu (Meta
lul Drobeta Tr. Severin). V. Le- 
hăduș (B. C. Galați) b. ab. 2 
G. Bunea (B. C. Br), I. Alexe 
(Dinamo Buc) b. ab. 2 I. 
Boancă (CSM Cluj-Napoca).

Marți, gala I : C. Cuțov (Di
namo Buc.) — C. Hoduț (Ra
pid) și gala II >: M. Tone (E.C. 
Galați) — C. Buzduceanu 
(Steaua) —meciurile-vedctă.

Leeds United, Feyenoord — F.C. 
Barcelona ; în Cupa cupelor : Gwar- 
dia Varșovia — P.S.V. Eindhoven, 
F.C. Cari Zeiss Jena — Benfica Lisa
bona, Rea! Madrid — Austria Viena, 
F.C. Liverpool — Ferencvâros Buda
pesta ; în Cupa U.E.F.A. : Dinamo 
Dresd» — Dinamo Moscova, Derby 
County — Atletico Madrid, Ajax 
Amsterdam — F.C. Anvers, Napoli — 

Porto, Borussia Moncliengiad- 
— Lyon, Dinamo București — 

Kiiln etc.

F.C. 
bacii 
F.C.

CAMPIONATE

(3—2) D. Bubă 
M. Simon 

2 P.

(Dinamo 
(Dinamo 

Pîrvu (Fa- 
M. Con stan tinescu (Me-

Gh.-Dej).

Cluj-Napoca)
Kiss 
b.p. 
Ga- 
(Ra-

Cîștigătorii tragerilor la sorti : cite 
un set de bilete : Vasile lonescu, str. 
Viorele 36 și Costel Badea, bd. Li- 
viu Rebreanu 9 • cite o oereche de 
mănuși de box : Dan U.îeuca, bd. 
Mărâști 59 și Florian Constantin, șos. 
Olteniței 53.

R.D. GERMANA (etapa a S a) : 
Dinamo Berlin — Lokomotive Leip
zig 3—1. Sachsenring Zwickau — 
Chetnie Halle 1—1, F.C. Karl Marx- 
Stadt — Wismut Aue 0—0, F.C. 
Carl Zeiss Jena — Stahl Riesa 2—1, 
Hansa Rostock — Rotweiss Erfurt 
2—0, Vorwarts Frankfurt pe Oder — 
Dynamo Dresda 2—3. F.C. Magdeburg
— Vorwarts Stralsund 3—1. In clasa
ment conduc F.C. Magdeburg și F.C. 
Carl Zeiss Jena cu cite 17 puncte.

SCOȚIA {etapa a 8-a) : în clasa
ment conduce Rangers cu 15 p ur
mată de Celtic cu 14 p și Aberdeen 
cu 12 p. Rezultate din etapa a 8-a : 
Celtic — Hibernian 5—0 ; Dumbarton
— Aberdeen 2—3 ; Dundee — Mor
ton 3—0 ; Rangers — Clyde 3—1.

U.R.S.S. : Rezultatele cîtorva jocuri 
restante : Dinamo Kiev — ȚSKA 
Moscova 2—0 ; Dinamo Moscova — 
Zenit Leningrad 3—1 ; Dne-p — Spar
tak Moscova 1—4 ; Zaria Vorosâlov- 
grad — Ararat Erevan 1—0.

UNGAREI, (etapa a 10-a) ? Honved
— Pecs 5—1 ; Ferencvâros — Dios- 
gyâr 2—1 ; Csepei — Raba Eto 1—0 ; 
M.T.K. — Vasas 2—0 ; Egyetertes — 
Ujpes.fi Dozsa 4—4 î Bekescsaba — 
Tatabanya 2—1; Videoton — Haladas
1— 0. în clasament conduce 
Dozsa cu 18 p,

AUSTRIA (etapa a ll-a> : 
Innsbruck - - - -
Wacker 
Linz — 
genfurt 
Graz — 
sament . _ ___

FRANȚA (etapa a 12-a): Reims — 
Strasbourg 2—0 : Rennes — Nîmes
2— 1 ; Lyon — Bordeaux 1—0 ; Nisa — 
St. Etienne 1—1 ; Lille — Sochaux 
4—0 : Marsilia — Monaco 4—1 : Paris 
St. Germain — Lens 3—1 ; Metz — 
Red Star 2—1 : Angers — Nantes 0—0: 
Bastia — Troyes 5—1. în clasament 
conduce Reims, cu 18 p.

Ujpestl

Wackcr
Admira 
; voest

— Rapid 2—0 ;
— Austria Viena 3—*2
ASK Linz 2—0 ; Austria Kla-
— ELsenstadț 3—1 ; Sturm 
Austria Salzburg 2—0. în cla- 
conduce Rapid cu 16 p,
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