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a Început a 58-a ediție a diviziei a de fotbal

JOCURILE PRIMEI ETAPE
SUB COTA AȘTEPTĂRILOR

© Campionii învinși la Cluj-Napoca © A.S.A. victorioasă la Petroșani, singura performeră a 
rundei de debut © Ciștigătoarea Cupei României ținută în șah de F.C. Olimpia © Succese ale 
promovatelor la Bacău și Oradea 9 Fundașul constănțean Nistor a înscris golul nr. 20 000 

al campionatelor

COMPORTARE EXCELENTĂ A LUPTĂTORILOR RON

LA CAMPIONATELE MONDIALE DE JUNIORI

TIBERIU SEREGELI,
MEDALIE DE AUR LA 82 kg
© Gigei Anghel (57 kg) și Constantin Fodore (74 kg), medalii de bl 

3© Echipa României pe locul

telefon).
in clasamentul

T. SEREGELI

HASKOVO, 17 (prin ______
Reprezentanții României la ediția 
a 4-a a Campionatului mondial de 
lupte libere pentru juniori au în
registrat aici un splendid succes : 
după trei zile de întreceri viu 
disputate, el au obținut perfor
manțe de înalt nivel, care demon
strează pasiunea și seriozitatea cu 
care se muncește în acest sport și 
care îmbogățesc palmaresul sportiv 
al patriei noastre. Un strălucit re
zultat a fost realizat de Tibcriu 
Seregeli care, în urma unei evolu
ții excepționale, a cucerit titlul 
suprem Ia categoria 82 kg ! O evo
luție bună au avut-o Gigei Anghel 
și Constantin Fodore, care au ob
ținut medaliile de bronz la cate
goriile 57 kg și, respectiv, 74 kg. 
în sfîrșit, să notăm locul 3 în cla
samentul general pe națiuni (din 
25 de participante), loc cu totul 
meritoriu pentru reprezentativa Ro
mâniei, ale cărei izbînzi au cules 
meritate elogii din partea federa
ției internaționale și a specialiști
lor aflați la Haskovo.

Dar, să vă relatez succint cum 
a realizat Tiberiu Seregeli splen
dida lui performantă. El a obți
nut victoria în toate cele cinci me
ciuri susținute, spre lauda lui, în 
compania unor adversari deosebit 
de valoroși. Debutul victoriilor a 
fost făcut în compania cehoslova
cului Szabo, după care a dispus 
la puncte de Buzas (Ungaria). în

Bacău 
Craiova 
Argeș 
Cluj-Napoca

Citiți in pag. 2—3

(Continuare tn pag. a 4-a)

SPORTIVII DE LA STEAUA
Hațeganu a intrat in careu. dar Ion iță e la

REZULTATE TEHNICE

3—2

ETAPA VIITOARE (24 AUGUST)

15—18.

(Continuare tn pag. 2-3)
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CUPEI PRIETENI

MARIANA SUMAN
A

A CIȘTIGAT CURSA DE 800 m
Andrei - medalie• Natalia

de argint și un nou record
• Pe locul trei:la 1500 m
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1— 4. S. G 
Univ.
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C.F.R.

Menis, io disc,

FINALA „CUPEI EUROPEI - BRUNO ZAULI" LA ATLETISM

„U" CLUJ-NAPOCA' — UNIV. CRAIOVA
F. C. CONSTANȚA — F. C. ARGEȘ
RAPID — STEAUA
POLI. TIMIȘOARA — C.F.R. CLUJ-NAPOCA
F.C. OLIMPIA SATU MARE — JIUL
U. T. A. — S. C. BACĂU
SPORTUL STUD. — DINAMO
A. S. A. — F.C.M. REȘIȚA
POLITEHNICA IAȘI — F. C. BIHOR

RAPID — F.C. OLIMPIA 0—0
SPORTUL STUD. — „U" GI-NAPOCA 1—0 (1—0)
F. C. ARGEȘ — U. T. A. 2—0 (0—0)
JIUL — A. S. A. 2—3 (0—2)
S. C. BACĂU — POLI TIMIȘOARA 2—0 (0—0)
UNIV. CRAIOVA — POLI. IAȘI 2—0 (0—0)
F. C. BIHOR — F.C. CONSTANTA 2—1 (1—1)
C.F.R. — DINAMO 3—1 (1—0)
F.C.M. REȘIȚA — STEAUA 2—1 (1—1)

NATALIA AN.

post. (Fază din meciul Rapid — Olimpia) 
Foto :

CLASAMENTUL

5— 8. A. S. A. 
Sportul stud. 
F. C. Bihor 
F. C. M. Reșița

9—10. F.C. Olimpia S. Mare 
Rapid

11—14. Steaua 
F. G Constanța 
„U“ Cluj-Napoca 
Jiul

I. Dinamo 
U. T. A. 
„Poli" lăți 
„Poli" Timișoara

Argentina
și Virginia loan, la înălțime

întrecerile finalelor celei de a 
cincea ediții a „Cupei Europei — 
Bruno Zauli" au fost găzduite anul 
acesta de orașul Nisa, de pe ri
viera franceză. în eele două zile 
de concurs, simbătă și d 0rinică, în 
tribunele modernului stadion din 
localitate au fost prezenți 40 000 de 
spectatori, record de asistență la o 
competiție de atletism în Franța. 
Spectatorii au fost martorii unor 
dispute extrem de echilibrate, 
foarte spectaculoase, încheiate cu 
rezultate de valoare.

Desfășurarea în nocturnă, la ore 
destul de tîrzii pentru noi, ne îm
piedică să publicăm în numărul 
de astăzi rezultatele complete din 
cele două zile de conours, așa că, 
de la bun început, anunțăm că vom 
reveni în numărul nostru de miine 
asupra „Cupei Europei", cel mai 
important eveniment atletic conti-

relatări 
primei etape

0—0
0—0

0—2 
0—2
0—2

0
0 
o

jocurile

turul al treilea a fost liber, ia 
al patrulea a susținut partida 
cisivă în fața favoritului catx 
riei, sovieticul Fatikov. Sport 
român a intrat decis pe saltea, 
cele cîteva acțiuni inițiate la 
ceput nu le-a putut fructifica.

Toma RĂBȘAI

Campionatele republicane de caiac-canoe

(10 titluri) și DINAMO (8) 
ÎNVINGĂTORI ÎN TOATE FINALEI

Sîmbătă după-amiază, la Snagov, 
caiaciștii și canoiștii au încheiat 
cele patru zile de întreceri în ca
drul cărora și-au desemnat cam
pionii pe echipe și individuali. în 
ultima reuniune a campionatelor 
individuale au fost decernate tit
lurile la 11 probe. Mai întîi s-au 
desfășurat probele de viteză, sol
date cu cîștigători scontați : la 
caiac-simplu, Mihai Zafiu s-a im
pus în fața mai tinerilor S. Mașca 
și L Jelescu ; Ivan Patzaichin a 
cîștigat fără dificultăți al doilea 
tricou de campion la canoe-sim
plu ; la caiac-dublu. revelația aces
tui an, perechea Larion Scrghei- 
Policarp Malîhin s-a impus la fel 
de autoritar ca la „mie" ; ștafeta 
de caiac a revenit echipajului di- 
namovist. cu Vasile Diba în ulti
mul schimb, iar proba de caiac-

patru fete, cea mai spectaculc 
cursă a finalelor, cu primele 
clasate sosite „la fotografie", a 
cîștigată de echipajul de la Stei 
condus de Maria Ivanov.

Și probele de fond, cu piei 
individuale din minut în minut, 
semănător „contracronometru 
de la ciclism, au revenit în 
neral favoriților. Singura surp: 
poate fi considerată victoria — 
canoe-simplu — a lui Simion C 
neenco in fața consacratului Li 
Varabiev. La canoe-dublu, I. I 
tei si L Haralambie au confiri

Vladimir MORARI

Mariana Suman, autoarea unui nou Si remarcabil succes internațional

Sîmbătă, în prima zi de între
ceri, din cele șase probe feminine 
care au figurat pe program, cea 
care ne-a reținut cel mai mult 
atenția a fost cursa de 800 m. în 
care recordmana noastră Mariana 
Suman se întîlnea cu unele din
tre cele mai valoroase specialiste 
din lume pe această distantă.

Potrivit tragerii la sorți, Mari
anei i-a revenit culoarul doi, fi
ind încadrată de Ulrike Klape- 
zynski și Angela Creamer. La start 
este prezentă și campioana euro
peană Liliana Tomova, pe care 
antrenorii bulgari n-au trimis-o la 
București, la Balcaniadă, pentru »a 
o pregăti special în vederea „Cupei 
Europei". Pocnetul pistolului de 
start propulsează parcă pe cele 
opt concurente.

care concurentele și-au părăsit cu
loarele, în frunte s-a aflat polo
neza Katolik. La jumătatea cursei 
(cronometrul electric indică timpul 
de 58,73 s) prima trece alergătoa- 
rea sovietică Nina Morgounova (cu 
1 :59,4 deține cel mai bun rezultat 
mondial al anului), urmată îndea
proape de Katolik. Dubois, Klape- 
zynski, Suman și Tomova. Șase 
alergătoare de forțe apropiate își 
dispută întiietatea de-a lungul unui 
tur pur și simplu îndrăcit. Cine 
va cîștiga ? Evident, ne gîndim că 
aceasta ar putea fi Mariana Su
man, deși pînă Ia 600 m nu s-a 
prea văzut în cursă. Dar de la 
600 m ea a început să accelereze 
și la ieșirea din turnantă are un

Azi, In sala Grupului școlar M.
ETAPA INAUGURAL)

LA BASCHET-JUNIOA
Prima ediție a .Cupei Pri< 

nia", competiție rezervată basci 
balistelor junioare (născute în 
nul 1958 
în sala 
(unde se 
zul 84 și 
Titan, la . . .
start sînt prezente echipele Bul 
riei, Cehoslovaciei, Cubei, Poloii 
Ungariei, U.R.S.S. și selecționai 
A și B ale țării noastre, care 
susține întilnirile sistem turn 
pînă lun-i 25 august, cu zi de od 
nă vineri 22 august. întrecerea a 
cită interes prin faptul că n 
nește speranțele baschetului I 
țări cu o mare valoare în al 
joc sportiv (U.R.S.S., Cd 
slovacia — campioana și respel 
vicecampioana lumii, Bulgaria] 
fostă campioană a Europei. Cui 
în compania cărora tinerele sa 
tive ale României și ale celorll 
participante vor susține exam 
edificatoare. Desigur, ne intere] 
ză în primul rînd evoluția c| 
ponentelor celor două selecție] 
române, care dorim să | 
ofere speranțe luminoase pe] 
viitorul baschetului nostru fd 
nin.

Azi, în ziua inaugurală, pro] 
mul va începe (la ora 14.30m 
partida dintre formațiile A d 
ale României, după care vor J 
loc meciurile Ungaria—Bula 
(ora 16), U.R.S.S.—Polonia (ora 
Cuba—Cehoslovacia (ora 19.30)] 
ora 17,30. festivitatea de desen

și mai tinere), începe] 
Grupului școlar M.] 
poate ajunge cu trolei 
autobuzele 79 și 101, d 
stația Grupul școlar).!
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PRONOSPORT INFORMEAZĂLOTO LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTOBILETELOR

DIN 19 AUGUST 1975

cu cît mal multe bilete aveți mari șansB

Autoturisme!

Fond de cîștiguri : 236.749 lei.

VIITO1

JIUL
A. S.

tehnică 
anulat

2.
3.

teren 
cold»

atlete românce 
crima zi a com- 
Menis s-a clasat

(Vasile 
Radu

• MUREȘ 
CALAN 0—0

P.S. Sîm 
realizat trr 
ducanu la 
țese, care i 
cătoril Leș

EXCURSII^

echipei g; 
cest fel și 
noi ediții

participînd 
de cîștig.

Așa cum am promis, mîine vom 
reveni cu alte rezultate și amă
nunte, cu clasamentele finale.

ȘOIMH SIB! 
Chirlo (min 
pectlv Opre 
coresp.).

200 m: 
m: Ovett 
5 000 m : 
13:36,14; 
(R.F.G.)

Tn 
polo, 
trate

• GLORI 
METAN ME: 
cat : D. Ni< 
an (min, 83

• OLTUL 
NIKEA SF.

33). Rci-
Raportul

(pe

au fost oaspeții, din co 
mal deciși să realizeze cel 
egalarea. El vor avea ci te va

de a Înscrie, dar Uifă- 
(min. 18) și

ORADEA, 17 (prin telefon)
După 

de a-și 
voluînd 
a tării, 
coincis

la un

10 000 m : LEITE- 
Black (M.

Czegeni (autogol) pen- 
respectiv Marioti 2. L 
Pop. A arbitrat foarte 

Schilha. (C. CREȚU-

in careu 
capul, a 
înscriind 

A.
avut inl- 
mult în 
Georges

cu a făcut un slalom prelungit prin
tre adversari și cînd a ajuns la 16 m

a expediat balonul 
cînd ju
te renului

pentru a saluta publicul, M. Popescu 
a primit cartonaș roșu pentru in
jurii aduse conducătorului partidei...

Pompiliu VINTILA

întrecerile masculine de sim- 
au fost înregistrate rezulta- 
100 m : BORZOV (URSS) 
Mennea (Ital.) 10,40, Thieme 

400 m : JENKINS

------>»--------— ---------
(Urmare din pag. 1)

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATB 
EXACTE LA CONCURSUL PRONOSPORT. ETAPA 

DIN 17 AUGUST 1975

HS r.
j ■ sț

Ti^li

INOII CA M PIONI DE TIR

Al ROMÂNIEI

GENDA ȘAHULUI

(Urmare din pag. 1)

A. ItOVID ÎNVINGĂTOR UL 
PITEȘTI

• CIIIMI 
VINUL IU 
Au înscris 
Teleșpan (i 
respectiv G 
(min. 60).

IKNEUL ECHIPEI .HOSl'lTAl.ET"

• UNIRI 
GIURGIU 3 
Fantei (min 
Manta (min 
pectlv Predi 
coresp).

• F. C.
COS (Grecia 
I. Constanți 
Ologu (min. 
51), Ionoscu 
lenl, respec 
BALTAG-CO

in cadrul campionatelor repu- 
icane de tir ale juniorilor, „Cupa 
iberării" la șenioare și Criteriul 
niorilor mici, 6-au înregistrat ur
ătoarele rezultate tehnice : 
CAMPIONATELE REPUBLICA- 
E ALE JUNIORILOR, armă stan- 
rd 60 f culcat fete : 1. Niculina 
sif (Șc. sp. 1 Buc.) 1182 p, 2. 
.tiana Ilovici (Activul Brașov) 
78 p, 3. Elena Florea (CSMB) 
77 p ; echipe : 1. Activul Brașov 
94 p, 2. Sc. sp. 1 Buc. 3482 p, 3. 
inamo Buc. 3474 p ; ța’cf: 1. 
. Ilca (CFR Arad) 
ele două decade : 
neică (CSMB) 1187 
. Săvulcscu (IEFS) 
; ; 1. IEFS 3534 p.
>19 p, 3. Dinamo 
t'20 f fete : 1. Eva 
rașov) 1128 p, 2. _

; băieți : 1. 
1187 p (ulti- 

98—99), 2. M. 
p (98—98), 3. 
1184 p ; echi- 
2. CFR Arad 

Buc. 3508 p ; 
Olah (Activul 

_ , _____  „, _. Tatiana Ilovici 
14 p, 3. Angola Tudorică (Dina- 
o Buc.) 1108 p ; echipe : 1. Acti- 
ul Brașov 3286 p, 2. CSM Cluj- 
apoca 3262 p, 3. Șc. sp. 1 Buc.

> p : băiefi : L M. Ilea H33 p, 
M. Dorian (Olimpia-Constructo- 

1 Buc.) 1127 P. 3- S. Grosa.ru 
niversitatea Iași) 1112 p ; echi- 
: 1. CFR Arad 3326 p, 2. Uni- 

ersitatea Iași 3307 p. 3. Olimpia- 
nstructorul Buc. 3301 p ; pistol 

iteză 60 f : 1. F. Ieremia (Metrom 
rașov) 1164 p, 2. M. Bujd-ei 1147 p 
anșa a II-a : 577), 3. G. Marin 

EFS) 1147 p (568) ; echipe : 1. 
etrom Brașov 3392 p, 2. Dinamo 

uc. 3391 p, 3. IEFS 3361 p ; pis- 
l standard 30+ 30 f fete : 1. Dana 
eodorescu (IEFS) 553 p. 2. Mara 
"lâjan (U. T. Arad) 551 p. 3. 
irginia Radulescu (Steaua) 537 p;

pistol liber 40 f : 1. E. Chutea (O- 
limpia-Construotorul Buc.) 716 p, 
2. L. Pop (Dinamo Buc.) 712 p, 3. 
N. Vint (Steaua) 711 p ; echipe: 
1. Dinamo Buc. 2130 p, 2. U. T. 
Arad 2043 p.

„CUPA ELIBERĂRII", senioare, 
armă standard 60 f culcat : 1. Ma
riana Feodot (Dinamo) 1187 p, 2. 
Georgeta Chiosac (Nicolina Iași) 
1181 p, 3. Ioana Soare (IEFS) 1180 
p ; 3x20 f: 1. Mariana Feodot 1137 
p. 2. Eva Olah 1128 p, 3. Veronica 
Tripșa (Dinamo Buc.) 1126 p ; pis
tol standard 30 +30 f : 1. Anișoara 

' Matei (Dinamo Buc.) 1154, 2, Ana 
Buțu-Ciobanu (Dinamo Buc.) 1149 
p, 3. Silvia Kaposztai (U. T. Arad) 
1139 p.

„CRITERIUL JUNIORILOR 
MICI", ciștigătorii ; armă standard 
60 f culcat fete : Tatiana Ilovici 
587 p ; băieți : M. Ilca 592 p ; 
3x20 f fete : Tatiana Ilovici 557 p ; 
băief‘ : M. Ilca 574 p ; armă cu aer 
comprimat fete : Maria Szabo 
(CFR Arad) 373 p ; băieți : V. Popa 
(Șc. sp. 1 Buc.) 376 p ; pistol cu 
aer comprimat fete J Victoria Pau- 
licâ (Steaua) 357 p ; băieți: A. 
Raffai (U. T. Arad) 341 p ; pistol 
sport 30 +30 f fete : Virginia Ră- 
dulescu 537 p ; băieți , A. Raffai 
556 p.

etapa de ieri a Diviziei A la 
seria a II-a, au fost înregis- 

___ următoarele rezultate :
INDUSTRIA LINII TIMISOARA 

— POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA 
4—4 (0—1, 2—0, 2—1, 0—2). Un 
meci deosebit de echilibrat, pe 
care timișorenii îl puteau cîștiga 
dacă ar fi rezistat și în ultima re
priză. Au înscris : Pițigoi, Bondă- 
rău, Toth, " 
tru gazde. 
Pop și V. 
bine R. 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — RA
PID ARAD 8—7 (2—3, 1—2, 2—1, 
3—1). Mureșenii și-au adjudecat 
victoria în ultimele secunde ale 
unei întîlniri în care oaspeții au 
condus majoritatea timpului. Au 
înscris : Lucaci 4, Nagy 2, Forvaldi, 
Camu pentru Mureșul, respectiv 
Capotescu 3, Leszai 2, Adoo și 
Unc. (A, SZABO-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL ORADEA 5—5 (1—2, 1—0,
2—2, 1—1). O partidă viu dispu
tată. încheiată cu un scor egal. 
(L GHIȘA-coresp. județean).

★
Turneul final al campionatului 

republican de juniori cat. I se va 
disputa la Oradea, între 9 și 13 
septembrie, in loc de 3—7 septem
brie. cum fusese programat initial.

E
XWWW'

După aspectul general al jocu
lui, dar mal ales după modul in 
care s-au desfășurat lucrurile In 
primele 30 de minute ale întilni- 
rii am avut impresia că asistăm 
nu La o întrecere din

Stadion .23 August” ; 
foarte bun ; timp senin, 
ros : spectatori, aproximativ 15 000. 
A marcat 1 M. SANDU (min. 5). 
Raport de cornere : 5-16. Rapor* 
tul șuturilor la poartă : 10—1?
(pe spațiul porții : 6-9).

SPORTUL STUDENȚESC i Ră
ducanu — Grigore (min. 60 CI» 
garin). Cazan, Olteanu, Manea — 
RADULESCU. CHIHAIA, Cassai - 
Petreanu (min. 59 Roșu). M. 
Sandu. Marica.

UNIVERSITATEA : Lăzăreanu - 
PORAȚCHI, Pexa, Vasiliu, Ciocan 
- Anca, CÎMPEANU, Bichescu 
(min. 11 Mușat) — Uifăleanu, 
Coca, Batacliu.

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș), 
ajutat de I. Barna (Tirnâveni) șl 
St. Marian (Sighișoara).

Cartonașe galbene : CAZAN,
CASSAI. PEXA.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3-1

In cadrul turneului pe care H în- 
eprinde in țara noastră, formația 
aniolă .Hospitaler Barcelona a 
tilnit, la Timișoara, echipa Medi
na — campioană națională.
In primul meci Borel l-a invlns pe 
gureanu, iar Collado pe Ilijin. Tlmi- 
renil au egalat prin punctele in- 
rise de Binescu la Alvaro șl Heim 
Vclez. După ce partidele Adam —

archador, A, Jicman — Haritver 
Rozvan — Ponce s-au încheiat 

miză, decisivă pentru rezultatul 
eciulul a rămas întîlnirea de la 
bla a 8-a, la care Gertrude Ba- 
îslark juca cu Piua. Maestra in-
rnațională a condus cu multă e- 
irgie atacul, obținind victoria. Scor 
nai: 4'/2—3’/2 pentru timișoreni, 
întîlnirea revanșă a fost dominată 
uit mal net de gazde care au cîș- 
gat cu 5</2—2‘/2. Iată rezultatele : Un. 
reanu — Borell 1—0, Ilijin — Collado 
0, Biriescu — Alvaro 1—0, Adam — 

archador, Heim — Velez, Jicman — 
aritver, Rozvan — Ponce și Baum- 
ark — Pina — remize.

Cea de a 4-a ediție a turneului ln- 
rnațional de șah pentru juniori s-a 
cheiat cu victoria tlnărului jucător 
aghiar Attila Rovid, care a acu- 
ulat 6 puncte din 11 posibile 
2%). Și locurile următoare au re
mit oaspeților : 2—3. B. Oetzel

• D.G.) și V. Lukov (Bulgaria) 
i, 4. Fr. Bozkowski (Polonia). 7. 
mează în clasament : 5. O. Foișor 
„ 6—7. J. Marschner (R.F.G.) șl 
Mărășescu 6, 8. I. Hegheduș 4, 
11. șt. Duriga (Cehoslovacia), M. 

oniinte, I. Buzbuche î‘/i. 12, A. No- 
leseu 3 p.

ușor avantaj, pe care și-l mărește, 
în urma sa Klapezynski, Tomova 
și celelalte forțează. Mariana are 
însă finișul cel mai rapid si Kla
pezynski, gata-gata s-o ajungă la 
un moment dat. nu are resurse s-o 
facă. Campioana noastră termină 
în forță, cu fața toată numai zîm- 
bet, o cursă importantă. Indiscu
tabil. alături de victoria ei, de 
zilele trecute, la concursul preo- 
limpic de la Montreal, acesta este 
cel mai important succes din acti
vitatea sportivă a campioanei noas
tre. Ea a demonstrat sîmbătă, poate 
mai mult ca oricînd, multă matu
ritate de concurs, o bună tactică, 
■punîndu-și în valoare, cel 
bine, calitățile sale fizice.

In cursa de la Nisa a fost sta
bilit următorul clasament al probei 
feminine de 800 m : 1. MARIANA 
SUMAN (România) 2:00,6, 2. Ul-
rike Klapezynski (R. D. Germană) 
2:00,7, 3. Liliana Tomova (Bulgaria) 
2:01,1, 4. Nina Morgounova (URSS) 
2:01,2, 5. Elzbieta Katolik (Polonia) 
2:02,3, 6. Marie-Francoise Dubois 
(Franța) 2:02,4, 7. Brigitte Kraus 
(RFG) 2:04,3, 8. Angela Creamer 
(M. Brit.) 2:07,6.

Dintre . celelalte 
care au evoluat în 
petiției, Argentina 
pe locul trei, dar rezultatul ei este 
sub nivelul celui înregistrat la 
Balcaniadă, cu care ea ar fi .putut 
cîștiga la Nisa 1 Dar, în finala 
„Cupei", fără excepție toate con
curentele au aruncat cu mult mai 
slab decit în majoritatea competi
țiilor din acest sezon. Se pare că 
cercul de aruncare prea alunecos 
a fost un handicap important. Iată 
rezultatele înregistrate în întrece
rile feminine de sîmbătă : 100 m : 
RENATE STECHER (RDG) 11,29, 
Andrea Lynch (M. Brit.) 11,37, 
Irena Szewinska (Pol.) 11,41 ... 8. 
Viorica Enescu (accidentată) 13,08 ;

400 m : SZEWINSKA (POL.) 50,50, 
Ellen Streidt (RDG) 50,61, Donna 
Murray (M. Brit.) 51,30 „ 6. Lă
crămioara Diaconiuc 53,74 ; 4X100 
m: B. D. GERMANA 42,81, U.R.S.S 
43,19, R. F. Germania 43,58 ... 8. 
~ ‘ 46,61 ; disc : FAINA

(URSS) 64,72 m, Ga- 
(RDG) 64,72 m, 
63,60 m, Maria 
63,14 m ; suliță : 
(RDG) 64,80 m, 

(URSS) 61,88 m, 
(Bulg.) 58,36 m

România 
MELNIK 
briele Hinzmann 
Argentina Menis 
Vergova (Bulg.) 
RUTH FUCHS 
Svetlana Babici 
Lutvian Mollova . . _.
6. Ioana Pecco (accidentată) 55,70 m 
După prima zi punctajul era ur
mătorul : 1. R. D. GERMANĂ 45 p. 
2. U.R.S.S. 35 p, 3. Polonia 31 p, 
4, R. F. Germania 26 p, 5. Româ
nia 22 p, 6—7. Marea Britanie și 
Bulgaria 22 p, 8. Franța 13 p.în ....
bată 
tele : 
10,40.
(RDG) 10,53 ;
(M. BRIT.) 45,52, Kukkoaho (Fini.) 
45,56, Peitrzyk (Pol.) 45,67 ; 1 500 m : 
WESSINHAGE (RFG) 3:39,1, Mali
nowski (Pol.) 3:39,8, Clement (M. 
Brit.) 3:40,1 ;
RITZ (RDG) 28:37,2,
Brit.) 28:42,2, Cindolo (It.) 28:48,0 ; 
400 mg : PASCOE (M. Brit.) 49,00, 
Nallet (Fra.) 49,38, Hewelt (Pol.) 
50,59 ; 4X100 m : R. D. GERMANA 
38,98, U.R.S.S. 39,00, Italia 39,32 ; 
lungime : CYBULSKI (Pol.) 8,15 m, 
Podlujnîi (URSS) 7,92 m, Rieger 
(RDG) 7,90 m ; înălțime : GRIGO
RIEV (URSS) 2,24 m, Poaniewa 
(Fra.) 2,22 m, Beilschmidt (RDG) 
2,20 m ; greutate : CAPES (M. 
Brit.) 20,75 m. Rothenburg (RDG) 
20,33 m, Voikin (URSS) 19,47 m ; 
ciocan : RIEHM (RFG) 77,50 m, 
Dmitrenko (URSS) 77,22 m, Sachse 
(RDG) 76,04 m.

tapă a campionatului, ei 
meci fără miză la sfîrșit de sezon 
competiție nai. Surprinzător, jucă
torii ambelor echipe au evoluat 
lipsiți de prospețimea fizică ne
cesară, au comis greșeli tehnico- 
tactice care au făcut ca, în an

AMPIONATELE REPUBLICANE DE CAIAC CANOE
censiunca de formă — vineri cîș- 
aseră la 1 000 m — învingindu-1 

mai cunoscuții Gh. Munteanu 
V. Serghei. La caiac-simplu (C. 
carenco), caiac-dublu (C, Simi- 

— N. Simionenco) și caiac-4 
echipajul condus de C. 

obținut
teaua,
niță), învingătorii au 

ccese clare.
Dominată, firesc, de reprezen- 
ții cluburilor Steaua și Dinamo 
învingători în toate cele 18 pro- 
— ediția actuală a campionate- 

r individuale se deosebește de 
le ale ultimilor ani prin aceea 
după foarte mult timp caiaciștii 
canoiștii de la Steaua reușesc 
cucerească mai multe titluri de- 

t cei de la Dinamo (10 față 
8)...

Rezultate tehnice : K 1 — 500 m: 
Mihai Zafiu (Dinamo) 1:52,0, 
S. Mașca (Steaua) 1:52,6, 3. L 

lescu (Dinamo) 1:53,0 ; C 1 — 
m : 1. Ivan Patzaichin (Dina- 

) 2:02,3, 2. S. Covaliov (Dina- 
) 2:04,5, 3. Gh. Lungu (Dinamo) 
4,9 ; K 2 — 500 m : 1. Steaua 

ion Serghei—Policarp Malîhin) 
5, 2. Dinamo (F. Foldi — S.
) 1:41,2, 3. Steaua (P. Nițes- 
- T. Manea) 1:41,5; Cl

in : 1. Steaua (Gheorghe Dani-
— Gheorghe Simionov) 1:53,2, 

Dinamo (P. Cozlov — P. Mar- 
1:56,5, 3. Steaua (I. Negrea — 

Sevastian) 1:56,6 ; K 4 — 500

Nastasia Nichitov — Despina Buri
— Agafia Orlov) 1:44,6, 2. Dina
mo (Maria Mihoreanu — Maria 
Nichiforov — Stela Moldoveanu — 
Paula Simion) 1:44,7, 3. Sport Club 
Tulcea (Nastasia Buri .1..
Denesiuc — Felicia Schipu — Feo
dosia Simiocenco) 1:44,9 ; K 1 — 
4 X 500 m : 1. Dinamo
Diba — Radian Filipov
Sofran — Ion Ivanov) 7:26,2, 2. 
Steaua (E. Pavel — I. Dragulschi
— V. Borbandi — R. Vartolomcu) 
7:26,6 ; 3. Dinamo (N. Ticu — P. 
Tudose . “ 
biev) 7:46,0 ; K 1
Cuprian 
42:14,2, 
42:31,1, 
43:55,6 ; K 2 — 10 000 
namo (Chirilă Simion

Duminică, In ziua a doua a fi
nalelor „Cupei Europei", între alte 
rezultate, am reținut următoarele : 
femei : 200* m : Renate Stecher 
(R.D.G.) 22,62; 1500 m: Waltraud 
Strotzen (R.D.G.) 4:07,9, Natalia
Andrei 4:08,1 — nou record națio
nal (v.r. îi aparținea, din acest an 
cu 4:09,5); 100 mg: Annelie Ehr
hardt (R.D.G.) 12,81; înălțime; Ro
semarie Akerman (R.D.G.) 1,94,
Ulrikhe Meyfarth (R.F.G.) 1,92, Vir
ginia Ioan 1,86; bărbați : 
Mennea (Italia) 20,4; 800 
(Marea Britanie) 1 >46,53; 
Foster (Marea Britanie) 
3 000 m. obst. J Karst 
8 516,36.

trei ani, orădenii au prilejul 
încuraja echipa favorită e- 
în prima divizie fotbalistică 
Debutul în actuala ediție a 

______ cu o victorie meritată, ob
ținută însă după multe eforturi, in 
fața unui adversar tenace, și cu o 
mal bogată experiență competițio- 
nală. F. C. Bihor a avut, în special 
în repriza secundă, perioade înde
lungate de dominare, dar înaintașii 
au șutat uneori imprecis, alteori 
portarul Popa a intervenit cu multă 
siguranță, limitînd diferența de scor.

In prima repriză jocul a fost în 
general echilibrat. Primele acțiuni 
mai periculoase le-au construit con- 
stănțenii, dar scorul l-au deschis ju
cătorii de la F. C. Bihor. In min. 8, 
Al. Naghi a executat cu precizie o 
lovitură liberă de la circa 35 m și 
balonul a ajuns la POPOVICX care, 
nesupravegheat de adversar, a reluat 
mingea în plasă : 1—0. In continuare 
atacul orădean a hărțuit apărarea 
echipei oaspe, dar Georgescu (min. 
16), AL Naghi (min. 18) n-au reușit, 
din poziții favorabile, să mărească 
avantajul echipei lor. In schimb, 
gazdele au inițiat cîteva acțiuni care 
au surprins pe fundașii orădenl. In 
min. 33, Bălosu, dintr-o lovitură li
beră de la 25 m lateral de poarta 
lui Vidac, a trimis mingea 
și fundașul NISTOR, cu 
expediat balonul în plasă, 
golul nr. 20 000 al Diviziei

După pauză, orădenll au 
țiativa șl au insistat mai 
fazei» ofensive. In min. 61

E. Zabara — A. Vara- 
10 000 m ; 1.

Macarenco (Dinamo) 
A. Sciotnic (Dinamo)

C. Pantea (U.T.A.) 
10 000 m ; 1. Di- 

--- ---------- 1 — Nicolae 
Simionenco) 38:05,0, 2. Steaua (S. 
Pocora — I. Irimia) 38:39,0, 3. Di
namo (S. Popa — N. Ignatencu) 
39:35,5 ; K 4 — 10 000 m : 1. Stea
ua (Costel Coșniță — Constantin 
Soare — Nicușor Eșanu — Vasile 
Simiocenco) 34:37,2, 2. Steaua (Gh. 
Constantinov — M. Selefon — V. 
Maldea — V. Merezlîchin) 35:14,0, 
3. Steaua (F. Costache — Gh. Za- 
harencu — R. Leonov — I. Milaș- 
cu) 36:13,0; CI — 10 000 m: 1. 
Simion Corncenco (Steaua) 45:37,0,
2. Lipat Varabiev (Dinamo) 45:49,2,
3. Gr. Denisov (Steaua) 46:00,5 ; 
C 2 — 10 000 m : 1. Steaua (Ivan 
Erofei — Ivan Haralambie) 41:47.0, 
2. Dinamo (Gh. Munteanu — V. 
Serghei) 41:54,8, 3. Steaua (I. Ilie-

I.
IL 

HL 
IV.
V.

VI. 
VIL 

vin.ix.
X. 

XI. 
XII. 

XIII.

F. C. Argeș — U. T. Arad (pron. la pauză) 
F. C. Argeș — U. T. Arad (pron. final) 
C.F.R. — Dinamo (pron. la pauză) 
C.F.R. — Dinamo (pron. final)
F.C.M. Reșița — Steaua (pron. la pauză) 
F.C.M. Reșița — Steaua (pron. final)
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș (pron. la pauză) 
Jiul — AJ5.A. Tg. Mureș (pron. final) 
Rapid — Olimpia Satu Mare
F. C. Bihor — F. C. Constanța 
Sportul stud. — „U“ Clui-Napoca
S. C. Bacău — Politehnica Timișoara 
Univ. Craiova — Politehnica Iași

Plata cîștigurilor va începe în Capitală de la 
gust pină la 17 octombrie ; în tară, de la 26_ ___
pînă la 17 octombrie 1.975 inclusiv : prin mandate pos-

22 au- 
auguat

samblu, nivelul partidei să nu în
deplinească nici condițiile califi
cativului de satisfăcător. Victoria 
a revenit, nu fără emoții, stu
denților bucureștenl, care au 
totuși meritul de a fi luat un 
start ceva mal bun și de a-și fi 
apărat cu îndîrjire avantajul creat 
de golul înscris în min. 5. Atunci, 
M. SANDU ■* — -----
grav» 
(pasă 
priul 
ranța 
și a 
deosebit de favorabil pentru gaz
de, nu a fost însă exploatat șl, 
contrar așteptărilor, cei care au 
încercat să se impună In conti
nuare 
In ce 
puțin 
ocazii 
leanu . . .
22) vor rata din 
bune. In min. 34 
reiușește totuși să 
o execuție 
golul este 
ofsaid.

Studenții 
să păstreze

beneficiarul unei 
erori comise de Bichescu 
neglijentă înapoi, în pro- 

careu) — a șutat fără spe- 
pentru portarul Lăzăreanu 
înscris. Momentul acesta.

dar
Batacllu (min. 
situații foarte 
Cîmpeanu II 
marcheze, cu 
frumoasă, dar 
pe motiv de

clujeni
_ _ ______ inițiativa, să domine, 
și în repriza a doua, cînd în nu 
mai puțin de șase situații (în 
min. 46, 51, 64, 68, 84 și 89) șansa 
a fost de partea lui Răducanu. 
In această parte a jocului, Spor
tul studențesc a atacat 
și neconvingător, ratînd 
du-i majorarea scorului, 
69, tot prin M. Sandu, 
șutat în bară. In mod

sporadic 
La rîn- 
în min. 
care a 

____ evident, 
după felul in care s-a manifestat 
raportul de forțe în teren, rezul
tatul nedreptățește formația oas
pete (cifrele înscrise în caseta a- 
lăturată confirmă acest lucru). 
Dar, fotbalul se joacă pe goluri 
și, cei care au Înscris, chiar dacă 
numai o dată, au fost jucătorii

de poarta lui Popa a pasat lui SU- 
CIU, iar extrema dreaptă, cu un șut 
năpraznic, la „vinclu", a semnat al 
doilea gol al F. C. Bihorului. Acesta 
a dat aripi gazdelor, care au pus 
stăpinire pe joc. Dar, pînă in min. 
90 localnicii nu au mai putut să în
șele vigilența portarului Popa. De 
relevat că oaspeții au fost la un pas 
de egalare, însă Mărculescu (min. 
72), cu capul, t. —.’ 
peste poartă. In momentul 
cătorii erau la mijlocul

Stadion F. C. Bihor ; 
foarte bun ; timp călduros, dar 
înnourat ; spectatori, aproxima
tiv 12 000. Au marcat : POPOVICJ 
(min. 8), SUCIU (min. 61). res
pectiv. NISTOR (min. 
port de cornere : 8—4. 
șuturilor la poarta : 14-10 
spațiul porții : 5—5).

F. C. BIHOR : Vidac - 
colae, SATMÂREANU I, 
POPOVICI - AL. NAGHI

P. NL 
Sârac. 

(min.
61 Daraban), E. Naghi, Georges
cu - Suciu, FLORESCU. VUS 
(min. 36 Agud).

F. C. CONSTANȚA : POPA - 
Mustafa. ANTONESCU. Bălosu. 
NISTOR - L CONSTANTINESCU. 
Corendea, M. Popescu — Peniu 
(min. 73 Sâlceanu), MARCU- 
LESCU, Turcu.

A arbitrat : C. Bârbulescu, o- 
jutat de M. Butea (ambii din 
București) și Al. Ene (Craiova).

Cartonașe galbene : L CON
STANTINESCU.

Cartonașe roșii : M. POPESCU. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 0-4 (0—3).

PETROSA
Așteptată 

cit Jiul s< 
nouă .ediție 
echipă mul 
A.S.A. Tg. 
însă speran 
ției gazdă, 
mai puțin 
favorabil o 
zilei, peste 
să cadă o 
să, ca de t 
tenit decît 
mei reprizi 
desfășurare 
formație îi 
tori tineri

PITEȘTI,
Partida 

U.T.A. a i 
de echilibr 
spectaculari 
demnă de 
din min. 9 
pasă foarte 
denilor, ur 
se aflau ii 
favorabilă 
din urmă, 
puțin pe 1 
tîrziu, în 
treprind și 
pentru gaz 
o împied 
Cîrstea, pr 
ner. După 
minute, in 
ni s-a păr 
iau inițiati 
sive încep 
mai mare 
oaspeților. 
Ia un pas 
gulescu sc< 
eforturi, ir 
după acee< 
o interven 
la șutul 1 
finalul pri 
dai' -tonsen 
ții favoral 
lor, ratate 
care ne-a 
de șansă ( 
centrarea

Grosa.ru
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ildă, la 
L el a

LE
Letoli- 
marcat :
I 72), 
n (min. 
u brâi-
46). (X.

AȘ - 
înscris: 
le, res- 
Lazak-

k GAZ 
ku mar-

Dami- 
tp.).

h COR-

56) șl
Chimia. 
, Bucur 
resp.).

Iw. c. nare al c
75L 

fe, rea- 
StRBU-

— u-
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'TORIA

ELEC-

O VICTORIE A VOINȚEI UN MECI DE MARE LUPTĂ

CLUJ-NAPOCA, 17 (prin telefon)
Gazdele au reușit o victorie 

prețioasă. Este, dacă vreți, o vic
torie a voinței și a risipei de 
energie. Aici sînt capitolele la 
care feroviarii au fost superiori 
adversarilor și credem că victo
ria lor este meritată. Jocul, In 
general, a fost bun, antrenant, 
cu multe faze de poartă.

Dinamo a început bine, dar în 
min. 7 Adam putea deschide sco
rul pentru C.F.R., dacă nu relua 
defectuos doar de la 4 m. Peste 
șase minute, din poziție
bună, Gostilian a șutat imprecis, 
în min. 14, D. Georgescu a fost 
la cîțiva centimetri de gol, iar 
după cîteva zeci de secunde, tot 
el a țîșnit și a trimis cu capul 
pe lingă bară. Peste un minut, 
la prima greșeală a apărării di- 
namoviste, Adam a șutat în pla-

foarte

să, dar... pe dinafară! După aceea 
(min. 20), Moldovan a avut acel 
excelent reflex la șutul lui Zam
fir. In min. 24, poate cînd se aș
teptau mai puțin, feroviarii au 
deschis scorul: Boca a avut inspi
rația să inccrce un-doi-ul eu 
Bilă, apărarea adversă a fost 
„mat" și BOCA a trimis pe lingă 
Constantinescu, care a atins to
tuși balonul, dar degeaba— D. 
Georgescu este aproape de ega
lare, însă Vișan intervine salva
tor.

La reluare, Dinamo lasă 
presia că va juca la potențialul 
maxim, dar 
exact și 
nu vor 
min. 50, bine lansat, BACOȘ pro
fită și ’ ’ “
nu II 
celent, 
aveau 
min. 52, datorită gafei portarului 
Moldovan. După ce a prins balo
nul l-a împins pe Zamfir și ar

bitrul 
chiar 
directă, în învălmășeala din 
porții. ZAMFIR trimite 1_____
în plasă. Scorul putea lua pro
porții, dar în min. 76 și 80 Moga 
s-a jucat în mod nepermis, cu 
ocaziile, irosind goluri ca și fă-

n-ar fi greșit dacă acorda 
11 m. Dar din lovitura in- 

fața 
balonul

Stadion Valea 
ren foarte bun 
spectatori, aproximativ 20 000. Au 
marcat : ATODIRESEI (min. 39) 

. respectiv

Domanului ; t«-
: timp excelent :

im-
uită să se apere 

contraatacurile gazdelor 
rămîne fără rezultat. In

de ezitarea lui Sătmărea- 
și G. Sandu și înscrie ex- 
Ia „vinclu". Dinamoviștil 
să reducă din handicap in

Stadion C.F.R. ; teren 
bun ; timp frumos; 
aproximativ 10 000. 
BOCA (min. 24), I 
50), ZAMFIR (min. 
(min. 86). Raport 
4—8. Raportul șuturilor la poartâ r 
13-17 (pe spațiul porții : 5-5).

“ Moldovan — LUPU, 
VIȘAN, ROMAN

70 Moga), SZOKE. 
- Boca, Adam, Bacoș

foarte 
spectatori, 

Au marcat : 
BACOS (mira. 
52), MOGA 
de cornere :

FORȚA CONTRAATACURILOR MUREȘENE
care 5 debutanți în Divizia A), 
Jiul nu a avut experiența necesa
ră pentru a trece peste impedi
mentele terenului complet desfun
dat. In șchimb, A.S.A. a aliniat 
același .11* care a adus-o pe 
locul doi în campionat, deci o e- 
chipă rutinată, alcătuită din exce- 
lenți tehnicieni. Aceștia au deju
cat atacurile dezlănțuite ale echipei 
gazdă și au contraatacat pericu
los. De altfel, din trei contraatacuri 
s-au marcat toate cele trei goluri: 
in min. 19, MUREȘAN expediază 
un șut prin surprindere de la 35 
de metri, la care Ion Gabriel a 
fost simplu spectator ; in min. 34, 
HAJNAL, de la cițiva metri, șu
tind defectuos, a trimis totuși min
gea in plasă, pentru ca NAGHI să 
înscrie ultimul punct al echipei

FI MAI SEVER
mingea cu capul spre 

dar bara s-a opus des- 
scorului).
pauză, jocul a aparținut 

net gazdelor, care au ata- 
bine dirijate de 

de activ. In
U.T.A. nu a mai contat

trimis 
poartă, 
ch'derii

După 
și mai 
cat spectaculos, 
Dobrin, deosebit 
schimb, 
aproape deloc sub raport ofensiv, 
depunînd mari eforturi pentru a 
limita proporțiile unei înfrîngeri 
ce începuse a se contura în min. 

deschis scorul. Golul 
fapt, la o fază care 
deoarece Radu II a

55, cînd s-a 
a căzut, de 
nu-I anunța.

bun ; 
apro-

PÎR-

Mai : teren 
spectatori.
Au marcat :

55 — autogol) și IVAN 
82). Raport de cornere : 

Raportul șuturilor la poar- 
porții :

Stadion 1 I 
timp frumos ; 
ximativ 12 000. 
VU (min. 
(min. 
18-2.
tă : 29—5 (pe spațiul 
10-3).

F. C. ARGEȘ : Ariciu — Moises- 
cu. DUMITRESCU. Cristeă (min. 
89 Stan), Ivan — TOMA, lovă- 
nescu — D. Popescu, DOBRIN, 
RADU II, Jercan.

U.T.A. : IORGULESCU - Bl- 
râu, KUKLA, Pojoni, Schepp — 
Bedea, Pîrvu (min. 60 Giurgiu), 
Broșovschi — Axente (min. 69 Șto- 
fănescu), Colnic, Sima.

A arbitrat : C. Niculescu, a- 
Jutat de M. Popescu (ambii din 
București) și M. Fediuc (Su
ceava) .

Cartonașe galbene : PÎRVU. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 1-0 (1—0).

șutat de mai 
afara careului, 
rădean PÎRVU 
ciorul direcția 
zîndu-1 pe Iorgulescu. Deci, auto
gol ! Portarul oaspeților apără, 
în schimb, excepțional în conti
nuare, la șuturile trase de Jercan 
și Radu II, care nu se dezminte 
din postura de campion al rată
rilor. Mărirea scorului avea s-o 
aducă însă fundașul piteștean 
IVAN, care în min. 82 pătrunde 
splendid pe partea stingă în ca
reu, șutind puternic și fără spe
ranțe pentru Iorgulescu. Așadar, 
o victorie meritată pentru F.C. 
Argeș, care putea realiza un scor 
și mai sever.

C.F.R. : 
CIOCAN, 
Bilă (min. 
Gostilian - 
(min. 60 Soo).

DINAMO s Constantinescu — 
Cheran, G. Sandu, Sătmâreanu 
II, Deleanu (min. 74 Custov) — 
DINU, D. Georgescu, Naghi 
(min. 60 Dumitrache) — R. NUN- 
WEILLER, Zamfir, Lucescu.

A arbitrat : C. Ghițâ, ajutat 
de Gh. Ionescu (ambii din Bra
șov) și S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin).

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-speranțe : 0-0.

de departe, din 
însă mijlocașul a- 
a schimbat cu pi- 
balonului, surprin-

Constantin FIRĂNESCU

MIERCURI, LA TORINO,
PRIMEI TEST

AL „TRICOLORILOR4
In cursul dimineții de astăzi Io** 

tul național de fotbal pleacă cu 
avionul spre Torino, unde va sus
ține, miercuri seara un joc amical 
In compania binecunoscutei echipe 
Juventus, campioana Italiei. Vor 
face deplasarea următorii jucători : 
Iorgulescu, Moraru, Cheran, Săt- 
măreanu II. G. Sandu, Anghelini, 
Sameș, Purima, Dumitru, Dinu, 
D. Georgescu, Iordănescu, Luces- ■

din Tg. Mureș, ca la antrenament, 
pe lingă același Ion Gabriel. Jiul 
a dominat aproape tot timpul, cre- 
îndu-și zece mari ocazii, dintre 
care însă n-a putut fructifica de-

Stadion Jiul ; teren foarte 
greu j timp ploios ; spectatori, a- 
proximativ 6 000. Au marcat : I. 
MUREȘAN (min. 19). HAJNAL 
(min. 34), ROZNAi (min. 82), N. 
NAGHI (min. 89), G. STAN (ruin. 
90). Raport de cornere : 7—V 
Raportul șuturilor la poartâ : 11—9 
(pe spațiul porții: 7—4).

JIUL : I. Gabriel — Nițu, Rusu, 
Stocker, Leca — MOLDOVAN, 
Stoica (min. 37 G. STAN), Mul- 
țescu — Covaci, ROZNAI, Stoi- 
chiță (min. 58 Cîmpu).

A.S.A. : NAGEL - GUGORE,
Kiss, Ispir, ONUTAN — Varodi, 
BOLONI, Pîslaru - Both l|, I. 
MUREȘAN, Hajnal (min. 87 N. 
Naghi).

A arbitrat : C. Manușaride, a- 
jutat de Gh. Vasilescu I (ambii 
din București) și Cr. Teodorescu 
(Buzău).

Cartonașe galbene : RUSU, VA
RODI.

Cartonașe roșii : ISPIR, STOC
KER.

Trofeul Petschovschi : 4.
La tineret-speranțe : 2—0 (0—0), 

meciul disputat la Aninoasa.

cit două : în min. 82 ROZNAi a 
reluat o centrare a lui Mulț-escu, 
iar în min. 90 STAN a redus han
dicapul, pe fondul mulțumirii oas
peților, care în acel moment din 
preajma fluierului final conduceau 
eu 3—1.

Jiul a mai introdus de trei ori 
mingea in plasă, dar de fiecare 
dată după fluierul arbitrului C. 
Manușaride, (sosit în ultimul mo
ment la stadion, a dat dovadă de 
nervozitate, ignorînd deseori legea 
avantajului). Aceste situații au cre
at nemulțumire în tribune. Pe te
ren au fost destule momente penibi
le: jucătorii s-au imbrîncit între ei, 
Ispir și Stocker fiind eliminați 
din joc. Cîțiva spectatori 
de la tribuna a II-a au pă
truns pe pistă, dar au fost evacu
ați imediat de organele de ordine, 
pentru ca în final alți spectatori 
să se manifeste nesportiv.

Mircea TUDORAN

CIND EXTREMELE

BACĂU, 17 (prin telefon) 
încurajată frenetic de cei a- 

proaj>e 20 000 de spectatori pire- 
zenți in tribunele stadionului „23 
August", formația băcăuană — re
venită, după numai un an de ab
sență, in Divizia A — atacă sus
ținut, pe un front larg, fazele suc- 
cedindu-se aproape minut cu mi
nut la poarta lui Jivan, obligat să 
intervină, de multe ori in extre
mis, prin plonjoane spectaculoase 
în picioarele înaintașilor adverșL 
îtn minutele 3, 5, 20, 34 și 43 Jivan 
„zboară" efectiv spre baloane-gol, 
stopindu-i pe Pană, Berceanu și 
Duțan să intervină din poziții ex
celente.

Dominarea gazdelor se accentu
ează și mai mult în repriza se
cundă, dar Pană (min. 46). 
(fnHt. ă7), Volmer (min. 5o 
saru (miri. 83) se i " 
atunci dnd ar fi trebuit _ 
treze calmul și luciditatea 
foeniul expedierii șutului 
poartă. .Minutele se scurg cu re
peziciune în._ favoarea echipei Or
nate în deplasare care pe par
cursul meciului a avut doar două 
mari ocazii de a înscrie (mir>., 6 s 
Dembrovschi, după o cursă senră.^ 
țională de aproximativ 60—70 m, 
șutează razant cu bara transver
sală ; min. 47 Petrescu, după oe 
îl driblează pe Coman, șutează. diar

precipită tocmai 
rebuit să-și păs- 

în mo- 
spre

In min. 84 campionii 
iluzia că au egalat, __
înscris de Lucescu era rea- 
dintr-o incontestabilă pozi- 

Decizia 
corectă, deși

cute, 
avut 
golul 
lizat 
ție de ofsaid. Decizia arbitrului 
Ghiță — corectă, deși dinamo- 
viștii încercau să argumenteze că 
tușierul G. Ionescu nu a ridicat 
steagul. Dinamo merge în conti
nuare pe atac, însă apărarea este 
din nou surprinsă de contraata
cul gazdelor, pe care, MOGA 
(min. 86) ii finalizează (șut 
stilpul din dreapta și gol).

au 
dar

in

Constantin ALEXE

Mult așteptata 
dului în prima i 
cu un semieșec, 
nificații. în 
F. C. Olimpia, 
viarii porneau 
ales cu urmare 
taculoase din ultima vreme 
bineînțeles, puțin scontatul

reapariție a Rapi- 
divizie s-a soldat 
nu lipsit de 
acest joc 
în care 

favoriți, 
! a seriei

sem- 
cu 

fero- 
mai 

spec-
(minus, 
1—4 de

teren
spec-

Ra-

Stadion „23 August” ; 
foarte bun ; timp frumos ; 
ta tori, aproximativ 25 000. 
port de cornere : 4—7. Raportul
șuturilor la poartă : 7—7
spațiul porții : 2—4).

RAPID : IONITA - Pop, 
goraș, FI. Marin, Nițâ — 
NIȚÂ, Savu (min. 67 Stanca) 
gelescu ' . ’
Dumitru), Rontea, MANEA.

F.C. OLIMPIA: Bathori | - Filip, 
BEREȘ, POPESCU, Popa (min. 46 
Bocșa) - Borota, KAIZER, BOTH 
— Helvei (min. 72 Bathori II), V. 
MUREȘAN, Hațeganu.

A arbitrat : N. Cursaru, ajutat 
de N. Moroianu (ambii din Plo
iești) și V. Dinescu (Rm. Vil- 
cea).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 0—2

(pe

Grl- 
RIȘ 

. . An- 
Leșeanu (mln. 55 A.

la Atena), Rapid a trăit 
reola sa cam 15 minute, 
care F. C. Olimpia

(0-1).

din au- 
timp în 

n-a prea

ISI ASUMA RISCUL
7

Stadion .23 August" ; teren 
bun : timp bun ; spectatori, a- 
proximativ 20 000. Au marcat : 
CHITARU (min. 85), BERCEANU 
(min. 88). Raport de cornere :
10- 3. Raportul șuturilor la poar
tă : 28—6 (pe spațiul porții:
11- 2).

S. C. BACAU :
TEANU, 
gasoiu 
AELENEI, Volmer 
saru) - CHITARU, 
CEANU.

POLITEHNICA : JIVAN - Ham
za, Păltinișan, Arnăut, Maier — 
CRINGAȘU, DEMBROVSCHI, Giu- 
chici — Anghei, Istrătescu (min. 
70 Lața), PETRESCU.

A arbitrat : C. Dinulescu, 
jutat de 
București) 
va).

Trofeul
La tineret-speranțe : 0-1

BADIN,
— Duțan

Coman — PRU- 
Catargiu, Mar- 
(min. 55 Șoșu), 
(min. 78 Gro- 

Pană, BER-

o-
Miinich (ambii din 

(Craio-
a.
ți R. Șerban

Petschovschi : 8.

ții). Și cînd foarte puțini se mai 
așteptau — mai erau doar 5 mi
nute de joc — iată că, în lipsa 
unui veritabil virf de atac, extre
mele băcăuane își asumă riscul 
fructificării ultimelor șanse și a- 
mindouă marchează cite un goL In 
min. 85. CHITARU (din pasa lui 
Soșu) si in min. 88, debutantul 
BERCEANU (șut puternic, care l-a 
surprins într-o oarecare măsură pe 
portarul Jivan). Victorie meritată 
<fe echipa băcăuană, care a domi
nat copios majoritatea timpului 
de joc.

Laurentiu DUMITRESCU

REȘIȚA, 17 (prin telefon)
O partidă foarte echilibrată și 

de mare luptă a inaugurat cam
pionatul la Reșița. Remaniata for
mație a Stelei a arătat certe posi
bilități pentru un joc modern, 
principalul cîștig fiind reprezentat 
de fostul extrem stingă al Petro
lului, Zamfir, un pericol real pen
tru apărarea reșițeană. Gazdele, 
lipsite de aportul lui Beldeanu, au 
trebuit să facă față dezlănțuirii ad
versarilor lor în finalul partidei, 
cînd au luptat din răsputeri pentru 
a menține avantajul înregistrat pe 
tabela de marcaj în min. 48. As
pecte total diferite ale modului de 
a acționa al combatantelor, în cele 
două reprize : în prima parte for
mația care a desfășurat jocul po
zițional a fost cea reșițeană. Steaua 
încercînd contraatacuri. In repriza 
secundă rolurile se inversează. 
Bucureștenii efectuează o puter
nică presiune, de care elevii lui 
Reinhardt încearcă să scape prin 
contraatacuri. Momentele esențiale 
ale partidei : la început acțiuni 
bune ale reșițenilor, efectuate, mai 
cu seamă prin Atodiresei, care a 
trecut ușor de Zahiu. Dar cei care 
deschid scorul sînt oaspeții : ia 
min. 31 Răducanu centrează foarte 
bine, din viteză și BOTEZ șterge 
mingea cu capul, trimițind-o in 
plasă. Gazdele își string rîndurile 
și egalează, după nouă minute : 
Ologeanu trimite o pasă în adîn- 
cime, ATODIRESEI scapă printre 
cei doi fundași adverși si înscrie : 
1—1. După reluare, împinși de linia 
lor de mijloc, reșițenii obțin rapid 
punctul care avea să fie al victo
riei (min. 48) : Bora ii deschide pe

șl TANASE (min. 48), v
BOTEZ (min. 31). Raport de cor- 
nere : 8—6. Raportul șuturilor la 
poartă : 19-12 (pe spațiul poe
ții : 10-6).

F.C.M. : llieș — Ologeanu, Kiss, 
Hergone, FILIPESCU - PUȘCAȘ, 
Bora - ATODIRESEI, TANASE. 
Bojin (min. 46 Căprioru), FLO
REA.

STEAUA : Moraru — Anghelini, 
Vigu, SAMEȘ, Zahiu — Stoica 
(min. 48 DUMITRIU IV), DU
MITRU, Iordănescu (min. 80 Năs- 
tase) - RADUCANU, Botez. ZAM
FIR.

A arbitrat : V. Topan, ajutat 
do Aurel Pop (ambii din CluJ- 
Napoca) șl V. lacob (Oradea).

Cartonașe galbene : OLOGEA 
NU, ZAHIU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 0-4 (0-2).

I

Florea, care centrează și TĂNASE, 
complet demarca!, reia cu capul : 
2—1. După o perioadă de joc 
echilibrată. Steaua preia conduce
rea partidei și va domina cu au
toritate, mai ales în ultimele 20 de 
minute, avînd situații de egalare 
(min. 54 Botez, min. 60 Iordănescu 
și Răducanu, min. 87 Sameș), dar 
reșițenii, pe contraatac, s-au găsit 
și ei de trei ori în situația de a 
majora diferența (min. 59 Căpri
orii. min 73 și 79 Tănase). Deci, 
o partidă care a stat tot timpul 
sub semnul unui echilibru pro
nunțat, gazdele smulgînd o victorie 
foarte prețioasă, pentru care au 
luptat pînă la epuizare, în fata 
unui partener cu posibilități teh
nice superioare.

Eftimie IONESCU

FEROVIARII TREZIȚI LA REALITATE
îndrăznit 
ta 
ță. 
mărenii 
merîndu-și jumătatea de teren cu 
aproape întreaga echipă, ceea ce a 
anulat practic manevrele tehnice 
ale lui Savu și Angelescu, vizibil 
incomodați de spatiile mici, scoțîn- 
du-1 în evidentă doar pe Rîșniță, 
autorul singurului șut periculos al 
primului sfert de oră, de la vreo 
20 m.

După această perioadă de studiu, 
oaspeții și-au dat seama că min
gea îi domină prea mult pe fero
viari, antrenindu-i cu viclenie spre 
un joc lipsit de concepție. în min.

F. C. Olimpia descrie o 
Hațeganu în 
pe dreapta, 

intervenție 
un pas de 

i extremis cu 
După 

succed 
să 

jocului peste șta- 
se

să insiste Ia 
mult comentatului 
în această perioadă 

au jucat prudent,

C. Olimpia 
amplă, cu J 

furtunos 
razantă, 

Pop la 
soluție in 

lui

poar- 
Ioni- 
săt- 

aglo-

16, 
fază 
demaraj 
centrare 
Mureșan, 
autogol și 
participarea lui Ioniță. 
această fază acțiunile se 
oarecum monoton, nereușind 
ridice 
cheta 
încheie 
al lui 
al stoperului Popescu (min. 38) și 
cu un voleu „afară" al lui Manea 
(min. 43).

După pauză, F.C. Olimpia des
face jocul. Kaizer și Both con-

nivelul 
mediocrității. Repriza 
cu un plonjon spectaculos

Ioniță. la un șut puternic

SCHIMBARE

CRAIOVA, 17 (prin telefon)
Craiovejiii au jucat fără patru 

titulari 
Crișan) 
pă i-a 
(prima) 
pentru 
mație gazdă cu aplomb, 
Cel care a dus greul ofensivei în 
primele 45 de minute a fost Că- 
rAătw.a (două ratări după

(Boc, Deselnicu, Bălăci și 
și noii formule de echi- 
trcbuit o repriză întreagă 
de tatonare, de încercări, 

a se constitui într-o for- 
eficace.

in-mătaru , 
cursiuni viguroase în același mi
nut 5), dar Politehnica a _w 
repede antidotul la atacurile cra- 
iovenilor, păzindu-1 sever prin 
marcaj individual pe Oblemenco 
(prin Simionov) șl Cămătaru 
(prin Ciobanu). A rezultat un joc 
echilibrat cu superioritate ieșeană 
la partea lui combinativă și cu 

“un ușor ascendent în contul gaz
delor la capitolul finalizare.

Dar, în repriza secundă s-a în- 
tîmplat un eveniment care a de
reglat cumpăna jocului. Universi
tatea l-a scos pe Zindros (extre
mă cuminte, cu acțiuni ușor 
anticipat) și l-a introdus în 
ren pe Nedelcu IL Cu poftă 
joc, cu mare disponibilitate 
zică, Nedelcu II a pendulat 
orizontala liniei de atac, _ i 
ceptînd și distribuind 
țișnind adesea decis spre butu
rile din față. El l-a „împins* 
practic pe Cămătaru (în ușor de
clin fizic) înspre linia de mar
gine, preluindu-i rolul. „Schema*

găsit

de 
te- 
da 
fl- 
pe 

inter- 
baloane,

cu abilitate, 
efortul

In
Savu

susți- 
anonim al 

același timp, 
sînt domi-

struiesc 
nuți de 
lui Borota. 
Rîșniță și 
nati la mijlocul terenului, exaspe
rați poate și de sterilitatea atacu
lui, în care Leșeanu (nejucat) 
aleargă inutil, Rontea se mișcă 
dezordonat, iar raidurile lui Manea 
se încheie cu centrări Intr-un 
careu în care feroviarii... lipsesc. 
Ocaziile se înmulțesc la poarta lui 
Ioniță. Mureșan execută un „cap" 
frumos din centrarea lui Kaizer 
(min. 48), Hațeganu ratează o altă 
mare ocazie, la o cenlrare-șutatâ 
a lui Mureșan (min. 50). Rontea 
îl imită, „deschis" fiind de Manea, 
în minutele 75 și 76, Ioniță se re
marcă, din nou, intervenind salu
tar în fata lui Mureșan și Hațe
ganu. Sătmărenii ratează cea mai 
mare ocazie a meciului în min. 8'1, 
cînd Both execută o lovitură liberă, 
lateral. Kaizer șutează puternic in 
bară, Hațeganu reia, dar Ioniță 
blochează în ultimă instanță. Fi
nalul marchează un ultim forcing 
al feroviarilor, dar îmbulzeala din 
fata porții lui Bathori I nu face 
decit să confirme ideea că, deo
camdată, mingea este cea care do
mină luciditatea jucătorilor fero
viari.

loan CHIRILA

INSPIRATA

Stadion Central ; teren 
timp frumos ; spectatori, 
ximativ 30 000. Au marcat : NE
DELCU II (min. 66), MARCU (min. 
72). Raport de cornere : 
Raportul șuturilor la 
18—12 (pe spațiul porții :

UNIVERSITATEA : “
Negrilâ, CIUPITU, 
cu, PURIMA 
fănescu (min. 61 Donose) 
dros (min. 46 NEDELCU II), CA- 
MATARU, Oblemenco, Marcu.

POLITEHNICA : Costaș - SOFI- 
AN, Ciobanu (min. 65 Anton), 
Dinu, MUREȘAN - Romilâ, Si- 
mionov, SIMIONAȘ — D. lones- 
cu, Nemțeanu, Costea (min. 46 
Incze).

A arbitrat : R. Stîncan, ajutat 
de Gh. Retezan (ambii din Bucu
rești) șl I. Honig (Arad).

Cartonașe galbene : STRÎMBEA- 
NU.

Trofeu! Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2—0

bun ; 
apro-

10-4. 
poartă :

9-4). 
Purcaru — 
Constantines- 

Strimbeanu, Șle- 
Zin-

d-o).

s-a clă-defensivă a Politehnicii 
tinat, au apărut spații pentru in
cursiuni și culoare de șut, și, in 
mod firesc, au venit și golurile 
care să răsplătească o asemenea 
dinamizare a compartimentului 
ofensiv. Precedate de o bară a 
Ini Oblemenco (min. 50) primul 
a fost înscris de NEDELCU II — 
cu capul la o centrare a Iui Mar
cu —, al doilea de MARCU (min. 
72), după o acțiune individuală. 
Cu un atac în „trei" (D. Ionescu, 
Nemțeanu, Incze) Politehnica a 
continuat să combine bine, dar 
n-a avut forța să pericliteze se
rios poarta lui Purcaru.

Ion CUPEN



C.M. DE LUPTE LIBERE —JUNIORI
1N „CUPA EUROPEI44 LA ÎNOT, (grupa B),

M. Slavic, locul I la 200 m liber

G. ANGHEL
(Urmare din pag. 1)

schimb, Fatikov a luat conducerea 
cu 2—O, iar după oe l-a contrat pe 
Seregeli după un atac la picior, 
s-a distanțat la 7—1. în rundul se
cund, Seregeli a atacat furibund, 
obținînd 3 puncte, față de unul al 
partenerului. Mai mult chiar, el 
l-a adus pe Fatikov la parter si 
după 30 de secunde de încleștare 
crîncenă a cîștigat prin tuș ! în 
penultima întilnire l-a invins prin 
descalificare pe canadianul Gnap, 
iar în ultima a luptat cu japonezul 
Ota care, prin înfrîngerea lui Fa
tikov. intrase în lupta pentru titlu, 
alături de Seregeli. Sportivul ro
mân a atacat permanent, a fina
lizat cu multă acuratetă și totoda
tă s-a apărat cu brio, cîștigînd cu 
10—5. Deci. 5 meciuri — 5 victorii, 
cu numai două puncte penalizare !

Ceilalți doi medaliati români au 
înscris următoarele rezultate în 
drumul lor spre medaliile de

C. FODORE
bronz : G. Angliei : b.p.s. Fobert 
(Canada), b.p.s. Haseini (Iran) 
p.pus. Bagdasarian (U.R.S.S.), b. tuș 
Caar (S.U.A.), p. tuș Dukov (Bul
garia) ; C. Fodore : b.p.s. Nemeth 
(Ungaria) b. dese. Topuz (Turcia), 
b. tuș Bozilovski (Iugoslavia), b.p.s. 
Kadabachi (Irak), b.p.s. Batama- 
glan (R. P. Mongolă), p.p.s. Kara- 
bin (Cehoslovacia).

Iată campionii lumii : 48 kg:
Beloglazov (U.R.S.S.). 52 kg : Mar
iana (Iugoslavia), 57 kg : Dukov 
(Bulgaria), ...3. Anghel (România), 
62 kg : Mișurov (U.R.S.S.), 68 kg : 
Hamdiev (Bulgaria). 74 kg : Mar- 
kovici (U.R.S.S.), ...3. Fodore (Ro
mânia), 82 kg : Seregeli (România), 
90 kg : Marinov (Bulgaria), 100 kg : 
Bisultanov (U.R.S.S.). +100 kg : 
Bala (Ungaria).

Clasament pe națiuni : 1. U.R.S.S. 
50 p, 2. Bulgaria 45 p, 3. Româ
nia 19,5 p, 4. R.D. Germană 15 p, 
5. Japonia 14 p, 6. R. P. Mongolă 
14 p, 7. Ungaria 13 p, urmate de 
alte 18 națiuni.

„Trofeul Tomis" la volei masculin

Polonia - locul 1; România - locul 2
CONSTANȚA. 17 (prin telefon). 

Cu victoria realizată simbătă în 
fața echipei Ungariei, reprezenta
tiva Poloniei s-a clasat pe locul I 
în actuala ediție a turneului inter
național de volei masculin desfă
șurat în Sala sporturilor din locali
tate. Poziția secundă a revenit for
mației României care, după cum se 
știe, a cedat la mare luptă în fața 
campionilor mondiali. Competiția 
programată cu două luni înaintea 
campionatului european din Iugo
slavia a reunit cîteva echipe care 
emit justificate pretenții la ocu
parea unui loc fruntaș în ierarhia 
europeană : Polonia. România. Ce
hoslovacia. Acest fapt a făcut ca 
disputele dintre ele să fie deose
bit de pasionante. Ne vom referi 
în continuare, pe scurt, la partidele 
desfășurate în ultima zi de concurs. 
Așadar, echipa Poloniei a depășit, 
conform așteptărilor, formația Un
gariei cu 3—1 (7, —10, 8, 7). Supe
riori. polonezii s-au impus mai 
ușor decît arată scorul. Victoria 
voleibaliștilor maghiari în setul al 
doilea a fost facilitată de prezența 
în sextetul polonez a multor jucă
tori de rezervă care, la rîndul lor, 
au evoluat decontractat. Cînd an
trenorul H. Wagner a introdus 
însă în teren titularii, aspectul s-a 
schimbat complet. Au arbitrat bine 
M. Marian și C. Mușat (România).

Cu interes a fost așteptată în- 
tîlnirea dintre formațiile Cehoslova
ciei și Iugoslaviei, decisivă pentru 
stabilirea locurilor 3—4. Aceasta, 
pe deoparte, cunoscută fiind ro
bustețea sextetului cehoslovac iar 
pe de alta, combativitatea și pu
terea de luptă a iugoslavilor. Dar, 
în timp ce garnitura Cehoslova
ciei a evoluat aproape de valoarea 
arătată în meciurile precedente,

echipa Iugoslaviei ni s-a părut 
obosită, a acționat fără ritm, cu o 
singură zvîcnire în setul trei. 
Scor : 3—1 (9, 9, —7, 10) pentru 
Cehoslovacia. Au condus bine 
V. Ranghel (România), L. Mesza- 
ros (Ungaria).

Menționăm excelenta organizare 
asigurată ..Trofeului Tomis", de 
C.J.E.F.S. Constanta, precum și 
faptul că o serie de voleibaliști 
s-au remarcat printr-o evoluție 
deosebită : William Schreiber (Ro
mânia — cel mai complet jucător ; 
Tomas Wojtowicz (Polonia) — cel 
mai bun trăgător ; Stanco Stancev 
(Cehoslovacia) — cel mai bun ri
dicător ; Miodrag Gwozdenovici 
(Iugoslavia) — cel mai combativ 
jucător.

Clasament final : 1. POLONIA
8 p, 2. România 7 p, 3. Cehoslo
vacia 6 p, 4. Iugoslavia 5 p, 5. Un
garia 4 p.

Emanuel FĂNTÂNEANU

SOFIA, 17 (prin telefon). în
trecerile masculine de înot din 
cadrul „Cupei Europei", grupa 
B, s-au încheiat în bazinul Spar- 
tak-Levski, din capitala Bulgariei, 
cu succesul selecționatei Spaniei, 
care a totalizat 104 p. Au urmat 
în clasament echipele Olandei 
76 p, Bulgariei 67 p, Iugoslaviei 
56 p, României 45 p și Poloniei 
43 p. în urma acestui clasament, 
formația Spaniei a promovat în 
grupa A, iar cea a Poloniei a 
retrogradat în grupa C. De men
ționat că selecționata Poloniei 
cucerise, în 1972 și 1973, primul 
loc în grupa A a „Cupei E- 
uropei".

Despre înotătorii români tre
buie spus că, ei s-au comportat 
în general sub nivelul posibili
tăților demonstrate cu o săptă- 
mînă în urmă la Balcaniada de 
la Salonic. Totuși, ei au evitat 
retrogradarea din grupa B, iar 
unii au avut evoluții remarcabile. 
Ne referim în mod special la Ma
rian Slavic care, duminică după 
amiază, a făcut o cursă de 200 m 
craul excelentă, cîștigînd-o în 
1:57,51. Tot el a fost principalul 
autor al clasării ștafetei 4X200 m 
liber pe locul 4 (pînă la el e- 
chipa noastră se afla pe locul 6), 
ceea ce a dus la evitarea retro
gradării în grupa C. Slavic, Mi- 
clăuș și Aimer au realizat în șta
feta respectivă curse remarcabile. 
Pe parcursul întrecerilor, din lo
tul României s-au comportat slab 
Șoptereanu, Birini, Sveț și We- 
tternek.

Rezultate : 200 M LIBER : 1.
Slavic 1:57,51 ; 1500 M : 1. Elzer- 
men (Olanda) 16:21,56 ; ... 6.
Sveț 19:10,15 ; 200 M SPATE :
1. Esteva (Spania) 2:07,36 ; ... 6. 
Horvat 2:12,72 — record național ; 
200 M BRAS : 1. Balcels (Spania) 
2:28,77: ... 6. Șoptereanu 2:39,12; 
200 M DELFIN : 1. Czaplicki
(Polonia) 2:11,0; ... 6. Birini 
2:20,03 ; 400 M MIXT : Woutering 
(Olanda) 4:48,91; ... 4. Wetter- 
nek 4:59,27 ; 4x200 M LIBER : 1. 
Spania 7:57,89 ; 2. Olanda 7:57,92, 
3. Bulgaria 8:06,01 ; 4. România

1:08,22 ; 100 M LIBER i Gheor- -
ghiev (Bulgaria) 53,54 ; 2. Opri- 
țescu 54,42 ; 100 M SPATE i 1. 
Esteva 59,25 ; ... 6. Horvat 
62,38 ; 100 M BRAS i Balcels 
1:07,97 ; ... 5. Șoptereanu 1:11,69; 
100 M DELFIN 1 1. Bonet (Spa
nia) 59,06; ... 3. Miclăuș 60:37; 
400 M LIBER i 1. Elzerman 
4:08,72 ; ... 4. Slavic 4:14,09 ;
4X100 M MIXT : 1. Spania 4:01,77 ; 
... 5. România 4:13,81 ; 200 M
MIXT : 1. Esteva 2:11,65 ; ... 3. 
Wetternek 2:17,03; 4X100 M
LIBER: 1. Bulgaria 3:36,34 ; ... 
6. România 3:42,78.

Tot în cadrul „Cupei Europei" 
au mai fost înregistrate următoa
rele rezultate : masculin, grupa 
A, la Moscova : 100 M LIBER t 
Bure (U.R.S.S.) 52,14 ; 100 M
SPATE : Wania (R.D.G.) 59,20 ;
100 M BRAS : Wilkie (Anglia)
1:05,48 ; 100 M FLUTURE: Pytell 
(R.D.G.) 56,60 ; 400 M LIBER :
Strobach (R.D.G.) 4:02,49 ; 4X100 M 
LIBER : U.R.S.S. 3:32,05. Clasa
ment după prima zi : U.R.S.S.
79 p, 2. R. D. Germană 57 p, 3. 
Anglia 54 p, 4. Italia 45 p, 5. Fran
ța 43 p. etc.

Grupa A la fete, desfășurată la 
Leeds, a fost cîștigată de echipa 
R. D. Germane cu 135 p, urmată 
de Olanda 85 p, U.R.S.S 78 p. Re
zultate : 100 M LIBER : Brighitha 
(Olanda) 58,20 ; 100 M FLUTURE : 
Leucht (R.D.G.) 1:03,40 ; 400 M
LIBER : A. Eife (R.D.G.) 4:24,93 ; 
200 M MIXT : A. Schott (R.D.G.) 
2:23,56 ; 200 M LIBER : Brighitha 
2:04,98: 800 M LIBER : Seltmann 
(R.D.G.) 9:10,73 ; 400 M MIXT :
Schott 5:06,32 ; 200 M FLUTURE : 
Leucht 2:18,32; 4X100 M LIBER: 
R.D.G. 3:59,18.

HANDBALIȘTII 
ROMANI 

PE LOCUL n 
ÎN TURNEUL 

DE LA MARTIN
La Martin (Cehoslovacia) 8-a 

disputat finala turneului interna
tional de handbal masculin. Meciul 
decisiv a opus echipele României 
și tării gazdă, oferind publicului 
60 de minute pline de spectacol,’ 
cu multe faze viu aplaudate. La 
încheierea partidei, victoria a re
venit la limită echipei Cehoslova
ciei : 19—18 (10—9). Reamintind că 
formația tării noastre a evoluat în 
acest turneu fără jucătorii de la 
Steaua, prezentăm clasamentul 
final : 1. Cehoslovacia, 2. România, 
3. Polonia, 4. Ungaria, 5. R. D. Ger
mană, 6. U.R.S.S., 7. Cehoslova
cia tineret și 8, Bulgaria.

★
Timp de trei zile, sala Olimpia 

din Timișoara a găzduit un inte
resant turneu internațional rie 
handbal feminin, organizat de clu
bul Constructorul din localitate. La 
sfîrșitul întrecerilor, trofeul pus în 
joc a revenit echipei organizatoare, 
care a acumulat 4 p (2 victorii și 
o înfrîngere), urmată, în ordine de 
Rapid București 4 p (o victorie și 
două „egaluri"), Constructorul Baia 
Mare 3 p (o victorie, un „egal” și 
o înfrîngere) și A.K.S. Chorzow 
(Polonia) — trei înfringeri. (C. 
CREȚU — coresp.).

ILIE NĂSTASE ÎNVINS IN FINALA 
TURNEULUI DE TENIS DE LA TORONTO

Un nou meci al rugbyștilor 
români in Noua Zeelandă

AUCKLAND (Agerpres). — în 
continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Noua Zeelandă, se
lecționata de rugby a României 
a jucat la Whangarei în compa
nia formației North Auckland — 
transmite agenția Reuter. Peste 
12 000 de spectatori au urmărit 
din tribunele arenei „Okara 
Park" acest joc încheiat cu scorul 
de 3—0 în favoarea gazdelor.

C. I. 0. CERE RECONSIDERAREA DREPTIIRII OR
DE TELEVIZARE A J.

LAUSANNE (Agerpres). — Co
mitetul internațional Olimpic a 
cerut Comitetului de organizare 
a J. O. de la Montreal „să-și re
considere poziția" în ceea ce pri
vește drepturile asupra trans
misiei la televiziune a întreceri
lor olimpice ce vor avea loc anul 
viitor.

După cum s-a anuntat, tratati
vele între Comitetul de organi-

0. DE EA MONTREAL
zare a J.O. și companiile de te
leviziune din Europa, America 
Latină și țările arabe au fost în
trerupte, pretențiile financiare (19 
milioane de dolari) ale organiza
torilor canadieni fiind conside
rate inacceptabile.

Românul Ilie Năsiase și spa
niolul Manuel Orantes și-au dis
putat finala turneului inter
național de tenis de la Toronto, 
contînd pentru „Marele Premiu 
F.I.L.T.". A cîștigat Orantes, cu 
7—6, 6—0, 6—1. în semifinale, Ilie 
Năsiase l-a învins cu 6—4, 7—6 
pe australianul Phil Dent, în 
timp ce Orantes l-a eliminat cu 
6—4, 6—2 pe coechipierul său 
Juan Gisbert. Anterior, în sfer
turile de finală, Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—3, 6—7, 6—2 pe 
australianul John Alexander. 
Alte rezultate : Juan Gisbert 
— Hans Plotz 6—2, 7—5 ; Phil 
Dent — Wjtek Fibak 7—5, 6—4 ; 
Manuel Orantes — Adriano Pa- 
natta 6—4. 6—1.

Rezultate înregistrate în semi
finalele probei de simplu femi
nin : Laura Dupont — Dianne 
Fromholtz 7—6, 6—3 ; Marcia 
Louie — Luinky Boshof 6—0, 
6—1. Finala a revenit ameri
cancei Marcia Louie, care a dis
pus cu 6—1, 4—6, 6—4 de com
patrioata sa Laura Dupont.

în semifinalele probei de 
dublu bărbați, perechea Ilie 
Năstase (România) — Jan Kodes 
(Cehoslovacia) a eliminat cu

7—5, 6—7, 6—4 cuplul spaniol
Orantes — Gisbert.

★
în sferturile de finală ale 

turneului de la Columbus (Ohio), 
Bob Lutz l-a întrecut cu 1—6, 
6—4, 6—3 pe colegul său Sher
wood Stewart. Lutz îl va întîlni 
în semifinale pe Tom Gorman, 
care l-a eliminat cu 6—4, 6—4 
pe Jim Delaney.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

CICLIȘTI ROMÂNI LA „MARELE PREMIU WILHELM TELL"
Simbătă dimineață a plecat spre 

Elveția reprezentativa de ciclism 
a țării, care marți va lua startul 
în competiția de fond dotată cu 
„Marele Premiu Wilhelm Tell*. 
£ste vorba, în fapt, de un tur al 
Elveției, cu 6 etape.

La această importantă întrecere 
vor participa : Teodor Vasile, Mir- 
eea Ramașcanu, Ion Cozma, Eu
gen Dulgheru, Ion Cojocaru și 
Constantin Cîrstea, conduși de an
trenorul Nicolae Voicu.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
18-21

18- 24
19- 24 
20

PENTATLON
MODERN 

TENIS 
CICLISM 
FOTBAL

20-23
ATLETISM 
NATAȚIE

20-24 LUPTE

20-25
CANOTAJ 
CICLISM

21-31 YACHTING
22-24 ATLETISM

23-24 HALTERE
23-25 CAIAC-CANOE

23-6
ATLETISM 
JOCURILE
MEDITERANEENE

Continua concursul internațional de la Minsk 
Turnee la Boston, Merion și South Orange 
Turul Elveției (Premiul ,,Wilhelm Tell”)
Olanda — Finlanda (C.E. gr. 5) ; Bulgaria (echipa 

23 ani), laolimpicâ) — România (tineret — sub 
Sofia
Concurs Internațional la Zurich 
Campionatele de înot ale S.U.A., la
Concurs preolimpic la Montreal
C.M. -........................
C.M.
C.M. .
C.E. (
mane,
,.Cupa Prietenia”, la Ulan Bator 
Concurs preolimpic, la Montreal 
Marea Britanie — U.R.S.S., la Londra

(f), la Nottingham
(velodrom), la Liege 

clasa Tornado, la Copenhaga 
(juniori), la Atena : campionatele 
, la Erfurt

Kansas City

R. D. Ger-
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întreceri polisportive, ia Alger

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Cunoscu
tul atlet sovietic Vladimir Kuț a decedat 
la Moscova în urma unui atac de cord. 
Kuț era în vîrstă de 49 de ani. Cu 20 
de ani In urma, Vladimir Kut a fost 
unul dintre ceî mai buni atleți din 
lume. Pe plan internațional, Kuț s-a a- 
firmat pentru prima oara la 5 august 
1953, cînd a lăsat o mare impresie cu 
ocazia campionatelor internaționale ale 
României de la București. Un an mai 
ttrziu, Kut a corectat recordul mondial 
deținut de cehoslovacul Zatopek în pro
ba de 5 000 m (13:56,2). El a stabilit 
șl un nou record al lumii în proba de 
10 000 re, cu timpul de 23'30,'4/10. La 
Jocurile Olimpice de la Melbourne, ce
lebrul Vladimir Kut a cîștigat medaliile 
de aur în probele de 5 000 și 10 000 
n. Iar la Berna, în 1954, a devenit cam
pion ol Europei.

ATLETISM fit Pregătindu-se pen
tru Jocurile Panamericane, atleții 
din S.U.A. au evoluat la Eugene 
(Oregon) : lungime — Ernie Robin
son 8,03 m ; prăjină — Earl Beli 
5,33 m ; 100 m plat — Clany Ed
wards 10,3 ; 110 m g — Charles Rich 
13,6 ; ciocan — Larry Hart — 65.48 
m ; suliță — Anthony Hall 79,04 m. 
• La Copenhaga, disc — Mac Wil
kins (S.U.A.) 66.79 m ; 110 mg — 
Jarnik (Polonia) 13,8 ; 100 m —
Monzel (Olanda) 10.4 : greutate — 
Feuerbach (S.U.A.) 19.86 m ; 400 m 
— Hewell (Olanda) 47,7. • La
Aarau (Elveția) : 400 m — Martin
Buerkle (R.F.G.) 49.4 : suliță —
Hermann Potgieter (R.S.A.) 80.98 m.

BASCHET 0 Tn „Cupa intercon
tinentală", la Ciudad de Mexico : 
U.R.S.S. — Mexic 99—72 (47—33) : la 
Providence (S.U.A.), echipa Italiei

a furnizat o mare surpriză, învin- 
gînd cu 79—74 (37-3-8) selecționata
S.U.A. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost italianul Marzorati, au
torul a 25 de puncte. • La Alger, 
echipa masculină a Algeriei a dis
pus de R. F. Germania cu 77—50 
(43—35).

BOX • La Cartagena (Columbia), 
Rodrigo Valdes și-a păstrat titlul 
de campion mondial la categoria 
mijlocie (versiunea W.B.C.), învin- 
gînd la puncte în 15 reprize pe a- 
mericanul Rudy Robles.

CICLISM • Cel de-al 16-lea cri
teriu de la Beaulac-Bernos (Giron
de) a fost cîștigat de rutierul fran
cez Bernard Thevenet, care a par
curs 100 km în 2h34:ll, învingînd 
la sprintul final pe englezul Barry 
Hoban și pe olandezul Joop Zoe- 
temelk.

ȘAH © Turneul zonal al Amerlcii 
Centrale și Caraibilor s-a desfășurat 
la Santo Domingo, reunind 26 de 
jucători împărțiți în două grupe. 
Pe primele locuri s-au clasat Oscar 
Castro (Columbia) și Joaquim Diaz 
(Cuba), care s-au calificat pentru 
turneul interzonal al C.M. din 1976. 
• Dună 8 runde. în turneul de la 

Polianita-Zdroj conduce cehoslovacul 
Jan Plahetka — 5*4 P- urmat de 
Rogoff (S.U.A.), Averbach (U.R.S.S.), 
Garcia (Cuba) și Uhlmann (R.D.G.) 
cu cite 5 puncte.

VOLEI • La Tallin. în meciul a- 
mical din’re selecționatele masculine 
ale U.R.S.S’. si Japoniei victoria a 
revenit gazdelor cu 3—0 (12, 7. 10)
© în turneul feminin de la Varna : 
Cehoslovacia — Bulgaria 3—2 ; 
U.R.S.S. — iugoslavia 3—0 ; Polonia 
— Canada 3—1.

FOTBAL-MERIDIANE
ÎN CAMPIONATUL 
AMERICII DE SUD

La Rosario (Argentina), surpriză 
in campionatul Americii de Sud : 
echipa Braziliei a cîștigat partida 
cu Argentina cu scorul de 1—0.

CAMPIONATE — CAMPIONATE
ANGLIA (prima etană) : Aston 

Villa — Leeds 1—2 ; Burnley — 
Arsenal 0—0 : Everton — Coventry 
1—4 ; Ipswich — Newcastle 0—3 ; 
Q P. Rangers — Liverpool 2—0 ; 
Leicester — Birmingharp 3—3 ; 
Stoke — West Ham 1—2 ; Sheffi
eld United — Derby County 1—1 ; 
Tottenham — Middlesborough 1—0.

FRANȚA (etana a 2-a) : Lidera 
clasamentului, Nisa, a invins --<i 
5—1 formația Avignon. Olimpique 
Marsilia a întrecut cu 3—2 ne 
Lens, iar Bastia a făcut meci nul :
1— 1 cu Lille. Alte rezultate : Nan
tes — Troyes 2—2 ; Metz — Saint 
Etienne 1—1 ; Sochaux — Nancy 
3—0 ; Nimes — Strasbourg 1—0 ; 
Lyon — Valenciennes 1—1.

R. F. GERMANIA (etapa a
2— a) : Borussia Monchengladbach 
— Kaiserslautern 3—0 : S. C. 
Karlsruhe — Bayern Milnchen 
1—2 ; Fortuna Dusseldorf — Essen 
5—2 ; Offenbach — S. V. Hamburg
3— 2 : F. C. Koln — Hanovra 2—1; 
Schalke — Duisburg 5—1 ; Bre-

— Eintracht Frankfurt ue 
Main 1—2.

BULGARIA (etapa a 2-a): J.S.K. 
Spartak — Levski 1—1, Lokomotiv 
Sofia — Cerno More 1—1. Slavia — 
Botev 4—1, Spartak Pleven — 
Ț.S.K.A. 0—1, Pirin — Sliven 0—0, 
Beroe — Akademik 0—0. Minior — 
Dunav 0—0. Trakia — Lokomotiv 
Plovdiv 2—2. în clasament c<»iduc 
Levski, Beroe, Sliven si Akademik. 
cu cite 4 p.

MECIURI AMICALE, TURNEE
Săptămîna viitoare se va desfă

șura la Budapesta un turneu inter
national la care, alături de forma
țiile maghiare Ferencvâros și Cse- 
pel. vor participa formațiile F«ttt- 
diantes Buenos Aires și Ț.S.K.A. 
Moscova.

• Echipa sovietică Șahtior Do- 
nefk și-a început turneul în Por
tugalia. întilnind Ia Lisabona for
mația Estoril. Partida s-a terminat 
cu 2—0 (1—0) in favoarea oaspeți
lor.


