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O „RIJNIIA" CU 30 DE GOLUIII Șl CU DOI Ml
(Â.S.A. Șl „U“ CRAIOVA) DECIȘI DE GOLAVERAJ
• „U" Cluj-Napoca a realizat scorul campionatului • Steaua, F.C. Bihor și Universitatea Craiova au obținut

puncte in deplasare • F. C. Olimpia singura echipă neinvinsă după 4 etape 9 Șapte goluri la Constanța
IOANA PECEC

HEIDENHEIM 31. Pe stadionul 
din localitate a avut loc sîmbătă 
întâlnirea de atletism dintre echi
pele feminine ale. R. F. Germani® 
și României. Meciul s-a încheiat 
cu victoria gazdelor la un scor 
foarte strîns (74—72 p) stabilit a- 
bia la ultima probă, ștafeta de 
4x400 m. Apreciem însă că fată 
de_ condițiile în care s-a desfă
șurat întîlnirea, victoria putea re
veni, tot atît de bine și formației 
noastre a cărei evoluție a fost 
peste așteptări. De altfel, trebuie 
subliniat faptul că victoriile indi
viduale au fost împărțite în mod 
egal (fiecare echipă cite șapte). 
Singurele recorduri naționale în
registrate în cadrul acestui con
curs au fost realizate de atletele 
noastre Mihaela Loghin — 19,15 m

la aruncarea greutății și Ioan* 
Pecec — 60.98 m la aruncarea su- 
li tei.

Cele șapte victorii ale echipei 
româno au fost obținute de : Ma
riana Suman la 800 m, Natalia 
Andrei la 3000 m, Dorina Găti- 
neanii la lungime, Virginia Io®n 
la înălțime, Argentina Menis la 
aruncarea discului, plus cele două 
atlete amintite mai înainte, Lo
ghin și Pecec.

Iată rezultatele înregistrate In 
cede 14 probe ale partidei : 100 m : 
Richter (RFG) 11,2, Helten (RFG) 
11,3, Enescu 11,8, M. Ionescu 12,3 
200 m ; Richter (RFG) 22,9, WtikCR 
(RFG) 23.8, Sălăjan (R) 24,7, Mirza 
25,0 ; 400 m : Wilden (RFG) 52,3.
Diaconiuc (R) 58,2, Jost-Fuhrm-ann
(RFG) 54.6, Slavik (R) 60,9 : 800 IM: 
Suman (R) 2:02,9, SilaL (R) 2:04 8,
Siegl (RFG) 2:04,9, Kleln (RFG) 
2:06,9 ; 1500 m : WcTlmann (RFG)
4:17,5, Kraus (RFG) 4:20,2, Fița-Lo- 
vin (R) 4:21,3. Puică (R) 4:21,7:-
3000 m : Andrei (R) 9:30,8. Kemper 
(RFG) 9:35,0, Vahlensleck (RFG) 
9:36.0, Ambruș (R) 10:25,4; 100 mzg: 
Koschtnski (RFG) 13,2, Enescu (R) 
1341, Mîrza (R) 13,7, Leidel (RFG)
13,7; 4x100 ni: R.F. Germania (Helten; 
Kroniger, Richter, Wilkes) 43,5, Ro
mânia (M. Ionescu. Diaconiuc, Să- 
lăgean, Bădescu) 48,1 ; 4x400 ni a
R. F. Germania (Barth, W einstein; 
Hollmann, Wilden) 3:34,5, România 
(Slavik, Bădescu, Diaconiuc, Suman), 
3:35.0 ; lungime : Cătineanu (R)'
6,35 m, Strizel (RFG) 6,25 m, Gheor
ghiu (R) 6.22 m, Klftck (RFG) 6.17 
m ; înălțime : Ioan (R) 1,84 m, Ge
ese (RFG) 1,81 m. Hieksch (RFG)' 
1,78 m, Gosler (R) 1,65 m ; greutate: 
Loghin (R) 19.15 m — nou record,' 
Jaxt (RFG) 15,59 m. Fl. ionescu (R) 
15,00 m, Ruhlow (RFG) 13.22 m © 
disc : Menis (R) 65,16 m, FI. ionescu 
(R) 56.76 m, Ruhlow (RFG) 49,44 m, 
.Taxt (RFG) 32,18 m ; suliță : Pecec 
(R) 60,98 m — nou record. Zorgd 
(R) 56,00 m, Koloska (RFG) 54,64 m, 
Pietschmann (RFG) 46,56 m.

Primul gol al Rapidului după... 300 de minute de la revenirea in Divizia A. Autor. Manea (echipament negru). 
Lupu și Moldovan privesc și ei cum balonul se îndreaptă spre plasă. Foto : Dnagoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
S. C. Bacău — Jiul 3—0 (1—0)
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 1—1 (i_0)
„U" Cluj-Napoca — „Poli" Timișoara 6—0 (0—0)
Sportul studențesc — Univ. Craiova 1—1 (0—1)
F. C. Constanța — U.T.A. 4—3 (2—2)
F. C. Olimpia S. Mare — Dinamo 2—1 (2—1)
Rapid — C.F.R. 3—0 (1—0)
F. C. Argeș — F. C. Bihor 0—0
F. C. M. Reșița — Politehnica lași 4—0 (2—0)

ETAPA VIITOARE (7 septembrie)
UNIV. CRAIOVA — F. C. OLIMPIA S. MARE
U.T.A — RAPID
DINAMO — JIUL
F.C.M. REȘIȚA — F. C. CONSTANTA
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — A.S.A. Tg. MUREȘ
STEAUA — F. C. ARGEȘ
POLITEHNICA IAȘI — „U" CLUJ-NAPOCA
„POLI" TIMISOARA — SPORTUL STUDENȚESC
F. C. BIHOR — S. C. BACĂU

GOLGETERI

CLASAMENTUL
1—2. A.S.A. Tg. Mures 4 2 1 1 10— 6 5
1—2. Universitatea Craiova 4 2 1 1 6— 2 5

3. F. C. Argeș 4 2 1 1 5— 2 5
4. S. C. Bacău 4 2 1 1 5— 3 5
5. F. C. Olimpia 4 1 3 0 4— 3 5

6—7. C.F.R. Cluj-Na xo 4 2 1 1 6— 6 5
6—7. F. C. Bihor 4 2 1 1 5— 5 5

8. „U“ Cluj-Napoca 4 2 0 2 8— 4 4
9. F. C. Constanța 4 2 0 2 7— 7 4

10—11. Steaua 4 1 2 1 4— 4 4
10—11. Rapid 4 1 2 1 3— 3 4
12—13. F. C. M. Reșița 4 2 0 2 6— 7 4
12—13. Politehnica lași 4 2 0 2 6— 7 4

14. Sportul studențesc 3 1 1 1 2— 3 3
15. Jiul 4 1 1 2 6— 8 3
16. U.T.A. 4 1 0 3 6— 7 2
17 Dinamo 3 1 0 2 5— 7 2
18. „Poli" Timișoara 4 0 1 3 2—12 1

Miercuri, 3 septembrie, meciul restanță din etapa 
a H-a, Sportul studențesc — Dinamo

4 GOLURI : Roznai (Jiul)
3 GOLURI : Peniu (F. C. Constanța), Bedea (U.T.A.)
2 GOLURI : Chitaru (S. C. Bacău), Cîmpeanu II și Batacliu („U“ 

-Cluj-Napoca), I. Mureșan, Pislaru și Hajnal (A.S.A.), Mărculescu (F. C. 
Constanța), Broșovschi (U.T.A.), Neagu (Rapid), Moga (C.F.R.), Anghel 
(„Poli“ Timișoara). Nemțeanu („Poli" Iași), Nedelcu II, Marcu (Univ. 
Craiova), Florescu (F. C. Bihor), Radu II (F. C. Argeș), lordănescu 
(Steaua) — 1 din 11 m.

în campionatele republicane de skeet

ECHIPA STEAUA Șl GH. SENCOVICI (Dinamo) 
AU CÎSTIGAT TITLURILE NAȚIONALE> ->

GHEORGHE SENCOVICI

Spre deosebire de colegii lor 
de la trap (talere aruncate din 
șanț), cei de la skeet (talere lan
sate din turn) au avut evoluții 
generale bune, iar în ultima zi 
(duminică), unii dintre ei, chiar 
foarte bune.

Astfel, după ce sîmbătă la prînz 
fusese desemnată campioana la e- 
chipe, Steaua, duminică a fost cu
noscut și deținătorul titlului indi
vidual 1 Gheorghe Sencovici (Di
namo). Rezultatul cîștigătorului 
este excelent 5 197 t, în ultima zi, 
noul campion al țării reușind ci
fra maximă de talere doborite ■: 
100 ! Performanța remarcabilu
lui nostru țintaș constituie, fără 
îndoială, un stimulent în pregă
tirile pe care le va efectua în 
cele două săptămîni care au mai 
rămas pînă la campionatele mon
diale de la MUnchen.

Duminică, se poate spune, a 
fost ziua revelațiilor. Dacă Gh.

C. COMARNISCHI

TEODORA DNGUREANU, CIȘTIGATOARt A „COFEI 
FEDERAȚIEI DE GIMNASTICĂ" A JAPONIEI
TOKIO. 31 (Agerpres). — Xn con

cursul feminin de gimnastică de la 
Tokio, tînăra gimnastă Teodora Un- 
gureanu s-a clasat pe primul loc la 
trei aparate: sărituri, paralele și sol. 
Sportivei românce i s-a decernat me
dalia de aur si Cupa federației de

gimnastică a Japoniei. O altă gtm-* 
nastă româncă. Georgeta Gabor, s-a 
situat pe locul doi la sol cu nota 
9,70. După cum s-a anunțat, Ia in
dividual compus. Teodora Ungurea- 
nu a ocupat locul întîi. la egalitate 
cu Larisa Komarova (U.R.S.S.).

CAIACISTA MARIA MIHOREANU
ÎNVINGĂTOARE LA MONTREAL

MONTREAL, 31 (Agerpres) 
Concursul preolimpic de caiac-ca- 
noe de la Montreal a programat 
finalele probelor pe distanța de 
500 m. Un frumos succes a ob
ținut caiacista românca Maria Mi- 
boreanu, învingătoare la caiac sim
plu cu timpul de 2:08,49. Pe ur
mătoarele două locuri s-au clasat 
în ordine : Eva Kaminska (Polo
nia) 2:09,55 și Galina Kreft 
(U.R.S.S.) 2:09,70.

In proba de caiac dublu, eîș- 
tigată de echipajul U.R.S.S. in 
1:38:39, pe locul doi s-a clasat 
Suedia cu 1:39,65, iar pe locul trei 
echipajul românesc Larion Ser- 
ghei — Policarp Malihin în 
1:40,59. La canoe simplu victoria 
a revenit lui Aleksandr Rogov 
(U.R.S.S.) — 2:04,45, urmat la mi
că distanță de Darvaș (Ungaria)' 
2:04,62 și Ivan Patzaichin — 
2:04,99.

Campionatele mondiale de canotaj masculin

ECHIPAJUL DE 4 RAME F.C. AL ROMÂNIEI
A ClSTIGAT MEDALIA DE BRONZ

N. SIMION E. GALL C. GEORGESCU C. NISTOROIU

NOTTINGHAM, 30 (prin telefon). 
Sîmbătă după-amiază, pe pista ca
nalului artificial de la Holme Pier- 
repont, s-au încheiat întrecerile ce
lei de-a patra ediții a campionate
lor mondiale de canotaj masculin. 
Deși așteptam ca băieții noștri să 
obțină rezultate mai bune decît 
fetele, am avut neplăcuta surpri
ză să înregistrăm doar o singură 
medalie, și aceasta de bronz. pe

lui fiind nesatisfăcătoare, chiar în
grijorătoare.

Ca șt în întrecerea feminină, în
cheiată cu o săptămînă în urmă, 
reprezentanții R. D. Germane au 
dominat cu autoritate cursele fina
le, impunîndu-se în cinci din cele 
șapte probe, celelalte două titluri 
revenind reprezentanților R.F. Ger
mania și U.R.S.S.

Iată, pe scurt, istoricul fina
lelor desfășurate din nou pe ploaie,

cele trei ambarcațiuni românești.
La 4 rame fără cîrmaci, echipa-l 

jul alcătuit din Nicolae SimionJ 
Ernest Gall. Cristian Georgescu și 
Constantin Nistoroiu era îndreptă-l 
țit, de evoluția din cursele prelimi-l 
narii, să spere la unul din locu-l 
rile podiumului. La 500 m situai

Horio ALEXANDRESCU I
/rnnUpunro în nan a 4-a) I



M’HM BANU Șl ERNEST MIRNER- 
CAMPIONI IA MOLOCROS Pf ANUL 1975

FRUNTAȘELE OBȚIN
NOI VICTORII CLARE

ÎN ÎNTRECERILE DE POLO
(prin teleion;. AșaCIMPfNA, 31 _ 

cum era și de așteptat. întrecerile 
etapei finale (a V-a și ultima) a 
campionatului republican de moto- 
cros au fost viu disputate și deo
sebit de spectaculoase, spre satis
facția miilor de spectatori prezenți 
pe dealul Muscelului de la margi
nea orașului Cimpina.

La lumori. Ernest Miilner de la 
Torpedo Zărnești s-a dovedit, din 
nou. imbatabil, cistigind detașai 
ambele manșe. Acest tinar de 16 
ani (antrenat do tatăl său. Paul 
Miijner) a stabilit și un record: 
a ieșit învingător in toate manșele 
campionatului

Fiind despărțiți 
mici in clasament, 
lipescu. Mihai Banu 
hescu și-au disputat 
șanse aproximativ 
cucerirea titlului, in 
fruntare. Paul Filipeseu, lider pină 
duminică, a fost urmărit și de ne
șansa: intr-o manșa i s-au rupt 
spițeie roții din spate. în cealaltă 
i s-a desprins rezervorul de la 
motocicleta. Etapa a fost însă do
minată de Miimi Banu (antrenor 
— maestrul sportului ijtefan Chi- 
tu), care și-a confirmat valoarea. 
Bețminind detașat pe primul ioc 
in ambele manșe, iji astfel, deși 
înaintea actului final ocupa locul 
3. la terminarea competiției a îm
brăcat. pe merit, tricoul de cam
pion. De asemenea, maestrul spor-

de diierențe 
seniorii i'aul r’i- 

și Aurel lo- 
întiietatea cu 
egale pentru 
aceasta con-

o 
o 

etapă la alta, și-a apărat duminică 
poziția de vicecampion cu dirze- 
nia care il caracterizează.

Rezultatele etapei: 
(clasa pină la 408 
Miilner (Torpedo 
Laub (Torpedo). 3. 
tomobilul Buzău): 
pină la 500 cine) 
(Poiana Cimpina). 
(Energia Cimpina). 
(Poiana). 4. Tr. Moașa 
șov).

CLASAMENTE GENERALE: ju- 
Mulncr 30 p. 2. N. 
3. V loneseu (Loc. 
seniori — 1. M. Ba- 

A. loneseu 51 p. 3. P.

tulul Aurel 
comportare

loneseu, care a avut 
ascendentă de la

juniori 
cmc) — 1.

Zărnești). 2.
N. Gavrilă (Au- 

seniori (clasa 
— 1. M. Banu 

A. loneseu 
C. Goran 

(St. r. Bra-

2.
3.

E. 
E.

niori — l. 
Gavrila 22 
Ploiești) 16 
nu 53 p. 2.
Filipeseu (I.T.A. Tg. Jiu) 13 p, 4. 
Tr. Moașa 38 p, 5. S. Paraschiv 
(Loc. Ploiești) 24 p. 6. A. Bene- 
dek (St. r. Bv.) 23 p, 7. D. Moti- 
șan (Automecanica Moreni) 18 p. 
Cursa posesorilor motoretelor ,.Mo- 
bra“ a fost cîștigată de A. Ilieș 
(Torpedo).

E.
O. 
p:

Modesto FERRARINI

Fruntașele campionatului natio
nal de polo, Dinamo și Rapid, au 
obținut noi victorii facile cu o 
săptămină înaintea primei manșe 
a tradiționalului lor derby. Dina
mo a întrecut pe Progresul Bucu
rești cu 10—5 (3—0. 3—2, 2—2, 
2—1), la capătul unui meci in care 
a manifestat o evidenta superiori
tate fizică și tehnică. Autorii golu
rilor: V. Rus 3. Zamfirescu 2. Râ- 
ducanu 2, Lurincz 2. Arsene (auto
gol) pentru învingători. Gaiță 
loneseu, Arsene de la învinși, 
arbitrat Gh. Cociuban (Buc.).

Și jucătorii de. la Rapid au 
cut ieri dimineață o partidă bubă 
în compania 
larul. Ei au 
dat cu 6—0 
multe ocazii 
care de la 4 metri. Scorul final de 
6—1 (1—0, 1—0. 2—0, 2—1) pentru 
feroviari a fost realizat de: C. Ru- 
su 2, I. Slavei 2, Ilie Gheorghe, 
Bartolomeu, respectiv Sorescu. A 
condus R. SchilKa (Buc.).

In seria secundă: Mureșul Tg. 
Mureș — Crișul 3—7 (1—1. 0—2, 
1—2, 1—2).

3. 
A

fă-

poloiștilor de la Șco- 
condus la ua moment 
o echipă care a ratat 
favorabile și o arun-

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII DE JUNIORI EA TENIS

UCÂTORI 6E TENIS DE MASĂ
KUWlANi EVOLUEAZĂ
IN K.P. CHINEZA

Simoaia au părăsit Capiuua. ple- 
cînd in R.P. Chineză, loturile re
publicane de tenis de masă (tine
ret) ale României. Au făcut depla
sarea Lidia Zaharia, Liana Miliuț, 
Eva Ferenezi, Maria I’ăun, Teodor 
Gheorghe, Ștefan Moraru, Cristi- 
hel Komanescu, Simion Crișan, in- 
șoțiți de antrenorul Emil Băcioiu. 
in R.P. Chineză sportivii români 
vor susține o serie de jocuri prie
tenești și antrenamente comune in 
compania jucătoarelor și jucători
lor din țara gazda.

£G* ML» 31 (priit lele.on,
de la corespouaeuiui nostru jude
țean). Fe terenurile clubului spor
tiv „Mureșul’ am localitate s-au 
încheiat, auminica la prmz, în
trecerile campionatului național de 
tenis rezervat juniorilor. După o 
săptămină de confruntări — din
tre care unele s-au ridicat la un 
bun nivel tehnic — au fost de
semnați cîștigătorii titlurilor de 
campioni la 4 probe de simplu și 
doua de dublu. Următoarele fina
le de dublu se vor juca in in- 
tregime sau vor continua în
ceastă săptămină la Mamaia, cu 
prilejul „Turneului speranțelor" : 
băieți. 15—16 ani: T. Vlad, R. Vin- 
tilă (ambii de la Politehnica Cluj- 
Napoca) — El. Segărceanu, S. Za- 
haria (ambii de la Dinamo Bucu
rești) ; băieți, 17—18 ani : M. Mir
za (Progresul), L. Țiței (Steaua)— 
J. Bircu, R. Opreanu (ambii de la 
Tenis-Club București) 2—6, 7—5, 
întrerupt ; dublu mixt, 15—16 ani;

a-

întrecerile republicane de caiac-canoe (juniori-tineret)

FINALELE DE VITEZA
Campionatele republicane de ca- 

ac-canoe de juniori-tineret s-au 
ncheiat. pe lacul Snagov. după 
trei zile de frumoase întreceri. In 
ultima reuniune, care a programat, 
duminică finalele probelor de vi
teză. cei prezenli au putut urmări 
burse de un rar dinamism, compe
titorii fiind — pe drept cuvint — 
bei mai buni dintre cei peste 600 
[io caiaciști și canolști aflati aici, 
la primul start al concursului. Au 
pștigat, pe echipe, sportivii clu
bului Dinamo București, nu însă 
tară emoții, tinerii de la S.C. Tul- 
pea conducînd mult timp in clasa
mentul general al campionatului. 
Finala probei de Kl băieți (tine- 
let). ultima cursă (numărul 101!) 
k competiției a fost hotaritoare.

CAMPIONATELE DE SKEET
(Urmare din pap. r,

tencovici trăsese constant bine și 
u 24 de ore mai Înainte, trei 
keetiști, Cr. Loghiade (91 ț), n. 
Iurcenco (89 t) și D. Buduru (93 
b, cu rezultate mai slabe sîmbătă, 
u înscris ieri o revenire puter- 
ică, recuperînd multe locuri in 
Basamentul general. Loghiade a 
bvit în ultima manșă 99 ue talere 
k a săltat de pe poziția a 9-a pe 
I 5-a, Iurcenco (99 t), de la locul 
|î pe al 6-lea, iar Buduru (98 t), 
le la 8 la 3. Ceea ce, să recu- 
paștem, este deosebit de merito- 
|u.
lin consecință, dacă la prima 
robă olimpică (disputată joi și 
Ineri), cea de trap, este dificil 
E justificat o prezență pe stan- 
lirlle campionatelor lumii, cifrele 
ralizate la Tunari nu sînt com- 
fctitlve pe plan internațional, la 
|eeț_ situația este alta. Fără a 

' un optimism exagerat, 
foluțiile unora dintre protago- 
Iști, mai ales în ultima zi a in- 
pcerilor, evocă anumite posibili- 
ti care, bine fructificate, trezesc 
leranțe într-o comportare ono- 
Ibilă. Sigur, o pondere însem
nă o va avea și modul cum se 
Ir desfășura pregătirile de pînă 
IC.M. de la Miinchen.
■Rezultate, echipe (100 t) i 
leaua (D, Buduru, Fi. Iurcenco, 
I Vlădoiu, Cr. Loghiade) 368 t, 2. 
fmpia-Constructorul 367 t, 3. 
fc. Baia Mare 361 t, 4. Vînătorul 
tnișoara 360 t. Individual ; 1. 
leorgho Sencovici (Dinamo) 197 
12. Al. A. Sencovici (Olimpia- 
Instructorul) 192 t, 3. D. Buduru 
leaua) 191 t (după baraj i 24—24 
15), 4. N. Vlădoiu (Steaua) 191 
laupâ baraj i 24—24—21), 5. Cr. 
Ihiade (Steaua) 190 t, 6. FI. 
Irnncn iod ±

bnifesta

prima

1.

0 REUȘITA
4

Cu o finală mai înainte — CI 
(tineret) — sportivul 1. Morosceag 
de la Ancora Galați iși lăsase în 
urmă principalii adversari cu un 
rînd de balize. A fost „un răs
puns” la o altă finală ce abia se 
consumase — K 1 fete (tineret) — 
in care dinamovista Paula Simion 
eiștigase detașat titlul de campi
oană a țării. Ea dorise și forțase 
aceasta victorie, deoarece sportivii 
din Deltă n intrecuseră colegii de 
club in spectaculoasa proba de K 4 
(juniori 1).

Iată noii campioni: junioare 
K 1 —
Sulina) 
(Chiriac, 
Tulcea 
Ichim) 1:55,5;
raulan (Șc. sp. Tulcea) 2:12,2 
Sc. sp. " ‘ 
2 :U0.9;
K 2:
— T. xuaunu, l./ll.l, 
Buc. (Eneseu, beurțea,
Sar.ta) 1:37,5; junioare I: K 1: 
Vanghelie (Ancora Galați) 2:11,2; 
K 2: Dinamo (Petrușel. Găinescu) 
1:58,7; K 4: Sport Club Tulcea (Si- 
miocenco. Nicolaev, Nenciu. Buri) 
1:47,5; juniori 1: c 1: p. Timolte 
(C.S. Braiia) 2:07,3; C 2: Sport Club 
Tulcea (Capusta, Grlgore) 1:54,4; 
K 1: A. Giura (Dinamo) 1:53,8; K 2: 
Dinamo (Sancla — Nicolae) 1:44,7; 
K 4: sport Club Tulcea (S. Came- 
nlțchi, Hapel, Constantin, N. Came- 
nitehi) 1:35,6; tineret (fele): K 1: 
P. Simion (Binanio) 2:08,0; băieți: 
U 1: 1. Moroșceag (Ancora Galați) 
4:18,0; K 1: Fiiipov (Dinamo) 3:57,2.

CLASAMENT GENERAL; 1, Dina
mo Buc. 131 p, 2. s.C. Tulcea 126 p, 
3. Della Tulcea 99 p. 4. Steaua 65 p, 
5. C.S. Brăila 60 p, 6. Ancora Galați 
57 p, 7. Șc. sp. Orșova 51 p, 8. Șc.— - ! - - _

P.

A. Dîrzu (F/ogresul), Lucia Ro
manov (Tot Înainte) — Sorin Za- 
haria, Ioana Wichita (ambii de la 
Progresul) ; dublu mixt 17—18 
ani : ivi. Mirza, Dorina Brăș- 
tin (U.T. Arau) — J. Bircu, Ma
riana Socaciu (U. T. Arad).

Ciștigaiorii probelor aie căror fi
nale s-au încheiat ; băieți, la—16 
ani: A. Dîrzu (Progresul) — E. Pană 
(lot înainte) 4—o, o—s, 6—4 ; bă
ieți, 17—18 ani : M. Mirza (Progre
sul) — L. Țiței (Steaua) 6—8, o—0, 
6—4 ; fele, 1»—16 ani : Gabriela Di
nu (Dinamo București) — Camelia 
Chiriac (Dinamo Brașov) 6—3, 6—4; 
letc, 
(Tot 
(U. 
fete, 
Camelia Chiriac — 
(Dinamo București) 
șeanu 
dubiu fete, 
Braștin, 1 
București) — Mariana 
(U. T. Arad), Elena Jecu (Sănă
tatea Oradea) 6—0, 6—1,

Sîmbătă după amiaza, in pre
zența unui număr marc de spec
tatori, campionul de seniori al ță
rii, Dumitru llărădău, l-a întîlnit 
intr-un . meci demonstrativ pe To
ma Ovici. Rezultat final : Ovici — 
Hărădău 6—2, 3—6, 4—3, întrerupt.

Ioan PAUȘ

SP. STUDENȚESC

OBLEMEN-

9.
1-1 (0-0).

I
I

sp. 
iul 
rul

REZULTAT VICIAT BE

17—18 ani : Lucia Romanov 
înainte) — Dorina Braștin 

T. Arad) 6—2, 6—1 ;
15—16 ani ; Gabriela 

Gabriela 
. J, Luneta 

(T.C.B.) 6—0, 2—6,
17—18 ani :

dumu 
Dinu, 

SzbKo
Oră- 

6—0 ;>.
Dorina

Elena Popescu (Dinamo
Socaciu

CARAIOSIFOGLU

I
I
I

II:
500 m — S. ivlev (Răsăritul 

2:19,5; K 2: C.S. Brăila 
;, Dinu) 2:05,9: K 4: Șc. sp. 

(Popov. Gilman, Burlacu, 
juniori 11: C 1: N. Ca- 

“ . . . C 2:
Tulcea (Ștelanov — Curei) 

K 1: I. Peia (U.T.A.) 1:57,0; 
Șc. sp. Timișoara (R. Raschka 
Katona) 1:50,4: K 4: Dinamo 
(Enescu, Scorțea, Livaoariu, 

i 1:37,5; junioare I: K 1: T.

nr.
47
45 o.

Huc. 48 p, 9. c.S. Școla-
10. Olimpia — Conslruclo-

Vasile TOFAN

Sl P.T.l. BUCUREȘTI -A ->

campioni la so Km mars
Pe un traseu de 5 Km dm pauu- 

rea Bâneasa s-a desfășurat ieri 
campionatul republican la 50 km 
marș. La startul probei au fost 
prezenți 33 de concurenți din Capi
tală și din Plopeni. Reșița, Arad și 
Cluj-Napoca. Comportindu-se foarte 
bine, în special tactic, studentul 
bucu.reștean Leonida Caraiosifoglu 
(C.A.U.) și-a adjudecat primul loc 
și titlul de campion republican, 
învingindu-și categoric partenerii 
de întrecere. El a atacat in turul 7 
(pînă atunci conduseseră Maxim și 
Găsitu-Stânescu), impunîndu-se 
net în finalul cursei.

Cu acest succes Caraiosifoglu 
(antrenor Gh. Rugină) iși reedi
tează victoria din 1974. de la Con
stanța.

Iată rezultatele : 1. Caraiosifoglu 
(CAII) 4.21:42,0, 2. N. Maxim (O- 
limpia-Constr.) 4.26:07,8, 3. I. Gă- 
situ-Stănescu (Steaua) 4.28:32,2, 4. 
C. Enache (Dinamo) 4.35:04,6. 5. T. 
Brandl (CSO Arad) 5.35:55,2, 6. St. 
loniță (Metalul Plopeni) 4.36:40,2,7. 
M. Perșinaru (PTT) 4.36:40,3, 8. R. 
Csunderlik (CA Reșița) 4.41:54,4 
etc. Clasamentul pe echipe : 1. 
P.T.T. Buc (Perșinaru, C. Staicu. 
Gh. Jugănaru) 15 p — campioană 
republicană. 2. Dinamo 16 p, 3. 
C.A.U. 22 p.

Nicolae D. NICOLAE — coresp.

loto - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA EXCEPTIONAL/! PKONOEX- 

PRES DIN 31 AUGUST 1975
EXTRAGEREA I: 22 39 7 4 11 21

17 5 27
EXTRAGEREA a Ii-a: 27 36 11 23 T.

41 45 37 32 28 II.
EXTRAGEREA a Iil-a 36 7 17 11 III.

23 44 41 24 43 IV.
EXTRAGEREA a iV-a 11 12 X V.

38 22 36 44 39 VI.
EXTRAGEREA a V-a: 28 7 2 21 VII.

1 41 17 11 VIII.
EXTRAGEREA a Vl-a 16 27 34 7 IX.

15 12 29 1 X.
EXTRAGEREA a VH-a 35 40 41 34 XI.

36 14 12 8 xn.
EXTRAGEREA a VIII a: 18 16 6 XIII.

28 13 2 21 38
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI 

PROVIZORIU: 779.000 lei.
Piața câștigurilor se va face ta 

Capitală începlnd din 13 sept, pînă 
la 31 octombrie, în tară aproximativ 
din 17 sept, pînă la 31 oct. 1975 In
clusiv, iar prin mandate nnufaie

AȘA ARATA O VARIANTA CU ÎS 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DIN 

31 AUGUST 1975

S C. Bacău — Jiul 1
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua X 
..U“ Cluj-Napoca — „Poli" Tim. 1 
"..................... ‘ ' X

1
1 
1 

X
1 
1
1
1 
2

Sportul stud. — Unlv. Cv. 
F.C. Constanta — U.T. Arad 
F.C. olimpia — Dinamo Buc. 
Rapid — C.F.K. Cluj-Napoca 
F.C. Argeș — F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița — Pollt. Iași 
.CSM Borzeștl) — Met. Plop. 
CSM Suceava — Ceahlăul p.N. 
Vie. Tecuci — F.C. ~ 
Gaz metan Med. —

FOND DE CIȘTIGURI:
Plata cîștigurilor se va

Pitali începlnd din 5 
pînă la 31 octombrie, tn 
ximativ din 9 septembrie 
octombrie 1975 inclusiv, mnnrta+r» nnctoln nm-rxviwi

Brăila 
F.C. B.M.

318.639 let 
face ta ca- 
septembri» 
tară apro- 
pină la 31 
iar prin

Stadion Republicii: teren bun; 
timp frumos; spectatori aproxima
tiv 8 000. Au marcat: OBLEMEN- 
CO (min. 9), GROSU (min. 47). 
Raport de cornere: 6—0, Raportul 
șuturilor la poartă: 25-9 (pe spa
țiul porții: 10—3).

SPORTUL STUDENȚESC: Suciu - 
Tănăsescu, Cazan, Ciugarin, MA
NEA — Chihaia (min. 77 lorgu- 
lescu), CASSAI, RADULESCU - 
Grosu (min. 77 Roșu), M. SANDU» 
Marica.

UNIV. CRAIOVA: Purcaru -
Purima, Constantinescu, DESELNI- 
CU, Berneanu — Ciupitu, STRÎM- 
BEANU, DONOSE, Ștefânescu 
(min, 46 Bălăci) — Oblemenco, 
MARCU (min. 71 Nedelcu ||).

A arbitrat: V. tacob, ajutat la 
linie de T. Vass (ambii din Ora
dea) și I. Chîlibar (Pitești).

Cartonașe galbene: 
CO.

Trofeul Petschovschi:
La tineret-speranțe:

Deși „calculul hîrtiei“ le acorda 
prima șansă, gazdele, datorită in
disponibilităților din compartimen
tul defensiv (Răducanu, M. Olteanu, 
Grigore), n-au abordat partida 
de pe această poziție, care oferă 
favoritului o oarecare doză de li
niște. Totuși, cu toată prudenta în
ceputului de meci, 
n-au găsit replică în 
acțiunea lui Marcu (el a avut o 
primă repriză foarte bună) care, 
după cîteva driblinguri reușite, a 
centrat în careu, Strimbeanu i-a 
pasat cu capul lui OBLEMJSNCO 
și acesta a șutat sec, de ia 8 ni, 
deschizînd scorul. După primirea 
golului, echipa Sportul studențesc, 
deși a deținut inițiativa în joc, a 
creat însă acțiuni stercotipe. ne-

bucureștenii 
min. 9 la

teren 
specta- 
marcat

BACĂU, 31 (prin telefon)
Prelungitele perioade de presiune, 

exercitate de formația gazdă la 
poarta excelentului Homan (în ciu
da celor 3 goluri primite), a avut 
ca replică jocul specific de contra
atac, care caracterizează echipa dLn 
Valea Jiului, armă excelentă pusă 
în aplicare de comportamentul bun 
al mijlocașului ofensiv Moldovan,

la linie de E. Calbdjos 
din Cluj-Napoca) fi t 
Mureș),

Cartonașe galbene: 
Trofeul Petschovschi:
La tineret-speranțe: 8—1 (5-0).

TOMA. 
9.

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

cxistînd elementul surpriză (ex
cepție „capul“ în bară al lui M. San
du. din min. 17 și șutul lui Grosu, 
min. 44), fapt care a ușurat, în 
mare măsură, sarcina apărării cra- 
iovene, sigură și promptă în in
tervenții. cu toate că era lipsită 
de aportul lui Boc (accidentat). 
Craiovenii, cu o linie de mijloc al
cătuită din 4 jucători (demonstrînd 
intenția lor pentru un egal), au 
reușit să închidă culoarele de șut 
ale gazdelor iar, alternativ, cite un 
mijlocaș participa și la faza de 
atac.

La reluare, studenții bucureșteni 
au avut o zvicnire și GROSU (min. 
17) a izbutit egalarea, la o cen
trare a lui Manea. Treptat, însă, 
jucătorii echipei Sportul studențesc 
au revenit la evoluția fără orizont

4(2)
POLITEHNICA IA$I |0(0)
REȘIȚA, 31 (prin telefon)
In ciuda unei ploi torențiale, 

care a căzut aproape tot timpul, 
meciul s-a desfășurat intr-un tem
po susținut, a fost do un bun ni
vel tehnic și spectacular. Jucă
torii ambelor formalii, faci nd o 
mare risipă de efort, au reușit să 
realizeze numeroase faze de o fru- 

mai multe 
șuturi 
porții 
altfel 

teren

i pu- 
: sau 
1 era 
alu- 

grea,

moașă cursivitate, cele 
dintre ele încheiate cu 
ternice, din apropierea 
de la distanță, cum de 
și recomandabil pe un
nccos și cu o minge udă, 
dificil de reținut de către portari. 
F.C.M. Reșița a deschis scorul 
foarte repede, în min, 3 (Bojin a 
executat puternic o lovitură liberă 
de la aproximativ 20 m, 
a lovii „zidul*4, a deviat 
stingă — la MUNTEANU 
șutat plasat în colțul lung).

balonul 
lateral
care a 

l-a

A DECIS PLUSUL AMBIȚIEI

Stadion ,,23 August”; 
foarte bun; timp frumos; 
tori aproximativ 15 000. Au 
AELENEl (min, 20), PANA (min. 
65) și CHITARU (min. 90). Raport 
de cornere: 11—4. Raportul șuturi
lor la poartă: 20-10 (pe spațiul 
porții: 12—6).

S. C. BACĂU: COMAN - PRU- 
TEANU, Bădin, CATARGIU. Mar- 
gasoiu — Șoșu (min. 46 Cărpuci), 
AELENEl, Volmer - CHlTARU, Pa
nă, Berceanu (min. 57 Băluță).

JIUL; HOMAN - Nițu, Rusu, 
Stoica, Leca — TOMA, G. Stan 
(min. 63 Bălan), MOLDOVAN - 
Mulțescu, Roznai, Stoichiță (min. 
55 Covaci).

A arbitrat Cimpeanu, ajutat 
" j (ambii

I. Rus (Tg.

PITEȘTI, 31 (prin telefon)
După prima deplasare a bihore- 

nilor, ei păreau să fie astăzi o 
victimă sigură pentru argeșeni. Dar 
acel 1—4 de la Iași a fost o lec
ție bună pentru orădeni, ei reușind, 
aici, la Pitești, un joc curajos, bine 
orientat tactic și susținut fizic. Și.

a ■ ■

inepuizabil dispecer și finallzator. în 
general, prestația echipei locale a 
îost mult îmbunătățită față de evo
luțiile anterioare, ambiția tuturor 
jucătorilor și luciditatea in fazele 
de finalizare oferindu-le la sfîrșitul 
întîLnirii satisfacția unei victorii la 
scor. Suita ocaziilor de gol a început 
chiar în min. 2, atunci cînd cen
trarea lui Pană, care il depășise pe 
portarul Homan, n-a întîlnit ,,pe 
lază“ nici un echipier în atac. Xn 
min. 11 este rîndul Iul Aelenei să... 
amine deschiderea scorului. La o 
pătrundere solitară în interiorul ca
reului, el a șutat chiar în portar. In 
min. 27 însă, AELENEl aduce bucu
rie in tribune, reiuînd din apropie
re, pe jos, în plasă, mingea centra
tă cu precizie de Pană, Văzîndu-se 
conduși cu 1—0, oaspeții atacă cu 
mai multă hotărîre, devenind din 
ce în ce mai periculoși în atac. In 
minutele 21 și 28 Moldovan și, res
pectiv. Roznai il obligă pe Coman 
să se întrebuințeze la maximum.

La reluare, localnicii atacă în 
trombă și, in min. 65, reușesc să 
marcheze al doilea gol prin PANA, 
care a fructificat imparabil pasa* 
primită de la Pruteanu. Jiul nu ce
dează și, în mi>n. 78, Bălan reia 
balonul exact în piciorul lui... Co
man, pentru ca, în min. 86, Roz
nai cu un șut fulgerător, dc la 10 m, 
să marcheze, dar golul nu este va
lidat pe motiv de ofsaid la sem
nalizarea greșită a tușierului I. Rus, 
care împreună cu colegul său de 
linie, E. Călbăjos, au mai săvîrșit 
unele erori în aprecierea pozițiilor 
de ofsaid. In ultimul minut al par
tidei Aelenei l-a văzut pe CHITARU 
sprintînd perpendicular spre poartă, 
i-a trimis o pasă în adîncime și ex
trema băcăuană, flancată de fun
dașul Nițu, a împins mingea în 
plasă : 3—o.

Gh. NERTEA

prestată 1 
du-se doi 
(min. 56)1 
turi (Mari 
din min.l 
meciului. I 
zut mai ■ 
ci leva btl 
(min. 59)1 
și 75), Man 
83) și putq 
puncte. Si 
in min. 89 
Strimbearl 
dincolo dl 
Chilibar I 
lui. dar al 
n-a valid] 
met valal 
ci ului a f

PA
majorat il 
minute (d 
ră de 
mult aplal 
două golii 
„miez” di] 
tre minut] 
șuturi pe 
nescu. NeJ 
la grea in 
reșițenilorl

După p 
un singuri 
Utehnicii. 
mijlocași

Stadiori 
mativ 10| 
(min. 771 
poarta : |

F.C.M. I 
Botonea)| 
J|N, Flori

POLITE 
Ciobanu,

A arbq 
Szilaghi

Cartona 
Trofeul

CLUJ-NJl
Cine ar 

ccsta, cch 
scor alb și 
în prima i 
tr-a doua,I 
torențială, J 
mare tensil 
și toate ini

Siadiorl 
limp ploi 
tiv: 14 oi 
(min. 59 
65 șl 81 
BICHESCl 
(min. 88)1 
Raportul I 
2 -6 (pel 
^-1" Cil

I— Anca.l 
II - UIFrl 

poliței] 
Pâltinișor] 
goșu, Io] 
(min. 72 | 
(min. 72 1

A orbiți 
linie de | 
șoga (tod

Cartonai 
ARNAUTU 
ȘU, MlO

Trofeul 
La tinei

CONTRIBUȚII EGALE ÎN OBȚINE
urmare directă și importantă, un 
punct prețios la care a contribuit 
însă și... partea adversă. Pentru că 
F. C. Argeș a jucat astăzi fără bu
solă, zbătîndu-se fără rezultat în 
fața unei apărări decise și aglome
rate. E drept, cîteva faze ale gaz
delor au avut și neșansă — ar fi 
suficient să amintim minutele 77 
și 81, cînd balonul expediat de Do- 
brin și Iovănescu a făcut să tre

mure bara 
ce însă nu 
lor ofensive 
de multe o 
Iar eclipsa 
convenit de 
ca subordor 
citate remiz 
partidei cîn 
s-a accentu 

Desigur, 1 
greta marea

Stadion .1 Mai : teren foarte bun; timp bun ; spectatori aproximativ: 12 000. 
Raport de cornere: 16-2. Raportul luturilor la poartă: 19-6 (pe spațiul porții* 
10-1).

F.C. ARGEȘ: Aricîu — Moisescu, Dumitrescu, Cirstea, Ivan — Toma. DOBR1N, 
IOVĂNESCU — D. Popescu, Radu |l, Jercan (min. 63 Radu III).

F. C. BIHOR: ALBU - P. Nicolae, E. NAGHI, SÂTMAREANU I. POPOV1CI - 
NAOM, Gherghell. Al. Naghi — Suciu. Florescu, Georgescu (min. 60 Agud).

A arbitrat : R. Stincan, ajutat la linie de G. Dragomir (ambii din București} 
șl I. Ciolan (lăți).

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

pescu din n 
din min. 39, 
76), ca și n 
bare amintii 
mulțumire 1 
mul rînd, j 
destul de sli 
ei au munc 
punct, jucîr» 
obținînd un 
min. 86, la 
sc putea tra 
victorie. J



remareîn- 
M. Sandu 
a de 3 șu- 
i Chihaia) 

a parte a 
s-au vă- 

avut și ei 
Donose 

in. 60, 68 
Iaci (min. 

cu două 
pentru că. 
-șut a lui 
at mingea 
ușierul I. 
il terenu- 
i V. Iacob 
fost per- 

tatui inc
it ru.
iLESCU

I

„Potcoava" din Ciulești a fost din 
nou ncincăpătoare și. din nou, mii 
de iubitori ai fotbalului au rămas 
pe la porțile stadionului, care se 
arată necorespunzător pentru Divi
zia A. Echipa de lingă Podul 
Grant a fost purtată, literalmente, 
pe aripile entuziasmului și, In fi
nal, succesul i-a suris mai clar de- 
cit ar fi bănuit cineva. Adevărul e 
că nici formația oaspete nu-și fă
cea prea mari iluzii, din moment 
ce n-a putut să-i folosească pe 
Aduni (din cauza unui deces în fa
milie), Moga, L. Mihai, Bacoș și 
Soporan (accidentați). Apoi, la isto
ria acestei partide s-a adăugat do
rința fierbinte dc victorie a giu- 
leștenilor.

Dar, și în aceste condiții, prima 
repriză a fost destul de echilibrată. 
Este adevărat, Rapid a dominat 
perioade lungi, dar n-a putut trece 
de apărarea bine organizată a clu
jenilor, iar atacanții săi nu au 
avut luciditatea necesară in preaj
ma porții. Așa se face că in prima 
repriză rapidiștii au șutat doar o 
singură dată pe spațiul porții, 
atunci cind MANEA (min. 30), des
chis impecabil de ...Șoo, a șutat în 
colțul lung și a înscris. în schimb, 
oaspeții au avut citeva ocazii bu-

GIULESTIUL A RĂSUNAT DE APLAUZE*
ne, dar Ioniță a scos 
jen mingea șutată de 
12), a respins apoi bomba lui Șoo 
(min. 20), după care, același ata
cant a ezitat în poziție excelentă 
(min. 25). în finalul reprizei, min
gea șutată de la distantă de Boca 
a șters bara (min. 40), iar Brelan 
(min. 45) de la 8 m 
picioarele lui Niță.

După pauză, jocul a 
discreția giuleștenilor, 
toate compartimentele, 
că la foarte scurte 
timp, careul porții Iui 
fost pur și simplu asediat, iar oca
ziile de gol s-au succedat cu mare 
frecventă: Manea — min. 47; Bișniță 
— min. 54, șut In bară, mtngea re
vine, iar Vișan o retrimite în ace
lași stilp al propriei porți ; M. Ste- 
lian — min. 63 și 65 
min. 75, plecat din 
nalat de S 
gă bară. In min. 
mite iar
Fundașii ___
balonul respins și NEAGU îl trimi
te cu capul în plasă. Același NEA
GU, reamintindu-ne de golgeterul 
de altă dată, este pe fază și în

I. Honig,

de la
Vișan

păian-’ 
(min.

a trimis în

Ia 
în

fost însă 
superiori 
Așa se face 
perioade de 
Moldovan a

Manea — 
ofsaidul nesem- 
șutează pe lîn- 
76, Neagu tri- 
oară !) în bară.(a patra

degajează. Savu șulează

min. 78. cînd înscrie din nou, re- 
luind, din voleu, mingea respinsă 
dc o apărare nesigură acum dato
rită suprasolicitărilor. Victorie cla
ră, după un joc acceptabil, dominat 
de dorința 
nilor.

dc succes a bucurcște-

Constontin ALEXE

Glulești: teren bun:

MEC! FRUMOS, DE MARE LUPTĂ

STEAUA
TG.

1(1)
1(0)

Stadion 
timp frumos; spectatori aproxima
tiv: 20 000. Au marcat: MANEA 
(min. 30), NEAGU (min. 76 șl 
78). Raport de cornere: 15-4. Ra
portul șuturilor la poartă: 17—9 
(pe spațiul porții: 10-6).

RAPID: Ioniță - POP, Niță. FL 
MARIN, Iordan — Rîșniță (min. 56 
Petcu), Angelescu, SAVU — Stan
ca (mln. 46 M. Stelian), NEAGU, 
MANEA.

C.F.R.: Moldovan — Lupu, CIO
CAN, VIȘAN, Roman - Szăke, 
BOCA, Gostilean — Bîlâ (min. 
46 Olaru), Șoo, M. Bretan (min. 
70 Popa).

A arbitrat: ItsgSerban, ajutat la 
linie de V. Cmcilteu (ambii din 
Craiova) și |. Honig (Arad).

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

MUREȘ, 31 (prin telefon) 
foarte spectaculos. Startul 
al echipei gazdă lăsa impre-

Joc 
rapid 
sia unei desprinderi nete, mai a- 
les după înscrierea primului gol, 
rodul unei acțiuni de anvergură, 
în min. 9, extremul dreapta Faze- 
kaș a țișnii din „menghina" Du
mitru — Anghelini, de pe post de 
extrem stingă, a centrat lung, pe 
partea opusă, unde HAJNAL, ex
tremul stingă, exploatind greșea
la fundașului Zahiu, a marcat im- 
parabil de pe postul lui... Fazckaș. 
Steaua n-a părut intimidată de a- 
cest „croșeu" oarecum neașteptat 
și a început să atace cu mingi 
lungi expediate cu precizie de Du
mitru, aflat în zi excelentă. in 
postul care l-a. consacrat cîndva, 
din fața stoperilor. Deși A.S.A. 
manevrează mai mult la mijlocul

Stadion 23 August; teren bun; 
timp noros; ploaie măruntă în 
repriza a ll-a; spectatori aproxi
mativ: 14 000, Au marcat: HAJ- 
NAL (min, 9), respectiv RADUCA- 
NU (min. 80). Raport de cornere: 
7—5, Raportul șuturilor la poartă: 
13—12 (pe spațiul porții: 5-5).

A.S.A.: Naqel — Gligore, Pîn- 
tea, ISPIR, ' Onuțan - VARODI, 
Bolănl, Pisloru - FAZEKAS, Mure
șan, HAJNAL.

STEAUA: Moraru - 
VIGU, Agiu, Zahiu 
(min, 78 Răducanu), 
lordqnescu (min. 18__ ___
IV) - TROI, Nâstase, ZAMF,.».

A arbitrat: N. Rai nea (Bi.lad), 
ajutat ia linie de M. Vasiliu (Plo 
iești) și T. Andrei (Sibiu).

Cartonașe galbene: 
NI, BOLONI, PINTEA.

Trofeul Petschovschi: 
La tineret-speranțe:

Anghelinl. 
STOICA 

DUMITRU, 
DUM’ ,:iu

ANOHE'J

0 PARTIDĂ DE BUN NIVEL

terenului, Steaua „sparge" mai 
ușor, aducindu-i rînd pe rind, pe 
Năstase, Zamfir și Troi în situa
ții bune, cu repetate schimburi de 
locuri. Jocul crește și depășește, 
uneori, condiția sportivității. Mo
mentul cel mai neplăcut este a- 
ccla cind Pintea îl va accidenta 
pe Iordănescu, scoțîndu-1 din joc. 
Spre sfîrșitul reprizei, Steaua in
sistă, impulsionată mereu de 
sele lui Dumitru, de cursele __
Dumitriu IV, de insistența în fi
nal a extremelor Troi și Zamfir. 
Jocul se mută cu viteză mare de 
la o poartă la alta, dar acțiunile 
nu se concretizează, deoarece pe 
de o parte, Mureșan rupe, prin în
cetineală, „dantelăria" Hajnal — 
Boloni — Pislaru, iar extremele 
bucurcștene, pe de altă parte, par 
timorate de jocul în forță al fun
dașilor laterali mureșeni, 
se încheie cu două mari 
ambele porți.

Repriza a doua începe _ _ 
narea gazdelor (șut-bombă Hajnal, 
min. 56), dur treptat jocul intră 
în avantajul contraatacurilor bucu- 
reștene. 1 ,  2
violent, dar Nagel respinge in ex
tremis. în min. 74 Zamfir sla- 
lomează. anlieipind parcă „slalo
mul" din min. 80, cînd trece de 
Gligore și Pintea, la limita 
de poartă, centrează scurt, și RĂ
DUCANU .............................
bară : 1—1 
jucat bărbătește, care anunță o me
tamorfoză la Steaua, mai ales în 
direcția creșterii tempo-ului. in 
valorificarea calităților diferite ale 
celor două extreme și în reîntoar
cerea lui Dumitru la „vechile" sale 
arme. A.S.A. a dat o replică de 
culoare tehnică, dar a fost handi
capată de forma extrem de slabă 
a principalului său realizator (Mu
reșan) și, poate, de o oarecare o- 
boseală după solicitările din m 
ciul de la București.

loan CHIRILĂ

pa- 
lui

La tineret-speranțe: 0-2 (0—0).

cu domi-

SCORUL ETAPEI Gh. NICOLAESCU

DIVIZIA ETAPA A II-a
SERIA I SERIA a II-a SERIA a III«aa

0-1

vz

Adam

Giornoiu, co-(P.(M.

6—
6-

8—

(7septembrie)legea
septembrie) : F.C,

6(0)
0(0)

F.C. constanța

3-
3—

res- 
co-

contl- 
și. în 
sa în

9.
1-0 (1-0)

2—
2-
2—
5—
5-

U-O). 
pentru 
pentru

GIURGIU
Fi Id i roi u

PLO-
Fanici

HUNEDOARA -
(1—0). Au înscris:

EA, COCIRLAN.
La tineret-speranțe : 2-0 (1-0).

1
Motru, Tracto-

3—
3—
3-

n min. 65 Troi șutează

ETAPA VIITOARE

Sofian, Unchiaș, Dinu, Ciocîrlan — ROMILA II, 
nescu, NEMȚEANU, Costea (min. 59 Incze).
at la linie de V. Roșu (ambii din București) și C.

- C.S.U. GALAȚI
a fost realizat de Kra-

; teren alunecos; timp ploios ; spectatori aproxi- 
UNTEANU (min. 3), BOJIN (min. 45), OLOGEANU 
). Report de cornere: 5—6. Raportul șuturilor la 
porții: 15-4).
ulea, OLOGEANU, HERGANE, Filipescu (min. 78 
u (min. 22 CAPRIORU), Bora - ATODIRESEI, 80-

(C. Fiiiuță, coresp.).
FOCȘANI - PRAHOVA 
(1-1). Autorii golurilor : 
respectiv Moldoveanu (min. 28,

îl imită în 
de toată fru- 
lnclntS tribu-

DAR APĂRĂRILE?

B:
F.C.M. GALAfl - VIITORUL VASLUI 4-0 

(1—0). Au marcat : 
Vochin (min. 78), 
Morohaî (min. 85 din 11 
pol, coresp. județean).

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI - C.S. BO 
TOȘANI 4-1 (2-1). Autorii golurilor :
Bîtea (min. 8), Pisau (min. 21), Negoiță 

Dumitrescu (min. 82),
19). (O. Băleanu,

S.C. Tulcea — Victoria 
C.S.U. Galați - F.C.M. Galați, 

Celuloza Călărași,

- CIMENTUL 
Au înscris : Fili- 
Celuloza, Bărbu- 
Cimentul.

Betman (min. 8.)
Burcea (min. 81) și 

m). (T. Sirio-

F.C.M. 
golurilor : 
din 11 m), respectiv 
(V. Țugui, coresp.).

CHIMIA

Rl SPECTACULOASE

A.CZI

I

itr-o

taspe, 
capa- 
inalul 
idelor

e re~ 
L Po- 
obrin 
(min. 
două

mblu
reni,
acest

lor 45 de 
, loviiu- 
splendid 

aceste 
vut un 
bun. în- 
1 patru 
ă, Io- 

«) au pus 
ceeper-ul

vut 
rile 

cu 
ioru

însă 
Po- 
dol 

și

Gabel). un virt insistent și efica
ce (Bojin) și un Atodiresei ca în 
zilele lui bune, a dominat cu au
toritate, reușind să înscrie 
două goluri de chinograntă, 
OLOGEANU (min. 77, cu 
sub bară, imparabil) și FLOREA 
(min. 30, în urma unei rapide curse 
a Iui Atodiresei care i-a centrat 
impecabil în fața porții).

Victorie absolut meritată a gaz
delor dar, în pofida scorului net, 
replica ieșenilor este demnă de a 
li subliniată.

Lourențiu DUMITRESCU

altc 
prin 

capul

SATU MARE, 31 (prin telefon)
Frumosul covor verde al sta

dionului sătmărenii a invitat din 
start la un folbal de calitate pe 
Dinamo și formația gazdă, sin
gura echipă neînvinsă la ora 
primului fluier de arbitru, O in
vitație acceptată Iară reținere de 
ambele combatante, ale căror 
compartimente majore comune, 
liniile de mijloc, au dirijat ac
țiunile ofensive cu acuratețe și 
luciditate, repliinclu-se adesea cu 
operativitate în sprijinul propri
ilor lor sisteme defensive. Kaizer 
și Both, au avut însă un plus de 
tehnicitate în prepararea atacu
rilor pe care le-au orientat pe 
un front mai larg, mai rapid și 
mai variat, deci cu un coeficient 
sporit de periculozitate, A rezul
tat aproape firesc, un număr 
mai mare de ocazii la poarta 
lui Cavai, risipite (min. 10 și 14) 
de un MUREȘAN incisiv, percu
tant dar neinspirat la fazele res
pective. Exclujeanul își efectuase 
rodajul și nu va mai rata faza,

Stadion „Olimpia"; teren foarte bun; timp frumos; spectatori, aproximativ 
16 000. Au marcat: V, MUREȘAN (min. 34) și POPESCU (min. 45), respectiv SAT- 

MAREANU II (min. 38). Raport de corners: 4—5. Raportul șuturilor ia poartă: 13—13 
(pe spațiul porții; 4-4),

F.C. OLIMPIA: Pusztai - FILIP, Bere?, Knoblau, Bocșa - Borofa, POPESCU, KAI- 
ZER, BOTH - V. MUREȘAN, Hațeganu (min. 46 lancu; min. 68 Helvei).

DINAMO: Cavai — Cheron (min. 67 Mateescu), G. Sandu, SATMAREANU |l, 
Lucuță — DINU, D. Georgescu (min. 57 Zamfir), CUSTOV - R. NUNWEILLER, 
DUMITRACHE, Lucescu.

A arbitrat: M. Moraru (Ploiești), ajutat la linie de Al. Ene (Craiova) și P. 
Mărășescu (lași).

Trofeul Petschovschi : 8.

în min. 34, înscriind direct, du
pă ce balonul revenise din stil- 
pul drept al porții, expediat a- 
coto. puternic, de Hațeganu. 
După gol, replica ofensivă a 
bucureștenilor e mai hotărîtă, 
se distinge și prrntr-un plus de 
luciditate : în min. 38, după un 
corner scurt, Lucescu îl vede li
ber pe partea opusă, pe SÂT- 
MĂREANU II, al cărui ,.cap“ 
plasat, dc Ia colțul sting al ca
reului mie, ii învinge pe Pusztai, 
Sfîrșitul de repriză este disputat 
cu toate resursele și ii va aduce 
pc localnici în avantaj prin go 
Iul înscris, în min, 45» de PO
PESCU, care, la un corner pe
riculos, executat de Both, a in
trodus mingea in plasă din a- 
propiere.

Caracteristic pentru partea a

Repriza 
ocazii la

fi o supe- 
oaspeților, 
dorința de 
pe tabela 
lor este

doua a meciului va 
rioritate teritorială a 
lainsați în ofensivă în 
a restabili echilibrul 
de marcaj. Misiunea
însă îngreuiată atît de precipi
tarea acțiunilor pe care și le 
creează cit și de cvasiimpenctrabi- 
litatea sistemului defensiv săt- 
mărean care se apără cu supe
rioritate numerică. Să reținem, 
totuși, ocaziile ratate în min. 
și 86 de Zamfir (șut de la 17 
Bocșa scoate „in-extremis“, 
pe linia porții) și Sătmăreanu 
al cărui cap de la circa 8 
dintr-un buchet de apărători, a 
plasat mingea puțin alături de 
poartă. în final, publicul aplau
dă victoria meritată a favoriți- 
lor lui.

81
rn, 
de
11

m,

In min. 74 Zamfir
parcă 

cînd trece 
liniei

înscrie fulgerător sub
■I. Un meci foarte frumos.

telefon) 
a- 
eu 

lendidă, 
oua în- 
alocuri 
ă de 
goluri,

Imaginea generală a primelor 45 
de minute, cu atacuri alternative și 
ratări reciproce (min. 20 Vasiliu 
respinge^de pe linia porții la Șu
tul lui 
nu din 
precis), 
namice 
neficiul 
mai regăsit nici măcar in treacăt 
în celelalte 45 de minute de după 
pauză.

La reluare, o singură echipă (cca 
gazdă) a stat la clrma jocului și 
eficacitatea sa ieșită din comun 
vorbește de la sine de dispropor
ția de forțe din teren. La 0—2, 
Politehnica a mizat totul pe car
tea atacului, năpustindu-se in fată 
pentru a echilibra scorul, dar des- 
compleUrea efectivului din' apă-

Giuchici : min. 26 Uifălea- 
poziție excelentă trage im- 
cu manevre colective di- 
și gindite, in cîmp, în bc- 
ambilor parteneri, nu -s-a

rare, unele greșeli dc arbitraj, care 
au deseumpănit-o și au iritat-o, ca 
și verva studenților clujeni, au dus 
la un scor dezastruos pentru oas
peți.

Greșelile la care ne referim au 
la origină colaborarea rigidă în
tre arbitrul de centru și tușierul 
I. Roșoga. Acesta din urmă a sem
nalizat (categoric, în mod greșit) 
la golurile 1 și 3, C. Pctrea n-a 
luat în considerație semnalizări
le, validind golurile. Abia atunci 
cînd trebuia să semnalizeze ofsaid 
(golurile 2 șl 5). I. Roșoga n-a mai 
făcut-o, astfel că proporția scoru
lui este artificială. Explicația nu
mărului mare de cartonașe galbe
ne trebuie căutată și in efectul 
acestor decizii eronate.

Ion CUPEN

BUNE ATACURILE.

.(min. 76), FI. 
pectiv Straț (min. 
resp.).

GLORIA BUZĂU 
(0-1). Unicul gol 
mer (min. 36). (D. Soare, coresp).

C.S.M. BORZEȘTI - METALUL PLOPENI 
4-1 (4—0). Au înscris : Tînc (min. 17),
Elisei (min. 24), Băișteanu (min. 33), 
Jelescu (min, 45), respectiv Spiridon 
(min. 77). (G. Gorun, coresp).

C.F.R. PAȘCANI - S.C. TULCEA 3-0 
(1-0). Golurile au fost înscrise de Apos
tol (min. 44, 65, 81). (C. Enea, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 3—1 (2-0). Au marcat : Boghin
(min. 13, 17), losep (min. 78), respectiv 
Alecu (min. 48). (I. Mîndrescu, coresp.).

VICTORIA TECUCI - F.C. BRĂILA 1-0 
(1-0). Unicul gol a fost marcat de 
(min. 12).

UNIREA 
IEȘTI 1-2 
(min. 14), 
60). (A. Manoiiu, coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI 
MEDGIDIA 1-1 
mon (min. 36) 
lescu (min. 50) 
Stan, coresp.).

tiuni- 
erate, 
larii.

CONSTANȚA, 31 (prin telefon)
început de partidă furtunos. cu 

atacuri viguroase initiate de gazde. 
Acestea, după ce ratează chiar în 
primele secunde o marc ocazie prin 
MAHCULESCU, reușesc să deschidă 
scorul in min. 3 prin același jucător 
care, bine angajat de Nistor, se stre
coară printre apărătorii adverși si 
înscrie pe lingă Iorgulescu. cu un 
șut sec la coiful lung. Surprinsă, 
U.T.A. face eforturi vizibile să stă
vilească Iureșul constănțean. se gru
pează mai bine la mijlocul terenu
lui sl reușește să închege citeva ac
țiuni de atac periculoase. La una 
dintre ele, in min. 13, Dotnide îl 
vede demarcat în careul oaspeților 
pe BROȘOVSCHI. îi trimite o pasa 
excelentă pe sus și acesta din urmă 
înscrie cu o frumoasă lovitură de 
cap: 1—1. E rîndul gazdelor acum să 
acuze șocul golului primit, dar ofen
siva lor. trădînd o anumită stereo
tipie, nu periclitează realmente poar
ta iui iorgulescu. In schimb, arăde
nii, din ce in ce mai dezinvolt!, iși 
impun jocul si. in min. 32, preiau 
conducerea prin BEDEA care mar
chează tot cu o lovitură de cap, din 
centrarea lui Sima: 1—21 Amenințați 
de astă dată de înfrîngere. constăn- 
tenii se aruncă pur si simplu 
toate torțele in atac șl. după 
minute de dominare insistentă, 
Uzează egalarea prin PENIU. 
remarcat faptul că arbitrul C. 
nulescu. sesizind o infracțiune a 
pețitor in cursul acțiunii jucătoru
lui constănțean a aplicat bine 
avantajului.

După pauză F.C. Constanta 
nuă să se mențină in ofensivă 
min. 48, PENIU aduce echipa__
avantaj: 3—2. Patru minute tnai tîr- 
ziu, insă, COLNIC, lot cu capul, 
restabilește din nou egalitatea: 3—3. 
După alte patru minute

CU 
opt 

rea-
D«
Di- 

oas-

Stadion 1 Mai: teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori apro
ximativ 12 000. Au marcat: MAR- 
CULESCU (min. 3), PENIU (min. 
40, 48 și 56), BROȘOVSCHI (min. 
13), BEDEA (min. 32) și COLNIC 
(min. 52). Raport de cornere: 
8—5. Raportul șuturilor la poartă: 
26—17 (pe spațiul porții: 14—8).

F. C. CONSTANTA: Stefănescu 
(min. 60 Stana) — Mustafa, AN
TONESCU, Doboș, Nistor — Co- 
rendea, MARIAN POPESCU, SAL- 
CEANU - PENIU (min. 80 Mol
dovan), MARCULESCU, TURCU.

U.T.A.: Iorgulescu — Birău,
Kukla, POJONI, Schopp — Bedea 
(min. 80 Gali), BROȘOVSCHI. 
DOMIDE - AXENTE, Colnic (min. 
53 Pirvu), Sima.

A arbitrat: C. Dinulescu, aju
tat la linie de D. Ghețu (ambii 
din București) șl |. Dinescu (Rm. 
Vilcea).

Trofeul Petschovschi: 
La tineret-speranțe:

F.C.M. Galați 
C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Borzești 
F.C. Petrolul PI. 
C.S.U, Galați 
Prahova Ploiești 

Brăila

1.
■ 4.
- 4.
• 4.
• 6.
■ 6.

7. F.C.
• 9, Victoria Tecuci
• 9. C.S.M. Suceava
10. Metalul Plopeni 

C.S. Botoșani 
Viitorul Vaslui 
Gloria Burau 
Cimentul Medgidia 
Ceahlăul P. N. 
Celuloza Călărași 
S.C. Tulcea 
Unirea Focșani

11.
12. 

13-14. 
13-14. 
15—10. 
13-10.

17.
18.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

o
1 
1
1
1
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o
1
1
1
1 
1 
o

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

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

transversală. Domlde 
min. 62, cu un voleu 
musețea și întrecerea _ _____  ____
nele prin alternanta fazelor de gol 
la cele două porti. Jocul se menține 
alert si încordat pînă în ultimele 
secunde, U.T.A. fiind la un pas de

ETAPA VIITOARE (7
Brăila — Viitorul Vaslui, C.S. Botoșani 
Gloria Buzău.
Tecuci,
C.S.M. Borzești
Prahova Ploiești — F.C. Petrolul Ploiești,

PROGRESUL BUCUREȘTI - DINAMO 
SLATINA 2—1 (2—0). Autorii golurilor :
Țevi (min. 9), Păun (min. 43, autogol), 
respectiv Frățilă || (min. 60).

METALUL MIJA - TRACTORUL BRAȘOV
1— 1 (0—0). Au înscris: Gheorcău (min.
75) pentru Metalul, Pașca (min. 80) pen
tru Tractorul. (C. Cosma, coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - NITRAMO
NIA FĂGĂRAȘ 2-2 (1-1). Au marcat : 
Pescaru (min. 23), Stancu (min. 66) pen
tru Steagul roșu, Drăgoi (min. 35), Fe- 
her (min. 88). (C. Gruia, coresp. jude
țean).

METROM BRAȘOV - MINERUL MO
TRU 2—1 (1—0). Au înscris : Bălan (min. 
39), Furnică (min. 58), respectiv Manea 
(min. 49). (E. Bogdan, coresp.).

AUTOMATICA ALEXANDRIA - C.S. 
TIRGOVIȘTE 0-1 (0-0). Unicul gol a
fost realizat de Sava (min. 66). (M. Bi
zon, coresp.).

S.N. OLTENIȚA -
2— 1 (1—0), Autorii
(min. 43 și min. 55 
Cojocaru (min. 62).

VOINȚA BUCUREȘTI - CHIMIA TR. 
MĂGURELE 1—1 (1—0). Au înscris : Ciță
(min. 14) pentru Voința, Andrei (min.
48) pentru Chimia. (P. Peană),

ELECTROPUTERE CRAIOVA - METALUL 
BUCUREȘTI 2-1 (1-0). Au marcat: Daș- 
cu (min. 40, 74), reșpectiv Prodan (min.
49) . (St. Gurgui, coresp. județean).

CHIMIA RM. VILCEA - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2-2 (2-0). Autorii golurilor: 
Haidu (min. 32), Bota (min. 41) pentru 
Chimia, Stan (min. 50), Munteanu (min. 
63) pentru Autobuzul. *“ 
resp).

F.C. CORV1NUL 
REȘUL DEVA 3-1 
țâ (min. 13), Șurenghin (min. 47), Șchio 
pu (min. 80), respectiv Sălâjan (min. 
48). (I. Vlad, coresp.).

IND. SIRMEI C. TURZll - 
ȘOARA 3—0 (1-0). Autorul
Pripici (min. 19, 70, 79). (P. 
resp).

MINERUL MOLDOVA NOUA - GLO
RIA BISTRIȚA 2-1 (1-1). Au marcat :
Georgevlci (min. 20), Nestorovici (min. 
46), respectiv Doru Nicolae (min. 13). 
(P. Simandan, coresp.),

METALURGISTUL CUGIR - 
ARAD 3-0 (1-0). Au înscris:
(min. 30, 51), Tamaș (min. 64). 
ceanu, coresp.).

F.C. ȘOIMII SIBIU - STICLA
2-1 (2—1). Autorii golurilor : Oprea (min. 
18, 19), respectiv Mîlnâ (min. 38). 
lonescu, coresp. județean).

VICTORIA CALAN - C.I.L. SIGHET 
(1—0). Au marcat : Tâtîrcă (min. 
Bambuleac (min. 66). (A. Ghiinter, 
resp.).

VICTORIA CARE) - UNIREA TOMNA
TIC 0-0.

C.F.R. TIMIȘOARA - DACIA ORAȘTIE 
1—0 (0-0). Unicul gol a fost realizat de 
Dima (min. 75). (P. Arcan, coresp. ju
dețean) .

GAZ METAN MEDIAȘ 
MARE 0-1 (0-1). Golul 
fost înscris de Moldovan 
Zamfir, coresp).

U.M. TIMI- 
golurilor: 

Tonea, co-

RAPID
Florea 

(M. Vil-

TURDA

- F.C. BAIA 
bâimăreniior a 

44). (R.

C.S. Tirgoviște 
Autobusul Buc.
Tractorul Brașov 
Nitramonia Făgăraș 
Progresul Buc.
Metalul Buc. 
Dinamo Slatina 
Minerul Motru 
Electroputere C».
Metrom Brașov 
Chimia Tr. Măgurele 
S.N. Oltenița
F.C.M. Giurgiu

1.
2.
5.
5.
5.
8.
«.
8.

9-18.
9-10.

11.
12.

13-14.
13—14. Automatica Alex.
15-17. Metalul Mija
15—17. Steagul roțu Bv. 
15—17. Voința Buc.

18. Chimia Rm. Vilcea

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

2 0
2 0
2 0
2 0

o
1
1
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o
2 
o
1
1
1
I
1
1

o 
o 
o 
o 
0
1
1
1
1
1 
o
1
1 
1
1
1
1
1

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

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

1.
2.
4.
4.
5.
7.
7.
9.
9.

10. 
11-12. 
11-12. 
13-14.
13-14.

15.

17. ___
ID. Gaz m. Media?

F.C. Baia Mare
C.F.R. Timișoara 
Victoria Călan
F.C. Corvinul Huned. 2 
F.C. Șoimii Sibiu 
Mureșul Deva 
Gloria Bistrița 
Sticla Turda 
Metalurgistul Cugic 
Ind. sirmei C.T.
U.M. Timișoara 
Minerul M. Nouă 
Dacia Orăștie 
Unirea Tomnatic
C.I.L. Sighet 
Rapid Arad 
Victoria Cărei

ETAPA VIITOARE (7
F.C-M. Giurgiu — Minerul
rul Brașov — Metrom Brașov. Nitramonia 
Fâgâroș — Metalul Mija, Metalul Bucu
rești — Progresul București, Dinamo Sla
tina — C.S. Tirgoviște, Autobuzul Bucu-

septembrie)
U.M. Timișoara - F.C. Șoimii Sibiu. Mi
nerul Moldova Nouă - C.F.R. Timișoara. 
Sticla Turda — F.C, Baia Mare. C.I.L. S* 
ghet — Gaz meton Mediaș. Raprd Arad 
— Ind. sîrmei C. Turzli, Victoria Călan -



falitȘT11 (feminin) Șl SOFIA (masculin) - 
«ȘTIGĂTOAREIE TURNEULUI INTMML

DE HANDBAL JUNIORI

t ESfea» mn-ai» MTMAb m
4

ULTIMUL MECI AL RUGBYȘTILOR ROMÂNI ÎN NOUA ZEELANDĂ La volei masculin

I Disputată timp de aproape c 
kptămînă pe terenurile din parcul 
portiv Progresul, competiția ln~ 
prnațională de handbal rezerva- 
k formațiilor de juniori s-a în- 
neiat ieri la amiază eu victoria 
(chipei București I (feminin) și 
iofia (masculin).

Cu c zi Înainte, adică sîmbătă, 
u avut loc ultimele partide din 
adrul seriilor preliminare. Ca ur
nire a rezultatelor obținutee 
IASCULIN, seria I: Varșovia—Șc. 
portivă nr. 2 21—20 (9—10),
lucurești I — Budapesta 19—18
10— 8), seria a H-» : Sofia —
lucurești H 16—14 (9—9), Moe-
>va — Praga 29—25 ; FEMININ, 
eria I: Progresul București — 
'arșovia 15—12 (7—6), București

— Praga 20—14 (8—6), seria * 
t-a: București II—Sofia 16—12
11— 3), Moscova — Budapesta 
2—19 (12—9), clasamentele ta cele 
ouă serii au fost următoarele s 
IASCULIN, seria I: 1, București 
; 2. Budapesta1 3. Varșovia5 4.

lurneul de tenis de la Forest Hills

loKKER ELIMINAT! 
p Năstasă învingător 

in turul III

NEW YORK (Agerpres). In tu
ful doi al turneului de tenis de 
Ba Forest Hills, jucătorul român, 
lllie Năstase l-a eliminat ta două

feeturi : 6—2, 6—3 pe australianul 
lAIlan Stone. O mare eurpriză a 
Ifurnizat tenismamd maghiar Ta- 
Iroczy, care l-a Învins cu 6—3, 
Is—4 pe olandezul Tom Okker. Al
ite rezultate : Borg — Estep 8—0, 
Ig—2 ; Orantes — Menon 6—2, 8—2; 
■Vilas — Betancour 6—1, 6—1 ; Mei
ller — Gottfried 6—4, 6—3 ; Ko- 
Ides — Kary 6—1, 5-7, 7—5 ; Fi- 
Ibak — Austin 7—6, 7—5 ; Fassa- 
Irell — Frew MacMillan 7—5, 6—2; 
I Franulovîei — Munoz 5—7, 7—5, 
16—1 ; Higueras — Velasco 4—4, 
12—6. 6—1; Tanner — Dent 6-1, 
16-2 : Ramirez — Paia 6—4. 6-4; 
| Hewitt — Uoyd 6—0, .7—6; Go- 
|ven — Spear 4—6, 7—5, 0-0 ; Ca- 
I no — Drysdale 6—4, 3—6, 7—5,

tn turul HI, Ashe l-a eiîmânat 
eu 6—2, 6—0 pe Framdovici, iar 
Borg pe Case cu 6—3, 6—3. Alte 
rezultate 5 Laver — Andrews 6—2,
6— 3 ; Solomon — FTbak 4—6, 6—0,
7— 6 ; Hewitt — Taroczy B—2, 6—1; 
Pattison — Cano 7—5, 4—6, 7—5; 
Dibbs — Higueras 6—3, 6—0.

In „t6-mile“ de finală jucătorul 
român Hie Năetase L-® întrecut eu 
6—0, 6—4 pe englezul Mark Cox. 
Alte rezultate : Connors (SUA) — 
Goven (Franța) 6—3, 6—1 ț Kodes 
(Cehoslovacia) — Ball (Australia) 
6—2, 6—0 ; Ramirez (Mexic) 
On .y Parun (Noua Zeelandă) 1—6,
6— 3, 6—3 ; Orantes (Spania) — 
Pohmann (R. F. Germania) 6—2, 
3—6, 6—1.

în turneul feminin s-au jucat 
partide din turul dai: Virginia 
Wade — Marina Kroșina 8—L
8— 3 ; Fam Teegaarden — (Hga 
Morozova 4—6, 8—2, 7—6; Katia 
Ebbinghans — Helen Gonrlay 6—4,
7— 5 ; Chris Evert — Natașa Ci- 
mlreva 6—0, 6—X

Prima etapă a returului Diviziei A la lupte
Ieri a avut loc prima etapă <ftn 

cadrul returului Dhrtziei A fa 
lupte greco-romane șl Hbere. Iată 
rezultatele.

Șc. sportivă nr. 2 ; seria a n-a : 
L Sofia ; 2. București II ; 3. Mos
cova î 4. Praga ; FEMININ, se
ria 1: 1. București I ; 2. Praga ț 
3. Progresul ; 4. Varșovia ; seria 
■ Il-a: 1. București II; 2. Mos
cova ; 3. Budapesta ; 4. Sofia.

Partidele finale au fost destul 
de atractive, din acest punct de 
vedere, detașindu-se confruntarea 
masculină, în care selecționata So
fiei, evident superioară în ceea 
ce privește forța de joc și mult 
mai matură, a obținut totuși o 
victorie la limită : 15—13 (8—7). 
Hamdbaliștii bulgari au condus în 
majoritatea timpului și poate că 
victoria lor ar fi fost ceva mai 
dară, dacă portarul echipei Bucu
rești, Valeriu Solomon (produs al 
Șc. sportive nr. 3) nu ar fi făcut 
• partidă foarte bună. în finala 
feminină, București I, după ce a 
condus lejer, dominînd net în pri
ma repriză, s-a văzut egalată de 
București H ta repriza secundă, 
obțmind victoria pe.... linia de so
sire : 15—14 (9—6).

Alte rezultate : LOCURILE m- 
IV Budapesta — București II (m) 
15—14 (9—7) ; Moscova — Praga 
(f) 20-16 (8—6) ; LOCURILE V— 
VI •: Varșovia — Moscova (m) 
20—17 (12—5), Budapesta — Pro
gresul (f) 21—14 (9-7) ; LOCU
RILE Vn—VIII : Șc. sportivă 2— 
Praga (m) 24—18 (11—11), Sofia— 
Varșovia 18—12 (9—7).

Călin ANTONESCU

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

ția în cursă era : 1. R. D. Germa
nă, 2. U.R.S.S., 3. România. Se
»merge“ în această ordine pînă la 
1000 m, cînd echipajele Angliei și 
R.F. Germania amenință puternic 
poziția bărcii noastre. Canotorii ro
mâni resping atacul, dar preocu
pați de lupta cu aceste echipaje 
cedează teren fruntașelor. La 1 500 
m distanța dintre români și englezi 
crește la 5 secunde și atunci a fost 
dar că medalia de bronz nu mai 
poate scăpa echipajului condus 
foarte bine de Nicolae Simion. 
Așadar, la prima participare la 
campionatele lumii, acest echipaj 
ttaăr, alcătuit nu eu multă vreme 
în urmă obține un excelent loc 
trei, care ii deschide frumoase 
perspective.

La 2 f.c. Hie Oanță și Dumitru 
Grumezescu s-au aflat pînă la 500 
m pe poziția a treia, dar apoi au 
Început să piardă contactul cu cei 
din frunte și au încheiat finala pe 
ultimul loc, la distanță mare.

Tot pe locul șase și tot la dife
rență mare a sosit și echipajul de 
4+1 rame (Pavel Zagoni, Adalbert 
Agh, Mihai Nanmencu, Andrei Ka- 
pornay + Ladislau Lovrensehi) in
tr-o finală care a necesitat nu mai 
puțin de... 4 starturi !

REZULTATE TEHNICE:
SCHIF SIMPLU : 1 Peter Kolbe 

(R. F. Germania) 7:10,08, 2. Drea 
(Irlanda) 7:12,50, X Winter (R. D. 
Germană) 7:13,83.

DUBLU VlSLE : 1. Norvegia (F. 
Hansen, A. Hansen) 6:34,49, 2. R.D. 
Germană 6:35,10, 3. Anglia 6:39,61.

Tg. Mureș 31—9, Vulturii — Mu
reșul 23,5—16,5.

UBERE

REZULTAT DE EGALITATE CU SELECȚIONATA
DE TINERET A ȚĂRII GAZDĂ: 10-10

WELLINGTON (Agerpres). — 
Selecționata de rugby a României 
și-a încheiat turneul său în Noua 
Zeelandă cu un foarte onorabil 
meci nul 10—10 (0—10) obținut la 
Wellington. în compania reprezen
tativei de tineret a Noii Zeelande, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse. Disputat în condiții 
atmosferice nefavorabile (pe ploaie 
și vînt), meciul dat loc unei 
lupte dîrze în dife românii, con
duși cu 10—0 la pauză, au făcut 
eforturi lăudabile pentru a remon
ta un handicap ce părea insurmon
tabil. In prima repriză, gazdele 
și-au asigurat un avantaj consis
tent prin încercările lui Graham 
Fourie și transformarea lui Kit 
Fawcet. în repriza secundă, rug- 
byștii români preiau inițiativa și 
în decurs de numai 10 minute ega
lează, datorită încercărilor realizate 
de Ion Constantin și Dumitru Ale
xandru și a unei transformări ob
ținute de Mihail Bucoș. Echipa ro
mână domină insistent în finalul 
jocului, obligînd formația neoze
elandeză să se apere pentru a 
menține scorul egal. In acest fel 
se termină primul turneu al echipei 
României in țara cu cel mai pu
ternic rugby din lume, un turneu

4 RAME FARA CÎRMACI : 1. 
R. D. Germană 6:13,81, 2. U.R.S.S. 
6:18,82, 3. România (Simion, Gali, 
Georgescu. Nistoroiu) 6:24,09, 4. 
Anglia 6:29,25, 5. Cehoslovacia 
6:29,38, 6. R.F. Germania 6:36,27.

4+1 VlSLE : 1. R. D. Germană 
5:57,44, 2. Cehoslovacia 6:00,17, 3. 
U.RJS.S. 6:00,51.

2+1 : 1. R. D. Germană (Lncke, 
Grunkel) 7:16,24, 2. Polonia 7:19,43, 
3. R. F. Germania 7:20,13.

4+1 RAME : 1. U.R.S.S. 6:31,46, 
2. R. D. Germană 6:36,46. 3. R. F. 
Germania 6:40,93, 4. Anglia 8:41,96, 
5. Cehoslovacia 6:46,21, 6. România 
(Zagoni, Agh, Naumencu, Kapornai 
+Lovrensehi) 6:594)4.

2 FARA CÎRMACI: 1. R.D. Ger
mană (B. Landvoipt, G. Landvoipt) 
7:06,40, 2. Bulgaria 7:10,81, 3. Olan
da 7:11,49, 4. Finlanda 7:13,37, 5. 
Polonia 7:19,15, 6. România (Oanță, 
Grumezescu) 7:45,07.

8+lî 1. R. D. Germană 5:39,01, 
X U.R.S.S. 5:41,34, 3. Noua Zeelan
dă 5:43,61.

FINIȘ AGITAT
Karpov invins

Turneul internațional de șah de 
la Milano se desfășoară sub sem
nul unui finiș agitat, presărat cu 
mari surprize. In runda a 8-a, 
campionul mondial Anatoli Kar
pov a suferit prima sa înfrtngere 
ta fața lui Ulf Andersson. Smej
kal a dștigat la Browne, dar a 
pierdut la Gligorici, Liubojevlcl 
a fost întrecut, cu negrele, de Un- 
zicker, Portisch a câștigat la Lar
sen, iar Petrosian la Gligorici. 
Partidele Larsen — Karpov și 
Browne — Ltubojevid, din runda 
• 9-a, stat întrerupte.

Astfel, cu două runde înainte 
de efirșit, W jucători (I) con cu- 

al cărui bilanț pozitiv pentru rug- 
byșlii români a stirnit aprecieri fa
vorabile în rindul specialiștilor 
sportului cu balonul oval. Din cele 
8 meciuri susținute timp de aproa
pe o lună, echipa României a cîș- 
tigat 4, a pierdut trei întîlniri și 
a obținut un meci egal în cea mai 
importantă partidă.

*
Rugbyștii români se înapoiază 

în Capitală, marți, la aeroportul 
Otopeni, în jurul orei 18,20.

TINERII RUGBYȘTI ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI ÎN U.R.S.S.

LENINGRAD (Agerpres). — La 
Leningrad a început un turneu in
ternațional de rugby la care par
ticipă și selecționata de tineret a 
României. In primul meci rug
byștii români au întrecut cu sco
rul de 20—9 (16—3) reprezentati
va Poloniei, la capătul unui joc în 
care au realizat unele acțiuni foar
te reușite pe înaintare sau „trei- 
sfertun".

Selecționata noastră va mai juca, 
în această săptămînă, cu reprezen
tativa Cehoslovaciei și cu cele 
două garnituri (A și B) ale U.R.S.S.

REZULTATELE ADVERSARE
LOR ECHIPELOR NOASTRE 

IN CUPELE EUROPENE
Adversarele echipelor românești 

în Cupele europene au susținut noi 
meciuri. In campionatul R. D. Ger
mane, Dynamo Dresda a dispus (în 
etapa a 3-a) cu 5—1 de Dynamo 
Berlin. In clasament, Dynamo 
Dresda (viitoarea adversară a e- 
chipei A.S. Armata Tg. Mureș, în 
Cupa U.E.F.A.) conduce, avînd 5 
puncte.

In campionatul Iugoslaviei, 
Steaua Roșie Belgrad a dispus cu 
1—0 ta deplasare de Vardar 
Skoplje. Adversara Universității 
Craiova în Cupa U.E.F.A., condu
ce în clasament cu 8 p, după 4 
etape !

LA MILANO
de Andersson !

rează la primele 4 locuri, ocupan- 
ții cărora vor continua întrecerea 
in meciuri semifinale. Iată clasa
mentul : Portisch 5>A, Karpov (1), 
Petrosian, Smejkal, Tai 5, LIu- 
bojevici (1), Browne (1), Unzicker 
4Vt, Andersson 4, Larsen (1), Gli
gorici 3‘A, Mariotti 2 puncte.

Ultimele două runde progra
mează o serie de partide decisive. 
Portisch va juca cu Karpov și 
Browne, Petrosian, cu Andersson 
șl Larsen, Liubojevici cu Gligorici 
și Tal, Tal cu Smejkal^ Smejkal 
cu Andersson, Browne cu Unzic
ker, Karpov cu Mariotti.

ROMÂNIA - UNGARIA 3 0
BERLIN (Agerpres). — Turneul 

masculin de volei de la Berlin a 
continuat cu meciurile etapei a 
3-a. Selecționata României a între
cut cu 3—0 (15—11, 15—9, 15—5) 
reprezentativa Ungariei, iar forma
ția R. D. Germane a învins cu 3—0 
(15—4. 15—8, 15—5) echipa Finlan
dei. Intîlnirea dintre Bulgaria Bi 
selecționata secundă a R. D. Ger
mane a revenit voleibaliștilor bul-> 
gări cu 3—0 (15—8, 15—7, 15—5).'

TURNEUL DE DASUDET
DE LA MISKOLC
BUDAPESTA (Agerpres). — Tn 

prima zi a turneului masculin 
de baschet de la Miskolc, echi
pa U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 69—61 (35—28) formația 
României, iar selecționata Poloniei 
a învins cu 80—72 (43—34) echipa 
Ungariei.

MECIUL ATLETIC FINLANDA-U.R.S.S.
Pe stadionul olimpic din Helsinki 

se desfășoară meciul International de 
atletism dintre echipele feminine șl 
masculine ale Finlandei și U.R.S.S. 
După prima zi de întreceri, la mas
culin conduc gazdele cu 56—50 puncte, 
iar în Intîlnirea feminină scorul este 
favorabil cu 52—32 pdnete sportive
lor sovietice.

Iată principalele rezultate din con
cursul masculin: 10 000 m Viren (Fin
landa)— 28:11,4: săritura în înălțime: 
Grigoriev (U.R.S.S.) — 2,17 m; 400 m: 
Kukkoaho (Finlanda) — 46:63,10 sări
tura în lungime: Perevertev (U.R.S.S.) 
— 7,81 m: 1 500 m: Paivarinta (Fin
landa) 3:41,02.

în etapa a 4-a din campionatul 
Belgiei, S.C. Anderlecht (adversa
ra echipei Rapid în Cupa cupelor) 
a jucat acasă cu Lierse, pierzînd 
cu 0—1. Ea ocupă locul 14 în cla
sament. In 32-imile „Cupei Bel
giei", Anderlecht va întilni for
mația Royal Union.

ECHIPA BUCUREȘTIULUI 
(JUNIORI) PE LOCUL II 

LA MOSCOVA
Turneul pentru juniori din capi

tala U.R.S.S. s-a încheiat cu vic
toria primei selecționate a orașului 
Moscova, care a întrecut în finală 
cu scorul de 5—1 formația orașului 
București. Pe locul trei s-a clasat 
echipa secundă a Moscovei, iar pe 
locul 4 selecționata orașului Buda
pesta.

CAMPIONATE
ANGLIA (etapa 5). în clasament: 

conduce Manchester United cu 9 p. 
urmată de West Ham United 8 p.' 
Rezultate: Stoke — Manchester 
United 0—1; Everton — Derby 
2—0; Leicester — Liverpool 1—1} 
Tottenham — Norwich 2—0; Wol
verhampton — Arsenal 0—0; Shef
field — Leeds 0—2 ; QP Rangers- 
West Ham United 1—1. ,

» Ji
R.F. GERMANIA (etapa 4). E 

ua promovată Bayer Uerdingen a 
învins cu 2—1 pe Bayern Munchen. 
Alte rezultate: Fortuna Dussel
dorf — Eintracht 1—1: Koln — - 
Kaiserslautern 1—1; Hanovra — 
Hamburg 1—0; Essen — Offenbach 
4—0; Borussia Mfinchengladbach 
—Duisburg 3—0. în clasament con
duce Borussia cu 6 p.

GRECO-ROM ANE

BUCUREȘTL Dinamo „a rfțtigat 
ambele partide ; 325—75' en Me
talul și 36—4 cu CJS.O. Cîmpuhing 
Muscel. Metalul — (XS.O. Cîmpu- 
lung 25,5—14,5.

REȘIȚA. CJS.M. Reșița « 
C.F.R. Timișoara 20—20 și eu E- 
lectroputere Craiova 20—15, Elcc- 
troputere — C.FJR. 23—13.

CLUJ-NAPOCA. Steagul roșu 
Brașov — AJS.A. Ouj-Napoea
20.5— 18,5 și cu Bihoreana Marghî- 
ta 21—11, A.S Ai. — Bihoreana 
23—13.

SLATINA.' Echipa locală a ob
ținut două victorii prețioase t 31—5 
cu Dacia Pitești șf 28,5—15,5 CK 
Steaua, Steaua — Dacia 33—7.

: RADAUTI. IPROFIL Rădăuți 
cu Unirea Focșani 26,5—13,5 șf eu 
C. S. Botoșani 24—18. C.S. Boto
șani — Unirea 26—14;

CONSTANTĂ. Farul Dună
rea Galați 18,5—17,5, cu A.S.A. 
Bacău 3^5—95, Dunărea — A.S.A; 
19-17.. '

SINAIA. Carpați 8inăfe eu S. C. 
Bacău 20—20 șd cu CJS.M. TulctA
22.5— 17,5. CS.M. Tufcea — 8. C. 
Bacău 32—10.

IAȘI. Progresul Brăila — CJS.M. 
Iași 24—16. cu Rapid București
23.5— 16,5. CS.M. — Rapid 17—23.

ODORHEIU SECUIESC. Lemna
rul cu Mureșul Tg. Mureș 24,5— 
EL5. cu A.S.A. Oradea 32,5—7,5, 
Mureșul — AS.A. 24—16.

TÎRGOVIȘTE. Steagul roșu Bra
șov cu C. S. Tîrgoviște 22—18 și 
<xt Oltul Sf. Gheorghe 32—8, C. 8. 
Tîrgoviște — Oltul 36—i.

BRAȘOV. Dinamo — U. M. Ti
mișoara 32—8 și cu Constructorul 
Hunedoara 27,5—12,5, U.M.T. — 
Constructorul 21—19.

GALATI. Dunărea Galați cu 
Nicolina. Iași 22,5—17,5 și cu Pe
trolul Ploiești 23—17, Nicolina — 
Petrolul 24,5—15.5.

CONSTANȚA. Hidrotehnica cu 
Montorul Pitești 40—0, eu Steaua
14.5— 17,5, Steaua — Montorul 
26—6..

fcUGOJ. Vulturii Textila cu Ra- 
Did Arad 40—0 și cu A.S.A. Bra
șov 38—2, A.S.A. — Rapid 32,5— 
16,5.

Corespondenți • D. Glâvan, P. 
Radvani. C. Ghițescu, M. Chicioc, 
N. Enachc, V. Feldman. I. Gbișa, 
C. Tinea, A. Pialoga, M. Avanu. 

Gaiiz Gh. Arsenic. I. Nicolae.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • La Sofia, echipa 

feminină a Bulgariei (Ștereva, To- 
mova, Zlateva, Șivalova) a stabilit 
txn nou record mondial tn proba de 
4x800 m în 8:05,2. Cel mai bun 
schimb l-a realizai Stereva — 1:59.4. 
• Disputat la Sudbury, meciul din
tre echipele feminine ale Canadei 
șl R. D. Germane B-a încheiat cu 
eocxrul de 83—sl în favoarea oas- 
petelor. Rezultate : loo m •: Loverock 
(Canada) — 11,7 ; 200 m : Stecher
(R.D.G.) —. 22,7 ; 800 m t Wenzel
(Canada) — 2:02,6 ; 1 500 m : Kla-
pezinski (R.D.G.) — 4:08,8 ; 100 m
garduri : Fiedler (R.D.G.) — 13,8 ;
lungime : Voigt (R.D.G.) — 6,30 m; 
înălțime: Walker (Canada) — 1,86 m; 
dișc: Engel (R.D.G.) — 64,56 m; 
greutate: Adam R.D.G.) — 20,66 m; 
suliță: Fuchs (R.D.G.) — 66.46 m— 
cea mal bună performanță mondi
ală a anului, e Cîștigînd proba de 
săritură în lungime cu rezultatul de 
8,23 m, sportivul iugoslav Nenad 
Siekici a realizat cea mai valoroasă 
performanță a concursului atletic din 
cadrul Jocurilor mediteraneene de 
la Alger. Alte rezultate : 1 500 m 
femei : Paola Pignl (italia) 4:12,8 ; 
10 000 m: Abdelkăder Zadem (Tuni
sia) 28 ;27,0; 400 m plat bărbați t 
AJeblcl (iugoslavia) 46,4 ; 200 m
plat bărbați: Mennea (Italia) 20,5; 
400 m plat femei: Pavlicici (lugosla- 

John Walker și Ron Dixon au eșu
at în tentativa de a dobori recor
dul mondial la 2 000 m plat, deți
nut de francezul Michel Jazy, din 
anul 1966, cu timpul de 4:56.2. Di- 
xo<n suferind o Întindere muscula
ră, 'a abandonai în penultimul tur, 
iar Walker a terminat cursa în 
4:56,8.

BOX • Echipa de box a Poloniei 
a susținut la Edmonton un meci 
amical cu reprezentativa Canadei. 
Disputată la 8 oategorii, Intîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de 12—4 în 
favoarea puglliștilor polonezi. • Bo
xerul profesionist Mexican Alfonso 
Zamora șl-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria cocoș 
(W.B.A.), învingînd prin K.O. teh
nic, în repriza a 4-a pe tailande- 
zul Tranomjit Sukothai.

CICLISM. • Proba de fond (ama
tori) din cadrul campionatului mon
dial, disputată la Mettet (Belgia), a 
fost câștigată de rutierul olandez 
Adrianus Gevers, cronometrat pe 
distanță de 182 km cu timpul de 
4hl8:01 (medie orară 42,322 km). In 
sprintul final, pe locul trei a sosit 
polonezul Novicki, dar, ulterior, a 
fost descalificat pentru alimentare 
interzisă în -timpul cursei, tn pal
maresul campionatelor mondiale de 
ciclism ediția 1975 nu va figura pro
ba de tandem, întrucît Uniunea in
ternațională de ciclism a hotărît să 

retragă medalia de aur cîșțigată de 
polonezii Kotllnski și Kokot, deoa
rece ultimul nu s-a prezentat la 
controlul antidoping. Delegația po
loneză contestă însă această decizie; 
arătînd că ciclistul în cauză nu a 
fost solicitat direct să efectueze tes
tul antidoping, ci prin Intermediul 
unul antrenor, care a uitat să-l In
formeze la timp pe elevul său. ri
dată cu retragerea medaliei de aur,' 
Kokot a fost suspendat pe timp de 
o lună. Tot pentru neprezentare la 
controlul antidoping a fost amendat 
cu 1 000 de franci elvețieni și sus
pendat pe o lună ciclistul american 
Jack Simes, participant la proba de 
urmărire individuală (profesioniști); 
• Campionatul mondial de ciclism' 
s-a Încheiat în localitatea belgiană! 
Yvoir, unde s-a desfășurat proba de 
fond rezervată profesioniștilor. Vic-ț 
torla șl titlul de campion al lumii aii-! 
revenit rutierului olandez Hennle 
Kuiper, cronometrat pe distanța de 
266 km cu timpul de 6h 29:12,0 (media 
orară de 39,968 km). Eddy Merckw 
s-a clasat pe locul opt.

ȘAH « în turneul de la Vîrșcțj. 
după 5 runde conduce lugoslavuij 
Dezze. eu 3>/, p. urmat de Forintosț 
(Ungaria) șl Tringov (Bulgaria), cri 
cîte 3 p. « După 11 runde. In cam— 
pionatul mondial pentru juniori con-iț 
duce Valerl Cehov (U.R.S.S.) cu 8 pi 
(1).


