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Au luat sflrșit campionatele mondiale ide greco-romane

LUPTÂTORII ROMÂNI OH. BfRCfANU Șl I. ENACHE
AU CUCERIT MEDALII DE ARGINT

R. CODREANU - MEDALIE DE BRONZ
START!

MINSK, 14 (prin telex). — In 
[lata unui public numeros și en
tuziast. sîmbătă și duminică. In 
[Palatul sporturilor din localitate au 
[continuat întrecerile campionatelor 
‘mondiale de lupte greco-romane. 
^Campionul olimpic Gh. Berceanu, 
(cat. 48 kg.), după ce-și învinsese 
toți adversarii, îsi disputa titlul su
prem. încă de sîmbătă seara, în 
compania sovieticului Vladimir 
.Zubkov. Meciul s-a consumat într-o 
tensiune rar întîlnită. în prima re
priză, Berceanu a primit un aver
tisment pentru luptă pasivă deși 
nici adversarul său nu încerca să 
finalizeze vreun procedeu tehnic ! 
în rundul secund, Berceanu a ata
cat mult mai decis, determinîndu-i 
pe arbitri să-i dea un avertisment 
și lui Zubkov (1—1). Luptătorul 
nostru a inițiat prima acțiune re
ușită dueîndu-și adversarul în par
ter dar. cînd a încercat să finali
zeze o centurare laterală, arbitrul 
de saltea a oprit lupta ! ? I Apoi, 
Berceanu dezechilibrat a fost dus 
el la parter. în continuare lupta 
se reia din picioare, Berceanu a în
cercat din nou să finalizeze dar 
n-a reușit. Cu toate acestea. în 
min. 5,32 el a mai primit un aver
tisment absolut nemeritat, urmat 
după puțin timp de dictarea desca
lificării ! Astfel. Gheorghe Bercea
nu a fost nevoit să se mulțumească 
cu medalia de argint. în partida 
cu C. Alexandru (cat. 52 kg). Bank 
Seong-Hung (Coreea de Sud) 
după ce primise două avertismente 
pentru luptă pasivă a fost făcut 
atent de trei ori (! ?), dar el nu 
a primit și avertismentul descali
ficării. Cum la sunetul gongului 
final scoi’ul era de 7—5 în favoarea 
lui Seong-Hung. victoria la puncte 
i-a fost atribuită acestuia și astfel 
Alexandru a ieșit din Kipta pen
tru o medalie.

Cea mai mare șansă de a deveni 
campioni mondiali au avut-o Ni- 
colae Martinescu și Ion Enache. 
N. Martinescu (cat. 100 kg) a ra
tat-o, însă, copilărește. După vic
toriile sale din tururile anterioare 
și accidentarea sovieticului N. Bol- 
boșin luptătorului român — pen
tru a cuceri medalia de aur — îi

GHEORGHE BERCEANU 

era suficientă o victorie la puncte 
în fața Iui Fr. Albrecht (R. D. 
Germană), sportiv pe care îl în
vinsese In repetate rînduri., Marti
nescu a executat un sălt reușit 
treeîndu-și adversarul prin ,.pod“ 
dar acesta, neașteptat, s-a rostogo
lit, prinzîndu-1 pe spate pe cam
pionul român și acesta, surprins, 
a cedat incredibil de ușor prin tuș, 
coborînd pe locul V în clasamen
tul categoriei. Roman Codreanu 
(cat +100 kg). învingîndu-1 prin 
descalificare pe americanul Billy 
Wan Wart, a intrat în posesia me
daliei de bronz. El ar fi avut șanse 
și la medalia de argint sau chiar 
de aur dar, din păcate, în meciul 
cu luptătorul american 1 s-a des
chis mult arcada fiind oprit de 
medic să lupte în continuare.

Excelent s-a comportat campio
nul român la cat. 82 kg. Ion Ena
che. El a ajuns în turul VI cînd 
4-a întîlnit pe polonezul Adam Os
trowski. fără nici un punct de pe-

Mihai tranca

ION ENACHE

(Continuare în pag. a 4-a)

STEAUA S-A DISTANȚAT ÎN CLASAMENTUL 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA ATLETISM

După etapa a doua, desfășurată 
sîmbătă și duminică pe stadionul 
Republicii, Steaua și-a consolidat 
avantajul în clasamentul „Cupei 
României". Cu o echipă omoge
nă, atleții de la Steaua i-au în
trecut cu peste 40 de puncte pe 
cei de la C.A.U., principalii lor 
adversari, și au acum șanse apre
ciabile la ciștigarea trofeului (ul
tima etapă este programată la 
5—6 octombrie). Iată cum arată 
clasamentul general după două 
etape : 1. Steaua 449,5 p (343 mas
culin, 106,5 feminin), 2. C.A.U. 
406 p (238 + 168), 3. Dinamo 237,5 
p (158+79,5), 4. Rapid 134 p
(73+61), 5. Cluj 92-p (50 + 42).
6. Metalul 89 p (46+43), 7. Bra
șov 74 p (53+21), 8. Argeș 69 p 
(11+58), 9. Iași 54 p (8+46).

In ceea ce privește rezultatele 
individuale, am notat performan
țele foarte bune obținute în pro
bele de sprint : ștafeta 4X100 m 
a Clubului Atletic Universitar 
(Petru Szekernyes, Claudiu Șușe- 
lescu, Gheorghe Dulgheru, Toma 
Petrescu) a fost cronometrată în 
40.0, nou record, pentru echipe de 
club, superior și celui al echipei' 
naționale (40,3). Viorica Enescu a 
egalat recordul la 100 m în 11,4, 
ia fel Claudiu Șușelescu (10,2), 
acesta din urmă obtinind și la 
200 m o cifră remarcabilă — 20,6. 
la 0,1 de record. N-am vrea să se 
creadă că le răpim sprinterilor 
notri din merite, sperăm că ei 
sînt n progres real, dar in con
fruntările internaționale ale se

zonului — unde, în majoritatea 
concursurilor cronometrajui a fost 
electric — rezultatele lor s-au 
situat departe de ce au obținut 
pe „Republicii" cu cronometraj 
manual...

De reținut și o serie de rezul
tate obținute de atleții care ne 
vor reprezenta săptămîna aceasta > 
la campionatele mondiale univer
sitare — Gheorghe Ghipu 3:40,8 
la 1500 m (cel mai bun rezultat 
al său din acest an), Gheorghe 
Megelea 80,54 m la suliță, Ștefan 
Lăzărescu 7,77 m la lungime. Do
rina Cătineanu 6,39 m la lungi
me, Mihaela Loghin 18,74 la greu
tate, Gheorghe Cefan 8 :34,8 la 
3 000 m obstacole, Argentina Me
nis 63,08 la disc — solicitați de 
calendar să se mențină aproape 
de potențialul lor maxim.

Rezultate tehnice : MASCULIN : 
100 m : CI. Șușelescu (C.A.U.) 10.2, 

record egalat, T. Petrescu 
(C.A.U.) 10.3, Gh. Dulgheru
(C.A.U.) 10,4 ; 200 m : Șușelescu
20,6, Petrescu 20,7 ; 400 m : D. Me- 
linte (S) 48.0 ; 800 m : Gh. Ghi
pu (M) 1 : 48,2 ; 1500 m : Ghipu 
3:40,8, P. Lupan (S) 3:41,7,
5 000 m : Gh. Cefan (B) 14 :12.0, 
Lupan 14:13.8. 4X100 m: C.A.U. 
(Szekernyes, Șușelescu. Dulgheru, 
Petrescu) 40.0 — record, 110 mg :

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

1' f'țtarl intr-un nou an sco- 
Ji ti universitar. Start

învățătură, in multiple 
activități obștești, cu un 

• \lafg caracter social-formativ
!; i pentru tineretul studios. Start 
■; yf la orele de educație fizică, 
; i in activitățile sportive atit de 
11 îndrăgite pretutindeni de mase

le de copii si de tineret.

ÎS septembrie, ziua simbolică 
i acestui start, a fost așteptată 
tu un justificat interes de către 
elevi și studenți. începe un nou 
an de muncă, vor fi acumulate 

i' noi si noi cunoștințe, in dome- 
j i niile atit de diverse ale invă- 
i [ țămintului nostru. Exista pen- 
J i tru aceasta condiții tot mai 
I [ bune, care situează școala ro- 
1! mănească printre cele mai re- 
','putate de pe glob.
1 [ Aceste condiții vizează si ac- 
[ i tivitatea de educație fizică >i 
■ i sport a elevilor și studenților 
] i nqștri. Pretutindeni, în scoli și

institute de învățământ supe
rior au fost luate măsuri pen
tru a apropia tot mai mult 
masele de copii si tineri de 
exercițiul fizic, prin normele de 
educație fizică, printr-o multi
tudine de concursuri și compe
tiții, după gusturi si preferin
țe. Vor fi valorificate prompt 
spațiile de curte, pentru a com
pleta unele amenajări sportive, 
după cum se va asigura larga 
funcționalitate a bazelor spor
tive existente. Exemple ca ace
la al Scolii sportive din Ora
dea (director, prof. Iosif Buda) 
care, in intimpinarea deschide
rii noului an de învățământ. și-a 
pus la punct frumosul stadion 
din sudul orașului de pe Cri- 
șul Repede — imaginea noastră 
surprinde o secvență dintr-un 
concurs atletic — nădăjduim să 
întilnlm tot mai multe, 
odată 
start..

acum, 
cu mult așteptatul 
(T. ST.)

ETAPA A 6-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

ECHIPELE BUCURESTENE 8 PUNCTE!
9

9 A.S.A. a punctat nou, desprinzindu-se.-, • «Lanterna" timișoreană * realizat! surpriza etapeii 

egal la Craiova • F.C Argeș — a treia remîzl._ neașteptată • Mircea Sandu, golgeter (5 goluri An cele 7 

ale echipei sale} • Etapa viitoare; 27-28 septembrie, cu un foarte așteptat program bucureștean_«

REZULTATE TEHNICE 
Sîmbătă

CLASAMENTUL

A.S.A. Tg. Mureș
Rapid
F.C. Constanța 
Univ. Craiova

— S.C. Bacău
— F.C. Bihor
— Dinamo
— „Poli" Timiș.

Duminică

2—0 (0—0)
2—0 (0—0) 
0—1 (0—0)
1—1 (1—0)

F.C. Argeș — F.C.M. Reșița 2—2 (1—0)
F. C. Olimpia S. Mare — U.T.A. 2—0 (0—0)
Jiul — C.F.R. 1—0 (0—0)
„U" Cluj-Napoca — Steaua 1—2 (1—1)
Sportul studențesc — „Poli" lași 3—1 (1—0)

ETAPA VIITOARE
27 septembrie

A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. ARGEȘ
U.T.A. — UNIV. CRAIOVA
DINAMO — RAPID

28 septembrie
STEAUA — SPORTUL STUDENȚESC
„POU“ TIMIȘOARA — JIUL
F.C.M. REȘIȚA — F. C. BIHOR
S.C. BACĂU — F. C. CONSTANȚA
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — „U" CLUJ-NAPOCA
POLITEHNICA IAȘI — F.C OLIMPIA SATU MARE

1. A.S.A. 6 4 1 1 14— 6 9
2. Univ. Craiova 6 3 2 1 10— 4 1
3. F. C. Argeș 6 2 3 1 8— 5

i

4. S. C. Bacău 6 3 1 2 3— 6
5. Sportul studențesc 6 3 1 2 7— 6 i

6—7. Steaua 6 2 3 1 7— 6 7
6—7. F. C. Olimpia S. M. 6 2 3 1 7— 6 7

8. F.C.M. Reșița 6 3 1 2 9— 9 V.
9. Dinamo 6 3 0 3 ti— 8

10. Rapid 6 2 2 2 5— 5 «
11. Politehnica lași 6 3 0 3 9—11 4
12. C.F.R. Cluj-Napoca 6 2 1 3 6— 9 5
13. F. C. Bihor Oradea 6 2 1 3 6—10 5
14. Jiul Petroșani 6 2 1 3 7—13 8
15. „U“ Cluj-Napoca 6 2 0 4 10— 8 4
16. U.T.A. 6 2 0 4 8— 9 4
17. F. C. Constanța 6 2 0 4 7— 9 4
18. „Poli" Timișoara 6 1 2 3 5—14 4

Citiți 
în pag. 2—3 

relatările 
de la 

partidele 
etapei a Vl-a

GOLGETERII
5 GOLURI : M. Sandu (Sportul 

studențesc).
4 GOLURI : Roznai (Jiul)
3 GOLURI s Peniu (F. C. Con

stanța), Bedea (U.T.A.), Nedelcu

II și Oblemenco — 1 din 11 m 
(Univ. Craiova), Florescu (F. C. 
Bihor), Batacliu — 1 din 11 m 
(„U" Cluj-NapoCa), Radu II (F.C. 
Argeș), Iordănescu (Steaua) — 1 
din 11 m.

»
La capătul unei acțiuni personale, Grosu marchează al doilea gol al Spor
tului studențesc in meciul de ieri cu Politehnica Iași. Foto ; V. BAGEAC

Încep pregătirile

PENTRU

MECIUL CU GRECIA
Săptămina aceasta încep pregătî- 

rile totului reprezentativ pentru par
tida internațională programată la 24 
septembrie, la Salonic, în compania 
naționalei Greciei, în cadrul Cupei 
Balcanice. Lotul are următoarea 
componență : lorgulescu, Răducanu,
Moraru — portari ; Cheran, Sătmă- 
reanu II, G. Sandu, Sameș, FI. Marin, 
Anghelini, Purima — fundași ; Dinu, 
Dumitru, Dudu Georgescu, Bolăni, 
Bălăci — mijlocași ; Fazekas, M. San
du, Lucescu, Dobrin, Iordănescu — 
atacanți. Din acest lot vor fi aleși 
16 jucători.

Intrucît mulți dintre selecționați 
sînt reținuți în partidele de miercuri 
din cadrul competițiilor europene in- 
ter-cluburi, prezentarea lor la sediul 
F.R.F. se va face eșalonat, astfel s 
mîine, ora 10,30, fotbaliștii care nu 
sînt angajați în întrecerile amintite ; 
joi, la aceeași oră, jucători! de la 
A.S.A. Tg. Mureș, Rapid București 

' si Universitatea Croiovo; vineri, tot 
la ora 10,30, fotbaliștii selecționați 
de la Dinamo.



S-au încheiat finalele

„CUPEI SCÎNTEII TINERETULUI" la tenis
AU ÎNCEPUT

UN AUTENTIC FESTIVAL
CAMPIONATELE

REPUBLICANE

AL „SPORTULUI ALB"... DE PARAȘUTISM

Cea de-a___ __ doua ediție a Cupei 
;,Scinteii tineretului" la J^nis — 
competiție dedicată Congt^Rului al 
X-lea al U.T.C și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. — s-a încheiat sîmbătă 
după amiază la Costinești. Sportivi 
din toate județele țării și din mu
nicipiul București (240 de băieți și 
fete, reprezentanți ai celor peste 
200 000 de tineri și tinere care au 
fost prezenți la etapele premergă
toare finalei) s-au confruntat, timp 
de 4 zile, într-o Întrecere cu un 
larg caracter de masă, manifestare 
care tinde să devină una dintre 
cele mai accesibile și mai populare 
competiții republicane. Ziarul Seim 
teia tineretului, inițiatorul acestei 
acțiuni — desfășurate cu sprijinul 
larg al C.C. al U.T.C. și al Fede
rației române de tenis — merită 
toate felicitările, atit pentru ideea 
în sine, cit și pentru modul ire
proșabil în care a organizat finala 
de la Costinești.

Fără nici o excepție. în ultima 
zi a întrecerilor am asistat la me
ciuri de un foarte ridicat nivel teh
nic, dovadă a seriozității cu care 
s-au pregătit toți concurenții. dar 
Si un argument care ne îndreptă
țește să afirmăm că în următorii 
ani „Cupa Scînteii tineretului" va 
fi una din principalele căi de se
lecționare a sportivilor pentru te
nisul de performantă.

Iată cîteva foarte succinte cro
nici ale finalelor de la fiecare ca-

tegorie de vîrstă. Băieți, 11—14 
ani : orădeanul Marius Mag a dis
pus cu 4—6, 6—3, 6—0 de repre
zentantul județului Hunedoara, Ion 
Miheț. A fost o întîlnire în care 
campionul, deși a pierdut un set, 
s-a dovedit a fi superior adversa
rului său la toate capitolele ; categ. 
15—18 ani. Campionul de anul tre
cut, elevul din Piatra Neamț. Mi
hai Ciuntea a reușit să-și păstreze 
titlul, întrecîndu-1 cu 6—2, 6—2 pe 
Daniel Stănescu (Dîmbovița). Ciun
tea are tenisul în... singe și, bine 
orientat, este capabil de noi pro
grese ; categ. 19—25 de ani. Titlul 
de campion a revenit lui Zizis 
Diamandis (Dolj) care l-a întrecut, 
destul de ușor, cu 6—1, 6—1 pe 
Lorîncz (Alba). Fete, 11—14 ani. 
Gălățeanca Mihaela Dimitriu a cîș- 
tigat cu 6—3, 0—6, 6—3 finala cu 
orădeanca Maria Toth ; 15—18 ani : 
Gabriela Ciorac (Bacău) a dispus, 
nu fără a 1 se opune rezistentă 
destul de dîrză, cu 7—5. 6—3 de 
Marica Diamandis (Dolj, sora cam
pionului de la 19—25 de ani) ; 
19—25 de ani : Doina Ignat (Pra
hova) a întrecut cu 6—2. 6—1 pe 
Viorica Grămuș (Olt). Cupa trans
misibilă a ziarului Scînteia tinere
tului a revenit reprezentanțiilor 
județului Dolj, iar cupa pentru cel 
mai tehnic jucător, oferită de zia
rul Sportul a fost cîștigată de 
Mihai Ciuntea.

Ion GAVRILESCU

Ieri, pe_ aerodromul București- 
Clinceni. au început întrecerile 
celei de a XIII-a ediții a campio
natelor republicane de parașutism. 
Condițiile meteorologice bune (vi
teza vintului sub 3 rrVsec) au per
mis respectarea programului, con
cursul începînd cu proba de salt 
individual cu aterizare la punct 
fix.

După cum era de așteptat, prima 
manșă a prilejuit dispute strînse, 
primii clasați aflîndu-se la dife
rențe mici, de ordinul centime
trilor, salturile următoare fiind de
cisive pentru configurația defini
tivă a clasamentului.

întrecerile în cadrul acestei pro
be continuă astăzi de la orele 9, 
urmînd a se efectua numărul re
gulamentar de manșe (între 4—6 
în funcție de condițiile meteoro
logice) pentru acordarea titlului de 
campion.

REZULTATE 
culin : 1—2. Ilie 
rești) și Aurel 
Galați) 0,00 m, 
(A.C. Iași) 0,01 
rică (A.C. Ploiești) 0,05 m, 5—6. Io
nel Iordănescu (A.C. București) și 
Mircea Moisei (A.C. Iași) 0,08 m ; 
feminin : 1. Elena Pușcașu (A.C. 
Iași) 0,00 m, 2. Aurelia Tudorică 
(A.C. Eucurești) 0,16 m, 3. Maria 
Iordănescu (A.C. București) 0,52 m. 
4. Valeria Ciurea (A.C. București) 
0,62 m, 5. Victoria Leonida (A.C. 
Ploiești) 0,92 m.

TEHNICE — mas- 
Neagu (A.C. Bucu- 
Vorniccscu (Otelul 
3. Samuel Ancuta 
m, 4. Nicolae Mi-

S-A RELUAT CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL, DIVIZIA A
BACAU, 14 (prin telefon), tn lo

calitate a început sîmbătă cel de al 
doilea turneu al campionatului mas
culin de handbal, cuiprinzînd etapele

REZULTATE TEHNICE 
sîmbătă: 
Rafinăria 
(12—8), Dlnamo 
C.S.M. Borzeștă 
H.C. Minaur B. 
București 22—18 
— C.S.U. Galați 
Știința Bacău ■ 
Mureș 19—18 (11—10), Politeh
nica Timișoara — „U“ Cluj-' 
Napoca 19—10 (9—8); dumini
că: C.S.M. Borzeștl — steaua 
16—22 (7—9), C.S.U. Galați — 
Dlnamo Brașov 22—22 (12—12), 
A.S.A. Tg. Mureș — Rafină
ria Teleajen 21—17 (13—3), „U" 
București — Dlnamo Bucu
rești 15—17 (9—7), ,U. Cluj-Na
poca — H.C. Minaur B. Mare 
20—21 (7—11), ȘUnța Bacău — 
Politehnica Timișoara 17—16 
(12-3).

Iată programul jocurilor de 
azi, de la ora 14: Rafinăria 
Teleajen — C.S.U. Galați, Di
namo Brașov — C.S.M. Bor
zeștl, Politehnica Timișoara — 
A.S.A. Tg. Mureș, Dinamo 
București — »Ui Cluj-Napo
ca, H.C. Mtoaur B. Mare — 
Știința Bacău, Steaua — ,U" 
București

Dinamo Brașov — 
Teleajen 23—18 

București — 
29—20 (13— 9), 
Mare — „U’ 
(9—9), Steaua 
27—18 (14—8), 
- A.S.A. Tg.

7—3 (min. 18), studenții au revenit 
spectaculos, egaiind și ajungînd 
chiar să conducă: 13—10 (min. 48), 
10—14 (min. 49). Aci, cu 10 minute 
înainte de final, a intervenit, însă, 
nefericit pentru ei, momentul-cheie 
al jocului. La eforturile depuse in 
continuare de Coasă, Cheli, Baican 
și Voicu nu s-au raliat însă toți 
jucătorii, cum a fost cazul lui Bo- 
can. El a fost eliminat din joc în 
ultimele 3 minute și a ratat — an
terior — o aruncare de la 7 m. 
Principalii realizatori; Palko (6), A- 
vramescu (5), Răzor (4) — MAnauir, 
Cheli (5) — „U“ București.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — „U" 
CLUJ-NAPOCA 10—19 (9—8). UD
derby altădată furtunos s-a consu
mat acum în pas de vals! Timișo
renii au avut victoria în mină, dar 
n-au reunit să se concentreze în 
final. Cele mai multe puncte: Cris-

tian și Fijiker, cite 5 — Politehnica, 
Bota (4) — .U“.

DUMINICA
DINAMO BRAȘOV — C.S.U. GA

LAȚI 22—22 (12—12). Meci deosebit
de dârz, în care ambele formații au 
luptat mult pentru victorie. Egali
tatea a fost consemnată de 17 ori 
pe tabela de marcaj! De notat că 
în ultimul minut scorul era de 
22—20 pentru Dlnamo, gălățenil re- 
allzînd un veritabil tur de forță 
prin înscrierea a 2 goluri în ulti
mele 60 de secunde...
DINAMO BUCUREȘTI — „U“ BUCU
REȘTI 17—15 (7—9). Evoluție bună
a studenților, care și-au făcut parcă 
o specialitate din a rata posibilită
țile de victorie, datorită impreciziei 
în aruncările de Ia 7 m. In acest meci 
ei au irosit 5 astfel de situații...

Horia ALEXANDRESCU
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HANDBAL

ciuda timpului noros și, 
apoi, a ploii care nu a contenit 
nici un moment, un mare nu
măr de spectatori a ținut să asis
te la repetiția generală a forma
ției locale înaintea partidei de 
miercuri din cadrul Cupei U.E.F.A. 
Alături de ei s-a aflat în tribună 
și antrenorul principal al lui Dy
namo Drcsda, Walter Fritzsch.

Fotbaliștii mureșeni au infirmat 
într-o oarecare măsură așteptările. 
Astfel, în primele 45 de minute 
elevii antrenorului Bone nu au 
știut să se descurce în fața mar
cajului ..om la om" folosit de bă
căuani. Ba, mai mult, aceștia au

încercat să surprindă pe A.S.A. 
chiar cu arma acesteia, contra
atacul. Astfel. în min. 11, Băluță 
îsi demonstrează calitățile reușind 
o frumoasă cursă pe extrema stin
gă. pentru ca. în același minut, 
o altă acțiune a aceluiași Băluță 
să fie încheiată cu un sut al lui 
Pană, apărat cu totul întîmplător 
de Nagel. Si. astfel, trecem o mare 
ocazie la „activul" oaspeților. Se 
pare că A.S.A. se menajează în 
vederea partidei de miercuri pen
tru că acțiunile sale de atac nu 
au substanță. Hajnal expediază nu 
mai puțin de cinci suturi pe lingă 
poarta lui Coman, iar în apărare 
Pintea — la un șut al lui Pană 
(min. 28) — îi dă emoții Iui Na
gel. trimițînd balonul milimetric 
pe lingă poarta proprie. S. C. Ba
cău. antrenată de un fost atacant, 
se grupează foarte bine în... apă
rare. iar atunci cînd si aceasta

este dona 
reșenilor 
aplaudat

I 
I

I
I

* TV-a, a V-a, a Vl-a și a VH-a. Iată 
cîteva notații șl d« la meciurile de 
eîmbătă $1 duminică.

SLMBATA
H.C. MINAUR BAIA MARE — „U« 

BUCUREȘTI 22—18 (9—9). A fost de 
departe cel mal dîrz șl mal specta
culos med al etapei. Conduși cu

Mecluri Internaționale feminine tn 
Capitală. Ieri, in sala Floreasea, Ra
pid cu Amarandei (7) șl Alexan- 
drescu (6) in vervă, a întrecut re
prezentativa Canadei cu 19—8 (10—3). 
In continuare. Confecția șl S.K. 
Magdeburg au oferit o partidă ex
trem de echilibrată. Au clștlgat, la 
mare luptă, handbalistele germane 
cu 17—ÎS (10—9), dar bucureștencele 
ar fi putut egala, dacă A. Georgescu 
nu rata un penalty în ultimul mi
nut.

POLO
,CUPA ROMÂNIEI// s-au desiașurat în Capitală 

partide din cadrul seriei I a

LA ATLETISM
(Urmară din vag. 1)

N. Perța (S) 14,3; 400 mg. : Me- 
linte 51,6; 3 000 m ob. : Cefan 
8:34,8, P. Copu (S) 8:41,8; 10 km 
marș; I. Gâsitu-Stănescu (S) 
43:25,2 ; lungime: St. Lăzărescu 
(C.A.U.) 7,77 m, D. Iordache (R) 
7,51 m; înălțime: Ș. Ioan (D) 2,08 
Oi, L. Torok (CAU) 2,08 m; triplu: 
C. Corbu (S) 16,21 m. V. Dumi
trescu (D) 15,80 tn, prăjină: D. 
?iș„talu <D) 5,00 c- Anton (S) 
4,90 m, C. Ivan (D) 4,90 m ; greu- 

'*"*-• M._ Iordan (D) 17,44 m,
su
ni, 

do

Ieri
două _____ _ _____  _____ _ _
diviziei naționale de polo. In primul 
joc Rapid a Întrecut pe C.N.U. cu 
M—0 (2—0, 4—0, 1—o, 3—0) prin go
lurile înscrise de I. Slavei 4, Scher- 
van 2, Băjenaru, Olac, Ilie Gheor- 
ghe și Țăranu. Tot la un scor ca
tegoric a învins șl Dihamo pe Șco
larul București: 13—3 (1—0, 5—L
3—2, 4—0). Au marcat: Rus 7, Zam- 
tirescu 8, Novac, Munteanu, Lazftr 
(Din.) șl Nicolau 2, Chivăran (Șc.). 
In urma acestor rezultate, Dinamo 
(55—25) — la egalitate de puncte șt 
golaveraj cu Rapid (42—12) — a tre
cut în fruntea clasamentului dato
rită unui număr mai mare de goluri 
Înscrise decît formația feroviară.

SCRIMA
BAIA MARE, 14 (prin telefon). __ 

timele două probe din cadrul cam
pionatului republican de juniori 
mari (pînă la 18 ani) s-au desfășu
rat în ăceeașl notă de Interes și 
dârzenie din partea tuturor con- 
curenților. Iată și clasamentele fi
nale:

SPADA: 1. FI. Săndulescu (C.S. 
Școlar București) 5 v., 2. T. Bălănes- 
cu (Progresul București) 4 v., 3. I. Ni- 
tulescu (Electroputere Craiova) 2 v. 
(18:21), 4. D. Mițu (Școala sportivă 
Constanța) 2 v. (18:18), 5. I. Bcrtea 
(C.T.A. București) 2 v„ 6. I. Panty 
(Clubul sportiv Satu Mare) o v.

SABIE: 1. Fi. Păunescu (Progre
sul București) 4 v.d.b. in baraj cu 
T. Cselii: s—2), 2. T. Cschi (C.S.M, 
Cluj-Napoca) 4 v.d.b., 3. L. Trincă 
(Școala sportivă Ploiești) 3 v„ 4. V. 
Mocanu (Progresul București) 2 v„ 
5. Sp. Păunescu (Progresul Bucu
rești) 1 v., 6. M. lancu (Progresul 
București) 1 v.

De remarcat organizarea ireproșa
bilă asigurată competiției de către 
conducerea Clubului sportiv muni
cipal din localitate (președinte, Ti- 
beriu Katona), precum șl sprijinul 
acordat de C.J.E.F.S. Maramureș.

Nicoleta ALDEA

TENIS

Ul-

RUGBY

I
I
I
I
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CLUJ-NAPOCA, 14 (prin telefon)
Studenții nu uitaseră că au pier

dut și în campionatul trecut, a- 
casă,’ în fața militarilor. Și chiar 
dacă intraseră în arenă fără vi
gurosul Uifăleanu, accidentat, mi
zau să se revanșeze prin ambiția 
tinerilor săi, șl mai ales prin Ba- 
tacliu. Extremul stînga clujean 
și-a demonstrat, de altfel, vigoa
rea, „jucîndu-se“ pur și simplu 
cu Anghelini și întristîndu-1 mult 
pe Valentin Stănescu, venit să-și 
vadă selecționabilii. Studenții au 
și reușit să deschidă scorul, prîn-

Stadion Municipal ; teren foar» 
te bun ; timp frumos ; spectatori 
aproximativ 16 000. Au marcat : 
BATACLIU (min. 11 - din 11 m), 
AGIU (min. 37), IORDĂNESCU 
(min. 57). Raport de cornere ; 
4-4. Raportul șuturilor la p^irtâ: 
19—13 (pe spațiul porții : id—5).

„U" : Lâzâreanu (min. 58 Du- 
ha) - Porațchi, PEXA, Vasiliu. 
Ciocan — Anca, Bichescu, Cîm- 
peanu II — Coca (min. 66 Lu- 
chescu), Vaczi, BATACLIU.

STEAUA : Moraru — Anghelini, 
AGIU, SAMEȘ, Vigu - STOICA, 
DUMITRU, IORDĂNESCU - Troi. 
Botez, Zamfir.

A arbitrat C. Ghițâ, 
linie de Gh. lonescu și 
(toți din Brașov).

Cartonașe galbene 
PEXA, MORARU.

Trofeul Petschovschi :

ajutat la
Gh. Racz

VASILIU,
______ _____________  9
La tineret-speranțe : 3-0 (1—0)

MATURITATE
tr-un penalty, acordat pentru hen- 
țul lui Agiu, sancțiune care a o- 
mis însă că, în faza anterioară, 
Cîmpeanu II faultase în atac. Cu 
acest gol, marcat de BATACLIU 
in minutul 11, se părea că univer
sitarii vor scăpa de complexul lor 
în fața unei formații mature. Dar, 
după ocaziile ratate de Batacliu 
și Cîmpeanu II (min, 20 și 25), 
ambele create de... Anghelini, 
Steaua trece la timona jocului, 
simțind că adversarul se clatină 
destul de repede. Iar după ce Sa
me? îl va obliga pe Lăzâreanu sâ 
respingă în bară (min. 33), peste 
numai patru minute, AGIU, necă
jit pentru hențul în careu comis, 
pleacă în atac cu gîndul revanșei, 
șutează puternic, de la 25 ni, Lă- 
zăreanu greșește și scorul devine 
egal.

Remiza va fi frîntă la 12 minute 
după pauză, de o lovitură liberă 
executată foarte bine de IORDA- 
NESCU, de la circa 25 m. Avea să 
fie, de altfel, primul și ultimul șut 
pe spațiul porții in repriza se
cundă al militarilor I Steaua mai 
are și alte situații bune, dar Troi 
e confuz, Zamfir se grăbește, iar 
Botez nu-și găsește locul. Studen
ții au cîteva ocazii : în min. 73 
(șut Vaczi), min. 76 (șut prea în
cet Luchescu) și min. 88 (de la 
numai 10 m, din poziție ideală, 
Anca s-a grăbit șl a trimis de
fectuos, deasupra porții, șutul 
egalării).

Steaua cîștigă deci, și în acest 
an, la CIuj-Na'poca. O victorie 
care nu 
în care 
vîntul.

O victorie 
a strălucit prea mult, dar 
maturitatea și-a spus cu-

Mircea M. IONESCU

Golul r 
48. un ad 
poate fi 
seamnă
atit pentr 
tru tribu 
traatac al 
proapc d 
traseul II 
— Murei 
te“ pe C 
poarta g< 
versala" 
luiași Co 
dîrjit dec 
loc și o 
rodi — 
Fazekaș), 
pumni. di 
tonașele î 
min. 82, 
ce îi iese 
man și să

F.C. 01
U. T. A

SATU
Partida 

min. 2 1 
atac și d
spre poart 
șl Iorgul 
urmat trei 
ce era
de pe ter 
aleargă o 
care s-o 
13), Both 
(min. 24). 
tarul ară

EFORTUL OASPEȚILOR, RĂSPLĂTIT C

UNIV. CRAIOVA
„POLI1* TIMIȘOARA EKB

tate 
disc 
Bli:----------w
C. Raduly (C.A.U.) 73,68 m, civ- 
can : T. Stan (D) 67,40 tn; FE
MININ : 100 m: Viorica Enescu

, 114 — record egalat, Doina 
Ciolan (S) 12,0; 200 m: Doina 
Bădescu (R) 25,0 ; 400 m: Bă- 
descu 55,1 ; 800 m : Ileana Silal 
|lC) 2 : 04,8 ; 1500 m : Tudorița 
E«?,elea <M) 4:27,2 (h.c, Maria
hSbilea 4:26,0) ; 4x100 m î C.A.U. 
[47,8 ; 100 mg : Enescu 13,3 ; lun
gime : Dorina Cătlneanu (C.A.U.) 
p,39 m, Alina Gheorghiu (S) 6,35 
|m, Elena Vintilă (D) 6,25 m, Ma
iga lonescu (C.A.U.) 6,24 m ; înăl- 
Kime : Virginia Ioan (R) 1,7Ș m, 
[greutate t Mihaela Loghln (C.A.U.) 
R8j74 m ; disc t Argentina Menis 
[(D) 63,08 m. Lucia Fotache (S) 
»3,uD m ; suliță : Ioana Pecec (D) 
|57,4O m, Eva Zorgo (C) 55,80 m. 
I Clasamentul etapei a doua : 
Ețeaua 259,5 p (188+71,5). C.A.U. 
El8 p (135+83), Dinamo 109,5 p 
^+37,5), Rapid 67 p (36+31), 
Ejliij 58 p (24+34), Brașov 39 p 
B9+10), Metalul 37 p (20+17), Iași

I. Naghi (S) 58,40 ni; 
Gh. Megelea (S) 80,54

In prima etapă a „Cupei F. R. 
Rugby“ s-au Înregistrat rezultatele:

SERIA I: Universitatea Timișoara
— Știința Petroșani 15—9 (3—9);
C.S.M. Sibiu — Agronomia Cluj-Na
poca 4—9 (0—9).

SERIA a n-a: Paias T. C. Ind. 
Constanța — Sportul studențesc 
0—24 (0—10); Minerul Gura Humo
rului — Vulcan București 9—8 
(3-0).

SERIA a ni-a: Olimpia-Construc
torul — Steaua 3—16 (0—10); Grivița 
Roșie — Politehnica Iași 21—6 (6—0).

SERIA a IV-a: Rulmentul Bîrlad
— Gloria București 3—6 (3—0); Dina
mo București — Farul Constanta 
21—3 (12—0),

Următoarea etapă a competiției 
este programată pe 1 noiembrie.

LOTUL REPREZENTATIV DE 
RUGBY (tineret) a părăsit duminică 
seara Capitala îndreptîndu-se spre 
Burgas, locul de desfășurare a tur
neului internațional care va începe 
marți în această localitate. La tur
neu vor mal lua parte reprezenta
tivele de seniori ale Poloniei, Ceho
slovaciei, Bulgariei etc.

Printre tinerii rugby.ști români, 
care sint conduși de pi-of. Ion Țu- 
țuianu, se află sportivi de valoare 
ca Turtea, Aid ea, Borș, ». Alcxan- 
dru, Boroi, Olteanu, crăciun Ena-

Azi dimineață, pe terenurile de 
tenis din parcul sportiv Progresul, 
se dă startul in ediția din acest an 
a campionatelor naționale individu
ale de seniori. Participă peste 100 
de jucători șl jucătoare, din Ca
pitală șl provincie. Primele schim
buri de mingi aparțin pârtiei panțllor 
la proba de simplu masculin, ca- 
re-șl dispută partidele din primul 
tur. în fiecare zi, jocurile încep la 
orele 8 șl 14.

VOLEI
In „Cupa Federației» s-au desfă

șurat partidele primei etape. Iată 
rezultatele înregistrate: masculin: 
Tractorul Brașov — Politehnica Ti
mișoara 3—0 (6, 2, 6), C.S.U. Galați 
— Delta Tuleea 3—2 (13, 9, —6, —9, 

I.E.F.S. — Viitorul Bacău 0—3 
—8, —7), Steaua — Universlta- 
Cluj-Napoca 3—1 (—12, 11, 4,
Rapid — Universitatea Craiova 
(16, II, 11) ; feminin : I.E.F.S.—

13),
3—0....................... WSmSh!
Olîmpia-ConstructoruJ 8—0 (12, 4, 
8), Universitatea Craiova — Dlnamo 
2—3 01, —9, —11, 9, —12), universi
tatea Timișoara — C.SJML Sibiu 3—1 
(8, 12. —10. 9), C.S.U. Galați — 
Știința Bacău 3—1 <6, U, —3, 12), 
Universitatea Cluj-Napoca — Rapid 
1—3 (—10, 11, —5, —10). Rezultatele 
ne-an fost transmise de corespon
denții noștri: I. Costlniu, I. Pocol, 
T. Sirlonol. P. Arcan. C. Gruia, si..

I
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Surprinși, din primele minute, 
de replica foarte bună a timișo
renilor (joc organizat, calm si 
precis în apărare, tăios în atac), 
craiovenii se descurcă greu, întîm- 
pinînd serioase dificultăți în gă
sirea drumului spre gol. Este ade
vărat, Boc pendulează fără greșea
lă în fața porții lui Purcaru, De- 
selnicu se avîntă mereu spre mij
locul terenului, Strimbeanu alear
gă '
cu 
în 
îl 
că
un _______ __ _
cordul lui Titus Ozon (157), gol-

mult, generos ca întotdeauna 
efortul său, dar acolo» în fată» 
careul echipei timișorene, toți 
caută pe Oblemcnco. Pentru 
lui Oblemenco îi mai trebuie 
singur gol ca să egaleze re-

geterul absolut al primei noastre 
divizii. Minutele se scurg, cele 
două vîrfuri nu-și sincronizează 
mișcările, Crișan nu are explozia 
de start din sezonul trecut, Marcu 
— după un început bun — acuză 
o lovitură la gleznă, în urma 
unei ciocniri cu Crîngașu. Jocul 
poartă amprenta echilibrului. Ra
tează pe rind Oblemenco (min. 
12), Marcu (min. 20), Dembrovschi 
(min, 25), Giuchici (min. 29). Fi
nalul reprizei aparține totuși e- 
chipei gazdă. Nedelcu II (min. 41) 
irosește o mare ocazie și, supărat 
pe el însuși, cînd mai erau doar 
vreo cîteva secunde, insistă la o 
minge înaltă, pe care, mai iute, 
o lovește, cu capul, MEHEDIN- 
TU, cu intenția de a o trimite 
la portar. Jivan ieșise, însă, din
tre buturi și... autogol !

în prima parte a reprizei se
cunde. Universitatea atacă în for
ță, ca în zilele ei bune, și scorul

ar fi pu 
Nedelcu 
(min. 59 
în momc 
țiuni of<
șutează i 
celehte, 
de poarta 
unei faz 
mingea 
Dembrov
— timișo

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport 
etapa din 1* septembrie

L
TI. 
m. 
IV.
v.

VI. 
vn. 

vru.
IX.
X.

XI. 
xn. 
xm.

F.C. Argeș—F.C.M. Reșița 
F.C. Olimpia S.M.—U.T. Arad 
Jiul—C.F.R. Cluj-Napoca 
„TJ* Cluj-Napoca—Steaua
Sp. stud.—Poli Iași
F.C. Brăila—F.C. Petrolul 
Celuloza Căi.—F.C.M. Galați 
Viet. Tecuci—C.S.M. Suceava 
Electro putere—Steagul roșu 
Nitramonia—Chimia Rm. V. 
Chimia _Tr. M.—Progn
Dada
C.F.R.

__  __ _ . Buc.
Orăștle—U.M. Tlm. 
Tim.—Rapid Arad

X
1
1
3
1
1
2

X
1
1
2

X
1

Fond de dștigurl: 309.021 lei.

în
14

Ca- 
no~

Plata cîștigurilor va începe 
pltală de la 19 sept, pînă la __ ... 
lembrie; în țară de la 23 sept, pină 
la 14 noiembrie 1973 inclusiv; prin

Ultimele zile pentru procurarea 
biletelor la PRONO-OLIMPIC. Bile
tele se găsesc la cluburile șl asocia
țiile sportive, în unitățile comerțu- 
lul de stat și ale cooperației, precum 
și în toate agențiile Loto-Pronosport.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES din 14 SEPTEMBRIE 1973: 
Extragerea I: 25 19 14 4 33 17 28 18 36; 
extragerea a n-a: 26 37 27 32 43 4 29 
10 33; extragerea a m-a: 17 34 25 
15 30 39 3 1 13 ; extragerea a IV-a : 
36 10 1 4 27 24 26 19 38; extragerea 
a V-a: 29 20 13 16 35 36 33 45; extra
gerea a Vl-a: 44 17 10 23 14 6 3 23; 
extragerea a VTt-a: 42 33 39 10 2 27
31 21; extragerea a vm-a: 8 15 39 
42 7 21 25 43. FOND GENERAL DE 
ClȘTIGURI: 830.887 leL Plata câști
gurilor se va face în Capitală înce- 
pind din 27 septembrie, pînă la 14 
noiembrie, în țară aproximativ din 
1 oct. pînă la 14 noiembrie 1975. iar 
prin mandate poștale aproximativ
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Ghețu,

(2-0)

fotbalului din țară au putut vedea 
pe micile ecrane, echipa bucureș- 
teană a început foarte bine meciul, 
atrăgîndu-și aplauzele publicului lo
cal pentru jocul său combinativ, 
de un remarcabil nivel tehnic și 
spectacular. Dinamoviștii — care a- 
veau apoi să slăbească din ritm. 
— s-au aflat, astfel, aproape de 
deschiderea scorului atît în min. 4, 
cînd după un frumos „un-doi’‘ între 
Nunweiller și Lucescu ultimul a șu
tat peste poartă, cit și la acel con
traatac în decisivă superioritate nu
merică (2 înaintași bucureșteni con
tra unui singur apărător constăn- 
țean) din minutul 16, cînd Nunweil
ler a greșit copilărește pasa, trimi
țând mingea (așteptată de Dumitra- 
che în poziție excelentă) in... picioa
rele lui Antonescu.

Constănțenii, care au fost și ei pe 
punctul de a înscrie în min. 13, la 
șutul-centrare al lui Nistor, cînd 
mingea a lovit bara, fiind apoi res
pinsă în corner de către Ștefan, au 
echilibrat treptat jocul, ba chiar au 
trecut la cîrma lui, punîndu-1 la 
grele încercări pe portarul dinamo- 
vist în minutele 20 și 38 (la șutu
rile lui Peniu și, respectiv, Turcu).

După pauză, . : '
de valoare medie. .« 
ritorială a gazdelor 
punând în evidență unele fisuri in 
sistemul defensiv al oaspeților, dar 
Sătmăreanu II și, mai ales, ștefan 
(pînă la accidentare) s-au distins 
prin intervențiile lor, împiedicând 
fructificarea tot mal frecventelor șl 
periculoaselor atacuri ale gazdelor.

Dinamoviștii au încercat-, la rîn- 
dul lor, în această repriză să valo-

pe fondul unui joc 
superioritate te- 

• s-a accentuat,

f. în min. 
L. nu mai 
In și în- 
Iscătușare 
it si pen-
un con- 

aduce a- 
irculă pe 

I— Hajnal 
h îl ba
lotă spre 
e „trans
late ace- 

mai în- 
Iriză, are 
palie Va- 
lovise pe 
prt cîtiva 
pază car- 
ru ca, în 
bleze tot 
k pe Co- 
l la 2—0.

Stadionul ,,1 Mai”; teren bun; 
timp frumos : spectatori, aproxi
mativ 14 000. A marcat : DUDU 
GEORGESCU (min. 90, din pe
nalty). Raport de cornere : 14—4. 
Raportul șuturilor la poartă : 19-8 
(pe spațiul porții: 9—3).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu
- Mustafa, ANTONESCU, DOBOȘ, 
Nistor — Constantinescu (min. 69 
Corendea), M. Popescu — Săl- 
ceanu (min. 55 Licâ), PENIU, 
Mârculescu, Turcu.

DINAMO: ȘTEFAN (min. 
Constantinescu) — Cheran, _
SANDU, SATMAREANU II, Lucuța
— Dinu, I. Marin — R. Nunweiller 
(mîn. 55 Zamfir), D. Georgescu, 
Dumitrache, LUCESCU.

A arbitrat N. Rainea (Bîrlad), 
ajutat la linie de C. Sănduiescu 
(Vaslui) și S. Drâgulici (Drobeta 
Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-speranțe: 2-2 (1—0).
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'ORAN

în 
în

llelon) 
knos :
| urcat 
pt violent 
Eerit bara
burat. Au 
tive, ceea 
k situația 
L domină, 
f acel gol 
hnu (min. 
[ou Bocșa 
e ț>e por- 
fentru in-

ac-
Ei

rții dacă 
li Crișan 
fi grăbit 
hnor 
oase,
bziții ex- 
iva metri 

în urma 
isc, cînd 
ă pe la 
i Anghel 
prin CO-

In ușor
Lctatori, 
parcat : 
utogol) 
bort de 
rilor la 
porții:

ru —
Ber- 

tefânes- 
Oble- 
Marcu

: Mioc, 
laier — 
EC - 
54 Pâl-

ta, aju- 
lescu I 

din

(0-0).

îl în pla- 
e a por
ii (min. 

osesc ul- 
rtide des- 
olitehnica 
aiova, un 
îtru care 
nod foar- 
niversita- 
scmieșec 

aiul cam-

SE MAI AȘTEPTA■>
rîfice arma contraatacului, dar au 
făcut-o cu oarecare timiditate, ma
nifestând, pe deasupra, nesiguranță, 
pripeală și imprecizie în fazele de 
finalizare. Unor asemenea slăbiciuni 
le-a căzut victimă și Dudu. Geor
gescu care, în min. 70 — scăpat sin
gur spre poarta adversă — a irosit 
poate cea mal mare ocazie de gol 
a meciului, încercînd să-l dribleze 
și pe Ștefănescu.

Cînd conturile păreau încheiate și 
scorul de 0—0 se conturase 
rezultat final echitabil, un 
atac inițiat de Lucescu în 
minut de joc l-a pus în situație de 
șut pe DUDU GEORGESCU și funda
șul central constănțean Doboș n-a 
mai putut împiedica golul decît res- 
pingînd mingea cu mîna. Tot câștigă
torul „ghetei de aur“ a transformat 
și penalty ul, în fața unui stadion 
stupefiat de cele întâmplate!

Constantin F1RĂNESCU

n««

ca un 
contra- 
ultimul

Rapid a obținut a doua victo
rie în acest campionat. Deci, două 
înfrîngeri. două egaluri. două par
tide cîștigate. Și ca simetria să fie 
perfectă, 
rența 
0-3, 
2—0.

Ca . ____ ___________ ________
Napoca, succesul giulcștcnilor a 
prins contur abia după pauză, deși 
în primele 25—30 de minute, supe
rioritatea a fost de partea lor. Dar 
Manea (min. 4) a ratat deschide
rea scorului. Rontca (min. 21Ț a 
șutat în bară, aproape la vinclu. 
cînd Albu fusese învins, iar ace
lași Manea, destul de capricios de 
la o vreme, de dragul unui drib
ling în plus (min. 25), a ratat in
credibil de la 6 m I Replica oră- 
denilor, destul de palidă in prima 
jumătate de oră. deși Georgescu, 
fără experiența și îndrăzneala ne
cesară. a ratat în min. 5 și 28, co- 
piindu-1 pe Manea. Din min. 
F. C. Bihor a echilibrat jocul, 
a devenit mai 
trenant.

După pauză, 
lase o impresie 
torită 
tiv al 
rarea
aveau _ ... _ ______ _
cum o făcuseră și în meciul pre
cedent. cu S. C. Bacău, și iluzia 
unui scor egal s-a spulberat. Re

a învins acum la dilc- 
la care pierduse la Arad.-«Un 
apoi 3—0. un 0—2 și acum

și în partida cu C.F.R. Clu.i- 
succesul giiileștcnilor

rapid și

. 30. 
care 

mai an

oaspeții 
destul de 

tehnicității, jocului 
multora dintre ei. 
imediată și portarul 
să greșească decisiv.

aveau să 
bună da- 
combina-. 
Dar apă- 

Albu 
așa

JOC ANTRENANT,
stâlpul din stînga al porții sătmăre
ne, cu un voleu fulgerător, iar Be
dea (min. 37) îl întinde la maximum 
pe Pusztai. Olimpia revine în atac 
și Both (min. 41) încearcă din nou 
vigilenta lui Iorgulescu, pentru ca 
în minutul următor Schepp să în
lăture de pe linia porții iminentul 
gol pe care îl crease același Both, 
cu o lovitură de cap.

Repriza a doua avea să fie și mai 
antrenantă, mai spectaculoasă. In 
primul minut gazdele reușesc des
chiderea scorului — Bocșa centrează 
in careul advers și POPESCU înscrie 
în colțul lung, cu capul : 1—0. Trei 
minute mal tîrziu, Gherine șutează 
în bară, balonul trece apoi pe la 
Mureșan și Kaizer, Iorgulescu a- 
leargă de la un colț la altul al por
ții si mingea se încăpățânează să nu 
intre în plasă. Ofensiva locală se 
concretizează din nou în min. 53 — 
Gherine șutează în bară, mingea re
vine în teren și ricoșează în gol, 
din fundașul KUKLA : 2—0. Arăde
nii încearcă să riposteze, Domide și 
Broșovschi caută soluții de contra
atac. dar Olimpia e stăpînă pe 
tuație. De menționat că în min. 
Birău a șutat și el în bară.

SPECTACULOS
tervențille sale. De prin min. 30, 
dezarmată de marcajul exact al’oas-

teren foarte 
spetcatori 

Au maicat : 
, și KUKLA 

autogol). Raport de

Stadion Olimpia ; 
bun ; timp frumos ; 
aproximativ 15 000. 
POPESCU (min. 46) 
(min. 53 - --
cornere : 13-3. Raportul șuturilor 
la poartă : 23-10 (pe spațiul 
porții : 11-3).

F. C. OLIMPIA : Pusztai - FI
LIP, Bereș, Knoblau, BOCȘA - 
POPESCU (min. 85 Borota), KAI- 
ZER, BOTH - Mureșan, HAȚE- 
GANU, Helvei (min. 46 Gherine).

U.T.A. : îorqulescu — BIRĂU, 
Kukla, POJONI, Schepp - DO- 
MIDE, BROȘOVSCHI, Bedea (min. 
72 Gali) — Axente, Colnic (min, 
83 Cura). Sima.

A arbitrat C. Petrea, ajutat 
la linie de N. Georgescu și 

Em. Svitiec (toți din București).
Cartonașe galbene : SIMA și 

KAIZER.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 0-2 (0-2).

peților. formația gazdă ridică puțin 
piciorul de pe accelerator și astfel, 
în min. 34. Broșovschi zguduie

FINAL GREU
F.C. ARGEȘ |2(1)
F.C.M. REȘIȚA

PITEȘTI, 14 (prin telefon)
Piteștenii au început puternic în

tâlnirea, au atacat chiar din start 
și, In min. 2, la o dublă ezitare (Pi- 
gulea — Constantin), Radu LI a 
fost foarte aproape de a marca. 11 
imită Dobrin (min. 7), printr-un vo
leu, dar mingea trece razant cu ba
ra. Oaspeții fac față destul de bine 
acțiunilor ofensive ’ ’ ‘
argeșeni, remareîndu-se 
imediată, care a excelat la inter
cepții, ca și Munteanu. care l-a 
marcat strict pe Dobrin. La o cioc
nire cu fundașul Ivan, Atodiresei 
părăsește pentru cîteva minute te
renul. In acest răstimp, în min. 33, 
Dobrin execută un dribling prelun
git, pe partea dreaptă, centrează 
înapoi și D. POPESCU reia plasat 
in poarta lui Constantin: 1—0.

La reluare aveam să asistăm la o 
repriză excelentă, cu acțiuni purtate 
în viteză, cu contraatacuri palpitante, 
dar... și la unele intrări dilre. JVfiinu- 
tele 47 și 48 îl pun pe Radu n in 
situații extrem de favorabile de a 
mări avantajul echipei sale. Șl iată 
că, în min. 64, noul intrat Roșu a 
executat o lovitură de colț, funda
șul Dumitrescu a trimis exact in 
Constantin, acesta a respins și RA
DU II a trimis din apropiere 
plasă. în minutele următoare, 
gringolada ddn _ / 
părea că va aduce un ______
mai concludent localnicilor. Dar, 
venit minutul

declanșate de
apărarea

în
__ , de- 

tabăra oaspete se 
avantaj și 

______ _______ _____, a 
70, Căprioru a luat o

si-
86

Stelian TRANDAFIRESCU

PREVIZIBIL...

POLITEHNICAIAȘU

Debut do partidă favorabil ie
șenilor care 
rapide, 
marcă insistentul Costea 
impresia că 
lentatul 
tează 
(min. 2 
reșteni 
prin minutul . ,, ___
instalează la cîrma jocului și plu
sul lor de 
nală începe 
în min. 22, 
derutant al 
ratează M. Sandu, dar în min. 43 
apărarea lui Poli este surprinsă

prin contraatacuri
energice, în care se

nu vor a pierde. Ta- 
extrem stingă ieșean ra- 

însă două mari ocazii 
și 16) și... studenții bucu- 
preiau inițiativa. Cam de

20, „alb-ncgrii“ se

experiență competițio- 
să-și spună cuvintuj. 
Costaș prinde un șut 
lui Grosu. în min. 40

Stadion „23 August": teren ex
celent; timp bun; spectatori a- 
proximativ 10 000. Au marcat: M. 
STELIAN (min. 51) și MANEA 
(min. 81). Raport de cornere : 
4-9. Raportul șuturilor ia poarta: 
18—12 (pe spațiul porții: 8—5).

RAPID : IONITA - Pop (min. 
74 A. Dumitru), GRIGORAȘ, FL. 
MARIN, IORDAN — Rîșniță (min. 
57 Angelescu), M. Stelian, Savu 
— RONTEA, Neagu, Manea.

F.C. BIHOR : Âlbu - P. Nico- 
lae, E. Naghi, Sâtmâreanu I, Po- 
povicî — AL. NAGHI, Naom (min. 
59 Daraban), Ghergheli (min. 59 
Agud) — Suciu, FLORESCU, Geor
gescu.

A arbitrat M. Moraru, ajutat 
la linie de N. Cursaru și N. Mo- 
roianu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi: 10.
La tineret-speranțe:

APLAUZE PENTRU AMBELE ECHIPE
la un contraatac întreprins de 
Grosu și centrarea acestuia este 
reluată sigur de către SANDU : 
1—0.

Reluarea partidei ne arată o 
formație oaspe la fel de decisă 
ca și în primele minute ale me
ciului. Dar... apare ,, momentul 
psihologic" al acestei plăcute în- 
tîlniri, minutul 56, în care Romilă 
II ratează egalarea (cu poarta 
goală 1), pentru ca imediat. Ia o 
abilă acțiune personală, GROSU 
șă înscrie. La 2—0, Politehnica 
intră intr-o derută pe care o 
sancționează prompt golul al trei
lea al Sportului studențesc, marcat 
de SANDU, prin specularea abilă 
a unei neînțelegeri de apărare.

Parcă pentru a convinge că 
acest 0—3 este prea sever, ieșe
nii prind din nou aripi în finalul 
de partidă. Scorul de pe tabelă 
nu-i doboară psihic ci, dimpotri
vă. ii indîrjește. Ei atacă mai 
mult, în min. 72 D. Ionescu șu
tează în bară, după două minute 
SIMIONAȘ reduce scorul, reluînd 
cu capul la un corner și tot el 
ratează în min. 88. la excelenta 
pasă a lui Romilă. în ultimul mi
nut. ratarea supremă : Simionaș 
este faultat în careu, el execută

Stadion Republicii ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori <»- 
proxmativ 10.000. Au marcat : M. 
SANDU (min. 43 și 66), GROSU 
(min. 56), respectiv SIMIONAȘ 
(min. 74). Raport de cornere i 
6-10. Raportul șuturilor la poartă x 
15-14 (pe spațiul porții : * “

SPORTUL STUDENȚESC 
— Tănăsescu, Cazan, 
Manea — Radulescu, 
(min. c? :
GROSU, M. SANDU, 
(min. 85 Roșu).

„POLI* IAȘI : Costaș — Anton, 
Unchiaș, CIOBANU, Ciocîrlan — 
Romilă II, Simionov (min. 75 Di
nu), Simionaș — D. IONESCU, 
Incze IV (min. 46 NEMȚEANU), 
COSTEA.

A arbitrat V. Topan, ajutat 
la linie de T. Gaboș (ambii din 
Cluj-Napoca) și T. Andrei (Si
biu).

Cartonașe galbene: SIMIONAȘ. 
’ ' • ~ • • • 9

1-1

SIMIONAȘ

9—5). 
_ . Suciu 
Ciugarln, 

Chihala 
80 Munteanu), CASSA! —Marîca

Trofeul Petschovschi 
La tineret-speranțe : d-o).

ECHILIBRU RUPT IN

m și Suciuslab lovitura de la 11 
respinge.

Victorie meritată a ______ ____
bucureșteni, dar oaspeții au lăsat 
o foarte bună impresie prin jocul 
lor curajos și decis.

Radu URZICEANU

studenților

ULTIMELE MINUTE

priza a fost dominată de ratările 
lui Neagu (min. 55), Rontea (min. 
70 — șut pe lingă bară, după o 
excelentă combinație ; min. 79 — 
bară). Manea (min. 75), Georgescu 
(min. 78) și, bineînțeles, de cele 
două goluri care au 
vingători. Min. 
nemarcat la 16 
Albu e neatent 
1—0 ; min. 81, 
al lui MANEA,
șpitul, și gol pe care portarul oră- 
dean îl primea iar cu mare ușu
rință : 2—0.

Orădenii insistă, apoi, 
uneori terenul, dar 
marginea careului, unde ______ ...
rapidistă joacă bine, ca și Ioniță. 
într-un meci, cu unele faze fru
moase și momente agreabile, dar 
in care înaintașii prea s-au jucat 
cu ocaziile, a ciștigat formația cu 
apărarea mai bună simbătâ. adică 
Rapid, dar ai cărui atacanți au 
rămas încă datori, dacă ne gîndim 
la randamentul pe care trebuie să-1 
clisi miercuri, cu Anderlecht.

Constantin ALEXE

DEVA, 14 (prin telefon)
Meciul s-a disputat la Deva, pe te

ren neutru, cel din Petroșani avind 
o suspendare. Entuziasm 
peste așteptări (galerii 
partea ambelor echipe).
fost îndîr.jită, echilibrată. ___ _  ____
scăpați de handicapul psihic al con-

— aici 
active 
Partida

de 
a 

Feroviarii,

decis pe în-
51 : M. STELIAN, 
m, șutează pe jos, 
și plonjează tirziu : 
dribling prelungit 

șut de la 12 m, cu

domină 
se pierd La 

apărarea

Stadion Cetate ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori aproxi
mativ 10 000. A maicat : MULȚES
CU (min. 82 — din 11 m). Ra
port de cornere : 8-2. Raportul 
șuturilor la poartă ; 13-12 (pe
spațiul porții : 6—3).

JIUL : Ion Gabriel 
STOICA, Stocker, Leca (min. 
Minculescu) — G. Stan, 
Moldovan — COVACI 
TOMA), Roznai, Bălan.

C.F.R. : Moldovan 
CIOCAN. Vișan, 
SZOKE. Boca - 
75 M. Breton), 
Pop), MOGA.

A arbitrat Al.
nie de R. Șerban și V. Ciocîlteu 
(toți din Craiova).

Cartonașe galbene : MULȚES
CU.

La tineret-speranțe : 2—0 (0—0).

NIȚU, 
76 

Mulțescu, 
(min, 46

Lupu,
Roman — Bila, 

Gostilean (min.
Adam (min. 52

Ene ajutat la II-

dițiel de oaspeți, au abordat întîlni- 
rea cu același elan, cu aceleași pre
tenții, cu aceeași dezinvoltură ca și 
partenerii lor.

Se poate afirma că meciul a pre
zentat o anume simetrie. Cite un 
pilon în liniile de fundași (Stoica 
și Ciocan), caracteristici comune alt* 
compartimentelor de mijloc (dinami
ce, viguroase, dar cu productivitate 
afectată de lipsa de clarviziune), cite 
,,un vîrf de lanee“ (Roznai și Mo- 
ga). îndrăznețe dar păzite cu as
prime. Poate câ .Jiul ar fi putut în
clina mai decis balanța, dacă atu- 
urile sale — tehnicitatea Iul Mul
țescu și Moldovan — ar fi fost va
lorificate din plin : dar, Mulțescu a 
fost bine supravegheat de Szoke, 
iar lui Moldovan, plasat după pauză 
pe extrema dreaptă, i s-a diminuat 
mult forța de constructor.

Acest echilibru de care vorbim 
(punctat de ratările iul BîJă — min. 
37, Roznai — min. 44 și 65. colorat 
de jocul ordonat al clujenilor și de 
capacitatea de șoc a Jiului) s-a tul
burat insă în .finalul partidei. O 
zvîcnire în extremis, un iureș colec
tiv al echipei din Petroșani au su
pus la încercări grele, în ultimele 
zece minute, careul C.F.R.-ului. în 
asemenea împrejurări, in min, 82, 
Lupu îl va imobiliza cu brațele pe 
Roznai. în suprafața de pedeapsă, 
și penalty-ul dictat va fi transfor
mat lejer de MULȚESCU. Golul acesta 
tirziu, așteptat cu înfrigurare, pus 
mult timp la îndoială de replica for
te a feroviarilor, răsplătește capaci
tatea învingătorilor de a sprinta in 
perioada cea mai dificilă, finalul 
partidei.

Ion CUPEN

DIVIZIA
SERTzX I

GLORIA 
ȘANI 2—1

BUZĂU — 
(1—0). Au 

glii ar (min. 5), Stan 
11. m)
Soare, coresp.)

VICTORIA TECUCI 
CE A VA 0—0.

UNIREA 
înscris : 
(min. 88.

FOC- 
Ma- 
din 

respectiv Ghica (min. 84). (D.

C.S.M. su-

METAl.UL Pt.OPENI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 4—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Alexe (min. 25, 57) și Spiridon 
(min. 68, 81). (P. Păunescu, coresp.)

GALAȚI — C.S. BOTOȘANIC.S.U. 
0—0.

B ETAPA A IV-a
SERIA a Il-a SERIA a IlI-a

IND. biAtxvACui C. TuaIZxi — alURE- 
ȘUL DEVA 3—1 (1—1). Autorii golu
rilor : Coloji (min. 21), Pripici (min. 
65), Mureșan (min. 78), respectiv Să- 
Tâjan (min. 40). (P. Țonea, coresp.)

F.C. BAIA MARE — C.LL. S1GHET 
4—0 (2—0). Au înscris : Condruc (min. 
8), Chivescu (min. 20), Dragomirescu 
(min. 62) și Moldovan (min. 83). (V. 
Săsăranu, coresp.)

F.C. CORVINUL HUNEDOARA — 
MINERUL MOLDOVA NOUA 3—0 
(3—0). Autorii golurilor : Șchiopu 
(min. 7), Surenghin (min. 40) și Co
jocarii (min. 44). (I. Vlad, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA -------------------
1—0 (0—0). 
de Dima 
coresp.)

UNIREA 
CĂLAN (
Schmidt (min. 24) și Rizescu 
89). (P. Iatap, coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — GAZ METAN 
MEDIAȘ 1—1 (1—0). Au înscris : Em. 
Dumitru (min. 23) pentru Gloria, 
Ghergheli (min. 57) pentru Gaz me
tan. (I. Toma, coresp.)

DACIA ORAȘTIE — U.M. TIMI
ȘOARA 0—0.

F.C. ȘOIMII SIBIU — METALURGIS
TUL CU GIR 1—1 (1—0). Autorii golu
rilor : F. Lazăr (min. j»6) pentru F.C. 
Șoimii, Soos (min. 85) pentru Meta
lurgistul. (I. Boțocan, coresp.)

VICTORIA CĂREI — STICLA TUR
DA* 3—0 (1—0). Partida s-a întrerupt 
în min. 81 cînd oaspeții s-au retras 
de pe teren, fiind nemulțumiți de 
deciziile arbitrului I. Moisescu (Dro
beta Tr. Severin). Au 
cea (min. 36) și Naghi 
Herman,, coresp.)

F.C. BAIA MARE
F.C. Corvinul Huned. 4 3 10
C.F.R. Timișoara

4. Gloria Bistrița
5. Victoria Câlaîî
6. Ț,C. Șoimii Sibiu
7. Mureșul Deva
a. ind. sîrmei C.T.
9, Dacia Qjăștie

10. Minerul M, NQUă
11. u.M. Timișoara
12. Mctalurg. Cugir
12, Rapicț
14. C.iT. Signet
15. Victoria Cărei
16. Sticla Turda
17. Gaz metan Mediaș
18. Unirea Tomnatic

ETAPA VIITOARE (21 septembrie): 
F.C. Corvinul Hunedoara — Rapid 
Arad, F.C. Bala Mare — Minerul Mol
dova Nouă, Victoria Cărei — Victoria 
Călan, Metalurgistul Cugir — C.F.R- 
Timișoara, Mureșul Deva — Dacia 
Orăștie, C.T.L. Slghet — Ind. sîrmei 
C. Turzii, Gaz metan Mediaș — F.C- 
Șolmii Sibiu, Sticla Turda — Gloria

_____________________________________

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — ME
TROM BRAȘOV 2—1) (0—l». Golurile 
au lost marcate de sultanoiu (min. 
51) și Lutic (nun. 60, autogol).

METALUL BUCUREȘTI — F.C.M. 
GIURGIU 2—2 (1—1). Autorii golurilor: 
Prodan (min. 7, 65) pentru Metalul, 
Cojocarii (min. 17). Grădinaru (min. 
85, din 11 m). (I. Vasile)

TRACTORUI. BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2—4 (1—1). Au jnscris : 
Gherghe (min. 30), Vătat (min. 70, 
din 11 m), respectiv costache min. 
7), Decu (min. 47), Jurcă (min. 55), 
Frunză (min. 58, din 11 m). (C. Gruia, 
coresp. județean)

CHIMIA TR. MĂGURELE — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—3 (0—1). Au 
marcat: Tevl (min. 5, 46) și Dragu 
(min. 55). (D. Gruia, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
STEAGUL ItOȘU BRAȘOV 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : I’elea (min. 21) și 
Hîrlab (min. 88, autogol). (T. Coslln, 
coresp.)

MINERUL MOTRU — S.N. OLTE
NIȚA 2—0 (0—0). Au înscris : Cior- 
noavă (min. 64) și Rădoi (min. 83). 
(G. Jugănaru. coresp.)

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
CHIMIA RM. VlLCEA 2—0 (0—0). Au 
marcat : Ciutac (min. 71) șt Chirie 
(min. 76). (V. Lazăr, coresp.)

AUTOMATICA ALEXANDRIA — 
DINAMO SLATINA 1—0 (1—0). Uni
cul gol a tost realizat de Manciu 
(min. 31). (M. Bizon, eoresp.)

C.S. TlRGOVIȘTE ........ ..........
MIJA j .
(min. 12), Sava (min. 50, din 11 ni), 
respectiv Gheorcău (min. 35, din 11 
m). (M, Avanu, coresp.

2-

RAi’ID AHAD
Unicul gol a fost realizat 
(min. 61). (Șt.

C.F.R. 
NEAMȚ 
marcat 
Enea, coresp.)

PRAHOVA PLOIEȘTI — S.C. TUI> 
CEA 5—0 (2—0). 
goescu (min. 17), 
75) și Tănăsescu 
nea, coresp.)

F.C. BRĂILA 
PLOIEȘTI 4—0 
Traian (min. 20, 
60) și Radu Dan 
coresp.)

PAȘCANI — CEAIILĂUT. P.
1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
de Dumitru (min. 74). (C.

Au înscris : Dră- 
Răuț (min. 43. 60, 
(min. 69). (I. Cor-

Mar toi?;

l TOMNATIC 
0—2 (0—1).

— VICTORIA 
Au marcat : 

(min.

— f.c. petrolul 
(2—0). Au marcat : 
32), Prepurgel (min. 
(min. 82). (Gr. Rizu,teren foarte 

spectatori a- 
: D. 

RADU II

Stadion 1 Mai ;
bun ; timp frumos ; spcuiuiuu 
proximativ 15 000. Au marcat : 
POPESCU : • ----------
(min. 64). MUNTEANU (min. 70) 
și BOJIN (min. 77).

(min. 33),

și BOJIN (min. 77). Raport de 
cornere: 11—1. Raportul șuturilor 
la poarta : 13-8 (pe spațiul por
ții ; 7-4).

F. C. ARGEȘ : Ariciu 
fir, Dumitrescu, Cîrstea, 
Toma, IOVANESCU, 
D. POPESCU (min. t 
DU II, Jercan.

F.C.M. REȘIȚA : 
Piqulea, Ologeanu, 
LIPESCU - Gabel, 
CĂPRIORU - ATODIRESEI, 
JIN, Florea (min. 61 Bora).

A arbitrat C. Dinulescu, ajutat 
la linie Be C. Bărbulescu și Gh. 
Nicolae (toți din București).

Cartonașe galbene : DOBRIN. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La

- Zam- 
____ Ivan — 

, DOBRIN - 
6i Roșu), RA-

Constantin — 
Hergane, Fl- 
MUNTEANU, 

BO-

tineret-speranțe : 1-0 (0-0).

a driblat trei adversari, a 
și MUNTEANU a pătruns,

stingă, 
centrat , . . .
trimițând plasat în gol. Jucătorii ar
geșeni se năpustesc acum în atac, 
negii jind apărarea. După ce Atodi
resei scapă singur (min. 74) și este 
blocat curajos la picioare, de Ari- 
cîu, în min. 77 oaspeții reușesc să 
egaleze: fundașul Filîpescu 
filtrează în atac, centrează 
„stingă1* și BOJIN se înalță 
capul introduce mingea în 
Pjnă în finalul partidei alte 
periculoase contraatacuri inițiate tot 
de Atodiresei (min. 84 și 86) șe sol
dează numai cu... emoții în tribune.

se 
de 
și cu 
plasă.
două

in- 
pe

CELULOZA CĂLĂRAȘI — F.C.M. 
GALAȚI 1—4 (1—0). Autorii golurilor: 
Gh. Alexandru (min. 34), respectiv 
Vochin (min. 57, 80), Ghirca (min. 60) 
și Bezman (min. 70). (M. Stan, 
coresp.)

VIITORUL VASLUI — C.S.M. BOR-
Zfc’ȘTI 0—2 (0—2). Au marcat: JTudose 
(min. 23) și Tinț (min. 38). 
rea, coresp.)

(M. ITo-

METALUL
2—1 (1—1). Au înscris.: Niță

1. F.C.M. GALAȚI
2. F.C. Brăila
3. Prahova PI.
4. Met. Plopeni
5. C.S.M. Borzești
6. C.F.R. Pașcani
7. C.S. Botoșani
9. C.S.U. Galați
9. ViQțojia TecuciViștopia Tecuci 4 1 

F.C: Petrolul PI. 4 1 
C.S.M, Suceaya 4 1 
Gloria Buzău 
Ceahlăul P. N. 
Cimentul Medg. 
Celuloza Căi.
Viitorul Vaslui 
S.C. Tulcea
Unirea Focș.

ETAPA VIITOARE
Ceahlăul P. Neamț ■

1.
4 4 0 0 10— 1 8 “•
4 3 0 1 11— 3 6 44 2 2 0 8— 2 ti 7.'

4 3 0 1 11— 6 6 «?•
4 2 2 (J 7— 2 6 6— 7.
4 2 1 1 6— 4 5 6— 7.6
4 3 1 1 4— 5 5 8.
4 1 2 1 2— 3 4 9—10.

H
4 1 
4 0
4 1
4 0
4 0

3 1
2 i
1 2 
115
1 2
2 2 
0 3 
2 2
0 4

4
5
3
3

2— 6
4— 9 
2—10
1— 9
2— 6

PROG. BUC.
Autobuzul Buc. 
Nitram'onia Făg. 
C.S. Tîrgoviște 
Tractorul Bv. 
Dinamo Slatina 
JVlinerul Ațptru 
Electroputere Cv. 
F.C.M. Giurgiu

_ Autoznatica Ajex. 
11. S.N. Oltenița 

12—13. Metalul Buc. 
12—J3, Voința Buc,

14. Steagul r. 15v.
15. ”
16.
17.
18.

județean)
1
1
1
0 
1 
o 
o 
o
2o
0 2

2
2
2
1
1
2
1

0 
0 
0
1
I9

7
7
7
6

1.
2.
3.

marcat : Van-
(niin. 75). (Em.

2
1
1

4
4
4
4 
septembrie):

0
2
2
1

(21 septembrie):
- Gloria Buzău, 

C.S.M. Borzești — C.S.U. Galați, Celu
loza Călărași — PraKova Ploiești, 
C.S.M. Suceava — C.S. Botoșani, F.C. 
Petrolul Ploiești — Metalul Plopeni, 
F.C.M. Galați — Victoria Tecuci, Ci
mentul Medgidia — Viitorul Vaslui, 
Unirea Focșani — C.F.B. Pașcani,

Metrom Brașov 
Chimia Tr. Măg. 
Chimia Rm. V.
Metalul Mija

ETAPA VIITOARE (21
Chimia Rm.’Vîlcea — Chimia Tr. Mă
gurele, Progresul București — Auto
buzul București, Metrom Brașov — 
Dinamo Slatina, Electroputere Cra
iova — Minerul Motru, Voința Bucu
rești — Metalul București, 
roșu Brașov — Tractorul
F.C.M. Giurgiu — Nitramonia Făgă
raș, Metalul Mija — Automatica Ale-

______________

4 3 0 1
4 2 11

4 4 0 0

Steagul
Brașov',



Campionatele balcanice de călărie încep la Moscova
CAMPIONATELE MONDIALEECHIPA DE SENIORI A ROMÂNIEI

A CÎȘTIGAT TITLUL LA OBSTACOLE

Grupul masiv al semifondiștilor se pregătește pentru un nou 
poate, pentru o nouă evadare. Foto : Drago.?

sprint sau, 
NEAGU

Finalele campionatelor de ciclism pe pistă I
DINAMOVISTII ÎNVINGĂTORI I

I
IN TOATE CELE 5 PROBE DE VELODROM)

devine |
l® Surpriză la semifond : un tinăr de 1? oni — Ștefan Nichifor — 

campion la seniori !la seniori !

5
ISTANBUL, 14 (prin telefon). — 

După șase zile de Întreceri, au 
luat sfîrșit Campionatele Balcani
ce de călărie, juniori și seniori. 
Reprezentanții României au avut o 
frumoasă comportare, numărîn- 
du-se printre protagoniștii pro
belor de obstacole și dresaj.

Un nou succes, după cel înre
gistrat la dresaj și obstacole in
dividual, a fost realizat de echipa 
de seniori a țării noastre in pro
ba de obstacole. Alexandru Bozan 
cu Călin, Dumitru Velea cu Al- 
binița, Oscar Recer cu Begonia 
și Constantin Vlad cu Sondor au 
avut o evoluție foarte bună In 
cele două manșe, acumulînd doar 
8 p penalizare și cîștigînd titlul 
balcanic. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Bulgariei — 
24 p șl Turciei — 31 p.

Și juniorii au avut o compor
tare mulțumitoare, clasîndu-se pe 
locul secund cu 24 p, după for
mația Bulgariei — 8 p.

în celelalte probe de obstaco
le, reprezentanții noștri au reușit

să clștige proba rezervată fetelor, 
prin Monica Ringheanu cu Vals, 
care a ocupat ți locul 3 cu Be
gonia, proba de .6 bare"* prin 
Nicolae Gheorghe cu Aprod țl Du
mitru Velca cu Alblnița. De ase
menea, Oscar Recer cu Paring șl 
A. Attabek (Turcia) eu Peter Pan 
s-au clasat pe locul secund in 
«Cupa Prietenia".

Calculîndu-se rezultatul la pro
ba de dresaj pe echipe, titlul a 
revenit formației Bulgariei eu 
B 992 p, urmată de România cu 
2 983 p.

C.M. DE LUPTE
(Urmare din pag. I)

Dinamo 
reuniune 
de nistă, 

oricînd. 
o vreme

Tribunele velodromului 
au găzduit ieri, la ultima 
a finalelor campionatelor 
mai multi spectatori ca 
Cu tribune animate, cu
excelentă și cu o rivalitate sti
mulatoare. semifondul cu adițiune 
de puncte a întrunit toate atri
butele pentru a deveni un specta
col pasionant.

Si așa a fost. în timp ce con- 
sacratii se marcau sever (n-am 
înțeles tactica steliștilor de a se 
transforma în „umkm/D—. tinerii 
s-au dezlănțuit și. realmente, au 
„făcut" cursa. O primă evadare a 
adus în fruntea cursei un grup 
patru cicliști (un tur avans), 
urmau să-și fructifice șansele 
desprinși fiind de restul de 31 
concurenți (gratie turului avans) 
la sprinturi. Dar. cum ițele se în
curcau si nimeni nu prevedea cum 
și cine avea să le descurce, tînă- 
rul Ștefan Nichifor (Dinamo) pro
fită de neatenția „vedetelor" din 
celelalte cluburi, preocupate să se 
suspecteze reciproc și se integrea- 
:ă unui nou grup de fugari, cuce- 

al doilea tur avans. Singur 
cu această „zestre", el peda- 
apoi atent (dar inimos), pro- 
cu grijă și de colegii de club.

de 
Ei

de

ind
5ind
ează
iejat _ . .
si cîștigă titlul de campion națio
nal realizînd astfel — la 19 ani

(primul an de seniorat !) — cea 
mai mare surpriză a acestor finale 
de campionat. Astfel, reprezentanții 
clubului sportiv Dinamo București 
cuceresc toate cele 5 titluri ale cam
pionatelor pe pistă ! O performan
ță excelentă. Ia care și-au adus 
contribuția atît fondiștii (3 titluri) 
cit și pistarzii (2).

Clasamentul probei de semifond 
cu adițiune de puncte : 1. ȘTEFAN 
NICHIFOR (DINAMO) — antrenor 
Nicolae Voicu) 2 ture avans și 25 p 
— campion al României ; 2. Con
stantin Cîrstea (Steaua) 1 t. av. 

Teodor Drăgan (Voința) 
24 p ; 4. Lucian Roșac 
1 t. av. 24 p ; 5. Marian 
(Steaua) 1 t. av. 20 p ; 
Cîrje (Dinamo) 1 t. av. 

__ , .. Constantin Popescu (Vo
ința) 1 t. av. 15 p ; 8. Sorin Su- 
ditu (Olimpia-Constructorul) 1 t. 
av. 14 p ; 9. Sică Brezeanu (Voin
ța) 1 t. av. 11 p ; 10. Nicolae An- 
dronache (Met. Plopeni) 1 t. av. 
10 p.

Performerii actualelor campiona
te se vor întîlni sîmbătâ. pe velo
dromul Dinamo. în cadrul unei a- 
tractive reuniuni de încheiere a 
sezonului — „revanșă a campiona
telor".

25 p ; 3. 
1 t. av. 
(Dinamo) 
Ferfelea
6. Costel 
19 p ; 7.

Hrislache NAUM

în campionatul feminin de baschet,

OAR l.t.F.S. Șl RAPID MAI SINI NEÎNVINSE
PLOIEȘTI, 14 (prin telefon), 
.îrneul secund 
ischet feminin a continuat, sîm- 

ătă și ieri, în —
'loiești, consemnînd cîteva 
.de echilibrate dar și surprize, 
lupă șapte etape, în fruntea cla- 
umentului se află singurele două 
chipe neînvinse ! I.E.F.S. și Ra
id. Iată rezultatele și unele a- 
îănunte i

al Diviziei A la

sala Victoria din 
par-

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
TMIȘOARA 72—56 (32—25). Pe li- 
Ja excelentei evoluții avută în 
tapele precedente, I.E.F.S. a cu- 
■rit (ca și Rapid) a șaptea vic- 
irie în actualul campionat, deși 
rhipa timișoreană a confirmat în 
țeastă partidă ascendența de for- 
ă din ultimele meciuri. Cele mai 

Jiciente t Mihalic 22, Simionescu
6, L. Rădulescu 10 pentru IEFS, 
espectiv Salcu 22, Goian 16. Col- 
escu 8.

RAPID — POLITEHNICA 
IUCUREȘTI 78—74 (37—34). în 
ea mai frumoasă partidă a tur
neului, feroviarele au dominat 
nai mult (dar la diferențe mici), 
"ele mai eficiente : Gugiu 28, Bos- 
■o 17 pentru Rapid, respectiv Tita 
9. Ciocan 16.

C.S.U. TG. MUREȘ — C.S.U. 
SALÂȚI 53—52 (20—29). Gălă- 
encele au avut avantaj pină în 
ain. 30, după care mureșencele 
iu egalat și, datorită evoluției ex- 
elente a Măriei Grebenișan, au 
îștigat la limită, intr-un final 
asipnant. Cele mai eficiente i 
Irebenîșan 28, Aszalos 10 pentru 
nvingătoare. respectiv Spătărescu 
4. T. Rădulescu 13.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO-

IO ARA 
encele 
lat cu 
efăcut 
lenținut echilibrat (49—49, 56—56). 
n ultimul minut, Itodica Constan- 
inescu a marcat trei puncte de- 
isiye, -Geîe mai eficiente : Sal- 
u 15, Goian 12 pentru învingă- 
oare, respectiv Prăzaru 28, Anca
7.

19). O întilnire de slabă valoare 
tehnică, în care numărul ratări
lor a fost supărător de mare.

CRIȘUL — SANATATEA 80-t 
51 (50—28), I.E.F.S. — OLIMPIA- 
CONSTRUCTORUL 101—64 (49—
34), RAPID — CRIȘUL 74—42 
(40—26), „U“ CLUJ-NAPOCA — 
PROGRESUL 57—49 (27—24), PO
LITEHNICA — C.S.U. TG. MU
REȘ 70—53 (35—27), VOINȚA — 
C.S.U. GALAȚI 77—59 (36—32), 
OLIMPIA-CONSTRUCTORUL — 
SANATATEA 67—41 (48—23).

I. CORNEA coresp.

• PE SCURT ©
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ILIE NASTASE IN FINALA
LA CHARLOTTE

In aceste zile la Charlotte (Ca
rolina de Nord), a fost programat 
un turneu internațional de tenis, 
cu 16 participanți. IJae Năstase s-a 
calificat pentru finală, învtogind pe 
englezul Mark Cox, in semifinale, 
cu scorul de 6—2, 6—i. O surpriză 
a marcat disputarea celeilalte semi
finale, in care campionul suedez 
Bjorn Borg a fost eliminat de in
dianul Vijay Amritraj: 2—6, 2—6!

JOCURILE SPORTIVE NAȚIONALE
ALE R. P. CHINEZE

PEKIN (Agerpres). Pe stadio
nul central din Pekin, in pre
zența a 80 000 de spectatori, a 
avut loc festivitatea de deschidere 
a Jocurilor sportive naționale ale 
R. P. Chineze. După defilarea ce
lor 10 000 de sportivi partlcipanți 
s-a desfășurat o demonstrație de 
ansamblu la care și-au dat con
cursul 25 000 de tineri si tinere. 
Cea de a treia ediție a Jocurilor 
sportive naționale ale R. P. Chi
neze cuprinde întreceri la 28 de 
discipline.

15-17
15-1»

15-21
15— 23
16- 19
17

17-21
17- 28
18- 20
19-21

20-21

UNIVERSITATEA TIMI-
56—59 (24—35). Timișo- 

au condus la un moment 
41—26, dar clujencele au 
și, o perioadă, scorul s-a

PROGRESUL BUCUREȘTI 
7OINȚA BUCUREȘTI 42—41 (18

Șl EUROPENE DE HALTERE
Azi, încep la Moscova, campio

natele mondiale si europene de 
haltere, competiții, la care vor pat* 
tlcipa 250 de sportivi din 35 de 
țări.

Halterofilii români au plecai 
«îmbătă pe calea aerului, la Mos
cova. Din lot fac parte ; Ion Hor»; 
topan (cat. muscă) ; T" ‘ 
«oraș (cat pană) 
Alexandru 
Dragomir 
mijlocie) si Gh. 
este însoțit de antrenorii _____ ,
Baroga și Aleksandr Bosko. Con
ducătorul delegației este secreta
rul general al F.R. de haltere,' 
Ion Sioian.

; Marian Gri*. 
. _ Aurel Miut Sf 

Kiss (cat. ugoarăV 
Cioroslan (cat. semi-1 

Mîinea. Lotul 
l-.zăr

GRECO-ROMANE
nalizare. Deși lupta cu acesta a 
foâ't dificilă, Enache s-a compor
tat extraordinar, a luat un avantaj 
categoric (8—1) și în min. 5,39 lup
tătorul român a finalizat tușul. In 
meciul final, cu Anatoli Nazaren
ko (U.R.S.S.) — fostul și actualul 
campion al lumii — sportivul ro
mân a luptat peste toate așteptă
rile, cu un tur de cap. continuat 
ou o centurare laterală, a făcut în 
primele secunde rezultatul să-i fie 
favorabil cu 4—0. Un nou tur de 
cap și Nazarenko a fost nevoit să 
treacă prin ,,pod“. Enache mărin- 
du-și avantaiul la 6—0. Surprins 
de aceste atacuri reușite. Naza
renko a început să se apere exage
rat primind și un avertisment. Dar, 
Enache, emoționat peste măsură, 
de perspectiva cuceririi titlului, a 
finalizat neatent un tur de cap. 
El a fost contrat, fixat în pod 
și apoi în tuș. Astfel, Ion Enache 
a obținut medalia de argint.

Iată și luptătorii medaliați : cat. 
48 kg : 1. Vladimir Zubkov (U.R.S.S.).
2. Gh. Berceauu (România), 3. Șt.
Anghelov (Bulgaria), 52 kg : 1. Vitali 
Konstantinov (U.R.S.S.), 2. B. Tabur 
(Turcia), 3. B. Seong-Hung (Coreea 
de Sud)... 5. C. Alexandru (Româ
nia) ; 57 kg : 1. Farhat Mustafin
(U.R.S.S.). 2. I. Lipien (Polonia). 3. 
P. Ukkola (Finlanda) ; 62 kg : 1.
Nelson David ian (U.R.S.S.). 2. K.
Lipien (Polonia), 3. L. Reczi (Unga
ria) ; 68 kg : 1. Șamil Hișamutdinov 
(U.R.S.S.), 2. A. Supron (Polonia),
3. B. Ciufudov (Bulgaria) ; 74 kg :
1. Anatoli Bîkov (U.R.S.S.), 2. "
Sopov (Bulgaria). 3. M. 
garia)... 6. Gh. Ciobotaru 
82 kg : 1. Anatoli
(U.R.S.S.). 2. I. Enache 
3. A. Ostrovski (Polonia)

Valeri Kezanțev (U.R.S.S.), 2. Ș. NI- 
koiov (Bulgaria). 3. F. Teobald 
(R.F.G.) ; 100 kg : 1. Kamen Loza- 
nov (Bulgaria). 2. Fr. Albrecht

1.

ROMAN CODREANU

(R.D.G.), 3.
nia)._. 5. N.
4- 100 kg : 1, 
garia) .2. ‘'
R. " ' . _______ _____ _____
tul pe națiuni : 1. U.R.S.S. 53 p,
2. Bulgaria 31 p, 3. Polonia 22 p. 4. 
România 20 p.

Luni încep C.M. de lupte libere.

AGENDA SAPTAMINII
LUPTE
TIR 
ȘAH

TENIS 
HALTERE 
BOX 

FOTBAL

ATLETISM 
CICLISM 
CANOTAJ 
MOTO

TENIS

ATLETISM

. I. 
Toma (Un- 
(România); 
Nazarenko 
(România), 

; 90 kg : 1.

C.M. (libere), la Minsk.
Continuă C.M. la trap și ținte mișcătoare, la Miinchen. 
Continuă turneul «Memorialul Alexander", la Middlesborough 
(Anglia).
Turneul de la Los Angeles. 
C.M. și C.E., la Moscova.
Campionatele balcanice de juniori la Bursa (Turcia) 
Primul tur (manșa I) în cupele europene (C.C.E., Cwpa 
cupelor și Cupa U.E.F.A.).
Campionatele mondiale universitare, la Roma.
Turul Bulgariei.
Campionatele balcanice (m), loanina (Grecia).
Marele Premiu al Iugoslaviei (C.M. -ultima cursă), 
Opatija.
Cupa Davls (semifinalele interzone) Suedia — Chile, 
Baastad.
Belgia — Franța — R.F. Germania (m și juniori), la Bruxel
les; U.R.S.S. — R.D. Germană (decatlon și pentatlon), la 
Kislovodsk.

la

la
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PE SCURT © PE SCURT © PE SCURT •
ATLETISM « în campionatele 

Americii de Sud. desfășurate la Rio 
de Janeiro, primul loc a fost ocu
pat de selecționata Braziliei cu 451 p, 
urmată de Argentina — 249,o p. Co
lumbia — 166,5 p. Chile 103,5 p,
Uruguay — 56 p. Peru 34,5 p. Iată 
cîteva rezultate : 110 mg — Lomona- 
co (B) 14,02; 3 000 m obst. Silva
(B) 8:48,0; înălțime — Francisco (B) 
2,10 m ; suliță — “
71,54 m ; 800 m (f) 
Nielsen (A) 2 : 10,7. _ 
internațională de tineret, 
heim (R.F.G.) : Franța — 
mania 214—196.

BOX o Argentinianul 
lindez și-a păstrat titlul 
pion mondial la cat. semigrea, în- 
vingînd la puncte în 15 reprize pe 
Pierre Fourie (R.S.A.), într-un meci 
disputat la Johannesburg • Luis 
Estab a (Venezuela) este noul cam
pion mondial profesionist la cat. 
suiper-muscă. tn meciul desfășurat 
la Caracas, Estaba l-a învins prin 
ko, în rundul 4, pe Rafael Lovera 
(Paraguay).

m ; Pena (Chile) 
— Ana Maria 
■ In întîlnlre 

la Lingos- 
R. F. Ger-

Victor Ga- 
de cam-

SOFIA 14. (Agerpres). — La 
Plovdiv s-a desfășurat un turneu 
international de box Io care au 
participat sportivi din România, 
R. D. Germană, Iugoslavia, 
U.R.S.S. și Bulgaria. Dintre pugl* 
liștii români s-au evidențiat Favel 
Istrate (mijlocie mică), Sandu 
Titilă (mijlocie) și Costică Chira- 

xcu (semigrea), clasați pe primul 
loc la categoriile respective.

CAlArie • Campionatele europe
ne (concursul complet), desfășurate 
In localitatea vest-germană Luhmu- 
ehlen. s-au încheiat cu victoria echi
pei U.R.S.S. (Gomușko, Kalinin, La- 
nîghin) — 232,20 p, urmată de for
mațiile Angliei — 210,20 p și R. F. 
Germania — 275,60 p. In clasamen
tul individual, pe primele două 
locuri s-au situat sportivele engleze 
Lucinda Prior-Palmer — 46,33 p și 
principesa Anne — 60 p, urmate de 
Plotr Gornușko — 66 p.

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Poloniei (Varșovia — Bjala, 
147 km), a revenit la sprint lui 
Gerhard Lauke (R.D.G.), cronome
trat cu timpul de 3h 20:01. Pe locul 
doi s-a clasat Frantisek Kalisz 
(Cehoslovacia).

HANDBAL n Intr-un meci amical 
feminin, formația cehoslovacă Plas- 
idka Nitra a învins, cu scorul 
20—11 (9—5) echipa Start Lodz.

HOCHEI e Echipa suedeză 
Malmo, aflată în turneu în R. 
Germania, a evoluat la Landshut 
compania unei selecționate locale. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
'scorul de 10—4 (5—2, 2—1. 3—1 •
■în cadrul campionatului U.R.S.S., 
T.S.K.A. Moscova a învins în de
plasare. cu scorul de 13—3, pe Sibir 
Novosibirsk. Alte rezultate : Trak
tor Celiabinsk — Spartak Moscova 
6—7; Dinamo Moscova—S.K.A. Le
ningrad 7—1 • La Tampere (Finlan
da) s-a disputat întîlnirea interna
țională amicală dintre echipa locală 
Tappara și o selecționată a orașului 
canadian Winnipeg. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 3—3 . (1—2,

1—1. 1—0).

de
IF 
F. 
In

ȘAH o Remiză în partida a 4-a 
a meciului Karpov-Portisch, din fi
nala turneului de la Milano. Scorul 
continuă să fie favorabil lui Kar
pov : 2V2—1V2. Liubojevici a egalat 
scorul (2V2—2Y2) în meciul cu Pe
trosian, pentru locul trei, cîștigînd 
partida a 4-a si remizînd pe a 5-a. 
După 10 runde, în turneul de la 
Middlesbrough (Anglia) în clasa
ment conduce Efim Gheller (U.R.S.S.) 
cu 6V2 p. urmat de Bronstein 
(U.R.S.S.). Hubner (R.F.G.), Sax (Un
garia) cu 6 p. Florin Gheorghiu, 
care în runda a 10-a a remizat cu 
Gheller, ocupă locul 12 cu 3’/2 punc
te. Fostul lider G^ula Sax a pier
dut partida susținută cu D. 
Bronstein.

TENIS • Turneul pentru tineret 
de la Milano a revenit jucătorului 
maghiar B. Taroczy. caYe l-a învins 
în finală cu 6—2. 6—7, 6—0, 6—4 pe 
spaniolul A. Gimenez. în semifinale : 
Taroczy — Dowdesweli 7—5, 6—1 ;
Gimenez — Robinson 3—6, 7—5, 6—1 
a Semifinale la Stuttgart : Fassben
der — Ploetz 6—3, 7—5, 6—0 ; Cre- 
aly — Dawoudi 6—3. 6—2. 6—1. « 
Noii campioni ai Poloniei sînt W. 
Fibak (7—5, 6—1, 4—6, 6—4 în fi
nală. cu J. Niedwlezki) și Danuta 
Swaj (6—0. 7—5 cu Iolanta Rozalj). 
m în ,,Cupa Davis" (ediția 1975—76). 
la Varșovia, Polonia conduce cu 3—0 
în fața Norvegiei.

VOLEI • Echipa masculină de vo
lei a U.R.S.S. si-a continuat turne
ul în S.U A.. întîinind selecționata 
țării gazdă la Daytona Beach. Me
ciul s-a terminat cu scorul de 3—1 
în favoarea sportivilor sovietici.

A. Skridlewski (Polo- 
Martinescu (România) ; 
Alexandr Tomov (Bul- 

Al. Kolcinski (U.R.S.S.), 3. 
Codreanu (RomâniaL _CJasamen- 
pe națiuni :

Fotbal
I -meridiane

REZULTATELE ADVERSARELOR 
ECHIPELOR NOASTRE 
iN CUPELE EUROPENE

Adversarele echipelor noastre ongojate 
în cupele europene au susținut ieri și 
sîmbâtă ultimele meciuri înointea con
fruntărilor de miercuri.

Confirmînd forma buna din ultima vre
me, Dynamo Dresda (adversara echipei 
A.S.A. Tg. Mureș în Cupa U.E.F.A.) a 
dispus de Frankfurt pe Oder cu 2—0. In 
clasamentul R.D. Germane, dupâ 5 etape, 
conduce Dynamo Dresda cu 9 p.

In campionatul Iugoslaviei, Steaua Ro
șie Belgrad (adversara Universității Cra
iova îp Cupa U.E.F.A.) a obținut o noua 
victorie, de data aceasta la Banja Luka, 
în fața echipei Boraț, cu 2—1. In clasa
ment, dupâ 6 etape, conduce Steaua 
Roșie cu 12 p. !

La Madrid, în campionotul Saaniei. 
Real Madrid (adversara echipei Dinamo 
București în C.C.E.) a terminat la ega
litate (0—0) cu Oviedo.

In mare revenire de formâ S.C. An- 
derlecht (adversara Rapidului în Cupa 
cupelor) a dispus în campionatul Belgiei 
cu 3—0 de Berchem Sport, prin golurile 
lui Haan (2) și Andersen. In clasament, 
Anderlecht are 5 p.

CAMPIONATE
R.F. GERMANIA (etapa 7). - |n cla

sament conduce echipa Eintracht Braun
schweig cu 11 p, urmată de Bayern 
Miinchen — 10 p. Rezultate : Eintracht 
Braunschweig — Fortuna Diisse-ldorf 3—1 ; 
Bayern Miinchen — Offenbach 3—1 : Bre
men — F.C. Koln 3—2; Essen — Kaiser
slautern 5—1; Duisburg - S.V. Hamburg
1— 1; Bochum — Hanovra 2—0.

ANGLIA (etapa 7). — Aston Villa — Ar
senal 2—0; Everton — Newcastle 3—0 • 
Wolverhampton — Birmingham 2—0; Tot 
tenham - Derby 2—3; Ipswich - Liverpool
2— 0; Manchester City - Middlesbrough 
4—0 ; Q. P. Rangers — Manchester United 
1—0; Leicester — West Ham United 3—3; 
Stoke — Leeds 3—2. In clasament conduc 
Manchester United și West Ham United 
cu cite 11 o.

ȘTIRI, REZULTATE
O Forurile sportive din Argentina vor 

lua în decurs de 10 zile o decizie în 
legătură cu organizarea viitorului cam
pionat mondial de fotbal ce urmează să 
se desfășoare în această țara în anul 
1978. Potrivit știrilor publicate de ziarele 
din Buenos Aires, dificultăți de ordin or
ganizatoric pun sub semnul întrebării dis
putarea Cupei mondiale în Argentina.

• Echipa New York Cosmos si-a con
tinuat turneul în Europa, întîinind for
mația A.S. Roma. Au cîștigat fotbaliștii 
italieni cu 3—1 (1—0).

• Primul meci din Cupele europene 
(ediția 1975—76) s-a desfășurat Ieri, la 
Duisburg, unde echipa vest-germană cu 
același nume a dispus de formația 
cipriotă Paralimni Famagusto cu 7-1 
(5—1), în cadrul Cupei U.E.F.A.).


