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ECHIPA IUGOSLAVIEI. CAMPIOANĂ; 
ROMÂNIA, LOCUL AL DOILEA

Ediția a 17-a a Balcaniadei de baschet masculin s-a 
încheiat ieri seară, în sala Fioreasca, cu victoria reputa
tei reprezentative a Iugoslaviei, campioană a Europei ți 
vicecampioană a lumii. Pe locul secund s-a clasat selec
ționata României, care a realizat astfel o performanță în
registrată pînă acum doar de trei ori. De menționat că 
jucătorul român Costel Cernat a cucerit titlul de coțge- 

. puncte. Clasamentul 
p. 2. România 5 p.

Aspect din timpul festivității de deschidere a anului sportiv școlar și uni
versitar și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.

La fel ca în marca majoritate 
a orașelor și centrelor universi
tare din țară, Capitala a sârbă-, 
torit ieri deschiderea anului spor
tiv școlar și universitar și de pre
gătire a tinerelului pentru apăra
rea patriei. Stadionul de la Șosea, 
ca în atîtea alte ocazii a fost o gazdă 
primitoare pentru cei peste 2 000 
de studenți. 4 000 de elevi și cîteva 
mii de pionieri, care au participat 
la acțiunile și întrecerile sportive 
organizate cu acest prilej.

La ora 9,30, trompeții au vestit 
începerea defilării sportivilor. în 
rînduri compacte, au trecut prin 
fața tribunelor arhipline, repre
zentanții cluburilor sportive șco
lare, al școlilor sportive, ai clubu
rilor sportive universitare, precum 
și tineri și tinere din marile clu
buri bucureștenc, Dinamo, Steaua, 
Rapid. Metalul, Progresul, Vo
ința ș.a.

După darea raportului și cuvin- 
tul de deschidere rostit de tov.

în vederea meciului de miercuri din cadrul campionatului balcanic

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PLEACA ASTAZ! LA SALONIC

® Fiind accidentat, Dobrin
La baza sportivă de la Snagov 

s,-au încheiat aseară pregătirile lo
tului reprezentativ care va pleca 
astăzi dimineață, pe calea aerului, 
ia Salonic, .unde urmează să sus- 

lartida retur cu reprezenta- 
ireciei din cadrul campiona- 
balcanic. Ultimele 48 de ore 
concretizat în două acțiuni

tină pi 
tiva G 
tului 
s-au 
distincte :

® SÎMBAtA a avut loc o șe
dință de pregătire a jocului de 
miercuri în care s-au fixat sar
cinile fiecărui component, în așa . 
fel, încit .echipa să funcționeze ca 
un bloc unitar. S-au făcut reco
mandări apărătorilor privind efec
tuarea cit mai atentă a marcajului 
și dublajului, fundașii laterali și 
coechipierii lor fiind atenționa,! a- 
supra riscurilor pe care le re
prezintă orice urcare în atac nefi
nalizată eficient. Mijlocașilor li s-a 
cerut să foloseaseă viteza lui Fa
zekaș, titularizat pe postul de 
extremă dreaptă, iar intrările lor 
în linia ofensivă să se facă alter
nativ, de o asemenea manieră, in
cit „omul de siguranță" chemat 
să închidă jocul adversarului să se 
afle permanent la post. Atacanții 
au fost solicitați la o concentrare 
maximă și Ia contribuții în efec
tuarea pressingului.

Astăzi, de la ora 18, in sala Fioreasca

ROMÂNIA-CANADA LA VOLEI MASCULIN
Amatorii de volei din Capitală 

au prilejul să revadă astăzi, în 
sala Fioreasca (ora 18), echipa re
prezentativă masculină a Româ
niei. care se pregătește pentru 
participarea la campionatul euro
pean, programat luna viitoare in 

Milroi Cîrjeu, prim-secretar al Co
mitetului municipal al U.T.C.. pe 
gazonul stadionului Tineretului și 
pe diversele terenuri au început 
întrecerile și demonstrațiile sporti
vilor.

Cu aplauze puternice au fost în- 
timpinate ansamblurile de gimnas
tică modernă ale școlilor sportive, 
Școlii generale 108 și Liceului 35, 
care au executat un program de 
o înaltă măiestrie. Pentru buna 
pregătire arătată de gimnaste sin
cere felicitări profesoarelor care 
le-au antrenat : Ioana Năstăsoiu 
(Șc. sp. 1), Elena Zenov (Șc. sp. 2), 
Georgpta Magda (Șc. sp. 3). Silvia 
Tcaciuc (Șc. gen. 108) și Mihaela 
Nicolescu (Lie. 35).

Pe terenul de handbal s-au dis
putat mai multe întilniri. cea mai

I. PAUL

(Continuare in pag. 2-3)

nu mai face deplasarea ® A
® DUMINIC.» după-amiază 's-a 

desfășurat „jocul-școală" cu divi
zionara C bucurcșteană Unirea 
Tricolor (5—1). Partida a fost în
cepută cu posibila formație care 
va intra miercuri seara în teren : 
Iorgulescu — Cheran, Sătmărcanu 
II, G. Sandu. An'ghelini — Dumi
tru, Dinu, Bblbni — Fazekaș, Ior- 
dăncscu, Lucescu. Moraru a apă
rat în prima repriză Ia divizionara 
C, iar în a doua a luat locul lui 
Iorgulescu. Au fost folosiți și cei
lalți selecționabili, Purima, Sameș, 
FI. Marin. M. Sandu nu a parti
cipat la joc fiind menajat din 
cauza unei ușoare întinderi făcută 
marțea trecută, la antrenament. 
Lui Dobrin. consultat duminică la 
prinz, i s-a permis să plece acasă 
întrucît nu «poate fi recuperat pînă 
miercuri.

Selecționata s-a mișcat destul dc 
lejer în teren, a demonstrat dis
poziție de joc și prospețime fizică. 
Antrenorii lotului, Valentin Stă- 
nescu și Dumitru Nicolae-Nicușor. 
s-au declarat satisfăcuti de stadiul 
pregătirilor după acest joc care a 
pus punct perioadei pregătitoare 
desfășurată la București.

în cursul dimineții de astăzi, Io
tul reprezentativ va pleca spre 
Salonic cu efectivul amintit mai 

companta selecționatei Canadei, 
formație calificată (ca aparținînd 
țării organizatoare) la turneul 
olimpic de la Montreal.

Sportivii canadieni, care au 
sosit vineri seară, au efectuat sîm- 
bălă dimineața un antrenament în

Fără să tină scama de palmare
sul întîlnirilor din ultimii ani din
tre echipa tării noastre și cea a 
Bulgariei (net favorabil oaspeților), 
baschetbaliștii români au început 
cu mult aplomb meciul de simbătă 
seară și, pe parcursul întrecerii, au 
dominat mai mult. încheind vic
torioși cu scorul de 81—70 (41—36). 
Ca evoluție a scorului, vom nota 
că — în prima repriză — tabela 
electronică a indicat de șase ori 
scor egal între min. 7 (14—14) și 
min. 13 (24—24), după care jucă
torii noștri au luat avantaj șl nu 
au mai fost ajunși pînă la fluierul 
final. Ei au menținut permanent 
uri avans de 6—8 puncte, in ciuda 
eforturilor vădite ale sportivilor 
bulgari, care au aplicat diferite 
formule de apărare, inclusiv pres- 
singul, dar fără succes. Reprezen
tativa României, bine condusă de. 
antrenorul I). Evuleț-Colibaba, a 
practicat un joc colectiv, în care 
flecare component al „5“-uIui din 
teren a fost pus, pe rînd, în situa
ție favorabilă de aruncare la ooj 
(spre deosebire de partida Cu Gre
cia, în care a fost valorificată ex

fost stabilită formația Greciei
sus, însoțit de cei doi antrenori, 
și de medicul echipei Dumitru To- 
mescu. „Tricolorii" vor participa 
astăzi și mîine după-amiază la alte 
două ședințe de pregătire. Dele
gația este condusă de tovarășul 
Vasile Tudor, 
al Federației

în sfirșit, o 
ment, 
Atena 
„ll“-Ie 
chipei 
Pallas, 
Eleftherakis, Sarafis, Koudas, Pa- 
paioannou, Kritikopoulos, Ardizo- 
glou. Rezerve : I’apaflorales, De- 
likaris. Anastasiadis, Pelios, Asla- 
nidis, Kirastas, Apostolidis.

prim-vicepreședinte 
Române de Fotbal.

T„. _ știre, de ultim mo- 
primită prin telex de la 
prin care ni se comunică 
Greciei ce va fi opus e- 
noastre : Konsiantinou — 
Iesifidis, Fires, Nikolaou,

I

Stelian TRANDAFIRESCU
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Popa încearcă 
înscrie peste Kne- 
zevici. Fază din 
partida decisivă a 
Balcaniadei, Iugo
slavia — România, 
disputată aseară.

a Iui Cernai),cepționala zi de coș 
ceea ce i-a surprins pe adversari 
care se așteptau ca din nou Cernat 
să fie coșgeterul detașat al forma
ției și. ca atare, l-au marcat cu 
multă strictele. Nu s-a petrecut, 
însă, așa și, ca urmare a alternă
rii judicioase a acțiunilor pozițio
nale cu contraatacurile, a jocului 
bun prestat în special de Popa, 
Niculescu, Cernat, Oczelak. Româ
nia a cîștigat întîlnirea care ' i-a

LA ÎNCHEIEREA NAȚIONALELOR- DE TENIS

VIRGINIA RUZICI Șl TOMA OVICI
CAMPIONI AI ȚARII

<Un cele 5 pro- 
id în posesia

De ieri după-amiază. o nouă 
listă de campioni republicani da 
tenis s-a completat cu numele lau- 
reaților. De fapt, înnoirile nu stat 
decît parțiale, în 4 (" 
be titlurile rămînîm 
foștilor deținători. Iar una din a- 
cestea — cea de simplu bărbați — 
prilejuiește revenirea pe poziția 
fruntașă a lui Toma Ovici, cam
pionul de acum doi ani.

în această notă a continuității 
s-au disputat și primele două fi
nale, de simbătă. Virginia Ruzici 
și-a adăugat încă o medalie de 
campioană a tării. în această re
marcabilă serie pe care a început-o 
in 1973. E drept, de data aceasta 
suportînd un asalt mult mai sus
ținut din partea eternei sale rivale 

asigurat locul secund in clasamen
tul Balcaniadei. Au înscris: Cernat 
31, Pop* 18. Oczelak 13, Niculeaca 
14. Georgescu 8, Ivascenco 5, Uglal 
3 pentru România, respectiv Pet- 
tor 13, Ganov 11. Petrov 10. Șaa-

D. 5TANCULESCU 
P. IOV AN
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Toma Oriei (Procirosul) — Vlo- 
ral Sollrta (Steaua) 6-3, 6—1. 
6-1.

Virginia Ruztd (Dinamo) — 
Mariana Slmionoscu (Dinamo) 
8-3, 2-6. 6-2.

V. Marca (Dinamo), Tr. Mar
ea (Dinamo Brafov) — D. HârA- 
dâu. V. Sottrlu (Steaua) 3-4. 
8-6, 6—3, 6-1.

Virginia Rin ici, Mariana Sl- 
mionescu (Dinamo) — Lucia d 
Marta Romanov (Tot înainte) 
6—3. 6-4.

Virginia Ruzld (Dinamo), Tr. 
Marcu (Dinamo Brașov) — Ma
riana Simionescu (Dinamo), D. 
Hârâdău (Steaua) 7—5, 6—4.

i
<

J

ioc ale campioanei. Dar Ruzici. «a- 
celentă ta momentele de concen* 
trare, nu era dispusă să cedeze ti
tlul. Ea a început setul trei ca • 
adevărată campioană, demonstrin» 
du-și superioritatea și pînă la ul
timele mingi. O victorie a gîndiril 
tactice, în primul rînd.

Dublul, din prima după-amiazl 
a finalelor, a decepționat. Patru 
jucători care nu prea cunosc se
cretele probei de perechi (excepție 
făclnd intrucîtva Viorel Marcu. iu-

Radu VOIA
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LUPTĂ DESCHISĂ (ÎNCĂ) LA SABIE;
STEAUA-DETAȘATĂ LA FLORETA FETE

gimhătă și duminica «u avut I<X 
M București ți Cluj-Napoca Intrece- 
w* celei de-a doua etape a dlvl- 
BtXlor naționale A și B la floretă 
fete și, j-espectiv, sabie, urmind ea 
totre 24 ți 27 septembrie să se <Ses- 
tkșoare, la Tg. Mureș, proba mas
culină de floretă ți cea de spadă.

în sala Floreasca n din Capitală 
să-au disputat șansele echipele di
vizionare de floretă fete. Au fos?t 
— in general — întreceri lipsite de 
surprize, formația clubului Steaua 
detașîndu-so In clștigătoare și în a- 
ceastă etapă, ceea ce-i conferă, vir
tual, titlul de cea mai bună echipă 
feminină de floretă. Debutând cu un 
«ategoric 15—1 In partida cu Pro
gresul, elevele antrenorului emerit 
A. Vîleea au clștigat net toate cele
lalte partide, în timp ce out-side.rul 
Dinamo culegea victorii la scoruri 
mai 6trînse. Se spera, totuși, ca 
©sputa dintre aceste două protago
niste să dea loc la o întrecere echi
librată, debutul partidei lor lăsînd 
chiar «S ®e întrevadă o asemenea 
desfășurare. Dar, deși scrimerele an
trenate de prof. C. Pelrnuș au con
dus cu 1—0 (Elisabeta Doară a ln- 
vtas-o cu 4—1 pe campioana mon
dială Ecatorina Stahl!) șl 2—1, echi
pa militară a reintrat în cadența 
normală șl, datorită aportului oon- 
•iabent al Suzanel Axdeleanu și Mag- 
dalenei Bartoș, s-au detașat,

gtnd în ©ele din urmă cu un scor 
elocvent asupra actualului raport de 
forțe : 13—3. Magdalena Bartoș a
realizat, de altfel, un punctaj exce
lent: 16 victorii din 16 asalturi f

Iată rezultatele : Steaua cu C.S.U. 
Tg. Mureș 13—3, Dinamo 13—3, Pro
gresul 15—1, I.E.F.S. 14—2, C. S. S-atu 
Mare 13—3; Dinamo cu LE.F.S. 13—3, 
CJS.U. Tg. Mureș 14—2, C. S. Satu 
Mare 9—7, Progresul 12—4 ; c« S- 
Satu Mare cu Progresul 10—6, C.S.U. 
Tg. Mureș 8—8 (tușe date 47—43),

in manșa I (Popescu — Nilca, Irl- 
miciuc — Marin) și alte două in ul
tima manșă (Șuta — Nilca, Popes
cu — Pop). Meciul a Incintat prin 
valoarea tehnică ridicată a asaltu
rilor, toți sabreril susceptibili Bă facă 
parte din lotul olimpic oferind sa
tisfacție (pregătire fizică corespun
zătoare, procedee tehnice bine în
sușite, orientare tactică adecvată). 
Realizatori : Pop, Nilca (cite 3 v); 
Marin și Mustață (2 v) pentru Stea
ua, respectiv Irimiciuc 3 v, Popes-

>/U" TIMISOARA SI „U" BUCUREȘTI, îl 
CLASAMENTULUI LA EGALITATE DE

Sîmbătă după amiază s-a desfășurat în sala Victoria din Plo
iești ultima reuniune a celui de al doilea turneu (etapa a VIII-a) 
eJ campionatului feminin de handbal, Divizia A. Iată succinte rela
tări de La cele 6 partide.

„CUPĂ FEDERAȚIEI1-

la VOLEI
Echipele din Divizia A au sus- 

țtout ieri meciurile etapei a doua 
dta cadrul „Cupei F.R. Volei". Ia
tă rezultatele comunicata de co
respondenții noștri L Costiniu, L 
Ctoraiman, C. Crețu, L lonescu, <’- 
Popa, D. Costin, Tr. Enaehe, 
L Stanca, I. Marinescu:

FEMININ: Penicilina Iași — Ști
ința Bacău 3—0, Farul Constanța 
— LE.FJS. București 1-3, CLS.M. 
Sibiu — Rapid București 0—3, Di
namo — Universitatea Cluj-Napo
ca 3—0, Olimpia-Constructorul — 
CJ5.U. Galați 1—3, Universitatea 
Timișoara — Universitatea Cra
iova 0—3;

MASCULIN: Universitatea Cra- 
tova — Viitorul Bacău 2—3, Trac
torul Brașov — Steaua 3—-2, Ex
plorări B. Mare — Politehnica Ti
mișoara 3—0, Rapid București — 
CJS.U. Galati 3—L CB.M. Delta 
Tulcea — I.E.FJS. București 2—3 
țmeciul a-a jucat la Brăila).

Moment din tntilnirea Steaua — Dinamo. Campioana mondială Ecate- 
rina Stahl (dreapta) pierde surprinzător (1—4) in fața Elisabetei Doară, 

foto : N. DRAGOȘ
rxfs io—« ; I.E.F.S. cu Progresul 
»—«, (tușe date 49—44), C.S.U. Tg. 
Mureș »—7 ; Progresul cu C.S.U. Tg. 
Mureș fr-3 (46—46).

Clasamentul primei divizii după cea 
de-a doua etapă arată astfel : 1. 
Steaua — 10 v, 20 p; 2. Dinamo — 
I v, ÎS p; 1. C. S. Satu Mare — 5 v, 
1 egal, 11 p; 4. I.E.F.S. — » v, < p; 
“ Progresul Buc. — 2 v, 1 egal, 

6. C.S.U. Tg. Mureș — 1 egal,

Paul SLAVESCU
CLUJ-NAPOCA, 11 (prin telefon), 
învingătoare In prima etapă cu 

(—7, echipa Politehnica Iași a făcut 
toate eforturile să se repete în der- 
toy-ul cu Steaua, fără insă a reuși. 
Condusă la un moment dat cu fr—0, 
„Poli" a avut resurse de a ajunge 
la S—«, apoi la fr—7, pentru ca în 
final să piardă totuși cu 10—6. Re- 
xultatul nu reflectă diferența de va
loare dintre cele două formații, 
dacă notăm că Învinsa putea la fel 
de bine să șl câștige, deoarece patru 
asalturi le-a pierdut la limită: două

».
*
1

p ; p

cu, Șuta și Nicolae cite 1 v pentru 
^01i“. în acest fel, lupta pentru 
titlul de campioană a țării lâ sabie 
rămine deschisă, ea urmind să se 
decidă abia în ultima etapă.

Pentru locurile 3—4, Tractorul Bra
șov a dispus lejer de I.E.F.S., 12—4, 
eroul meciului fiind Popovici, dar 
cu mult apetit pentru acțiuni ofen
sive e-au arătat a fi și Vlad și 
Soare (3 v). I.E.F.S. a dispus de 
C.S.M. lași după o angajare epui
zantă (9—7), învinșii avind în Nca- 
gu un viitor candidat pentru... Po
litehnica. Celelalte rezultate : Steaua 
cu I.E.F.S., Tractorul Brașov și 
C.S.M. Iași 12—4, C.S.M. Cluj-Napo
ca 16—0; „Poli" Iași cu I.E.F.S. 14—2, 
C.S.M. Cluj-Napoca 13—3, Tractorul 
Brașov șl C.S.M. Iași 10- 6 ; Trac
torul Brasov cu C.S.M. Iași 11—5, 
C.S.M. Cluj-Napoca 14—2 ; I.E.F.S. 
cu C.S.M. Cluj-Napoca 9—7 ; C.S.M. 
Iași cu C.S.M. Cluj-Napoca 9—7.

Tiberiu STAMA

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ

I.E.F.S. NEÎNVINSĂ ÎN PRIMUL TUR
Cu meciurile desfășurate sîmbă

tă gi duminică în sălile Floreasca 
gi Olimpia-Constructorul s-a înche
iat primul tur al campionatului 
reoublican de baschet feminin. în 
txrma rezultatelor înregistrate, e- 
chipele LE.F.S. 22 p, Rapid 21 
5 Universitatea Timișoara 19 p,

Hmpia-Constructorul 19 p. Po
litehnica 18 p și „U“ Cluj-Napoca 16 
p. vor evolua. în turul secund. în 
grupa valorică 1—6. Iar Crișul 16, 
CS.U. Galați 15 p, Progresul 14 p. 
Voința 13 p, C.S.U. Tg, Mureș 
IS p gi Sănătatea Ploiești 12 p 
vor juca în grupa 7—12. Returul 
campionatului va începe, cu parti
de săptămânale duble, lit ziua de 
M septembrie. Iată acum rezulta
tele gi unele amănunte ale parti- 
delor din ultimele două zile:

C.S.U. GALAȚI — CRIȘUL ORA
DEA 65—64 (27—29). Pentrti formația 
arădeană această întâlnire avea • 
miză foarte importantă deoarece 
ta caz de victorie obținea mari 
«anse de a se clasa între primele 
■ase echipe ale campionatului. Cu 
toate eforturile depuse, Crișul nu 
le-a putut depăși pe studentele din 
Galați, care au jucat calm, s-au 
apărat bine ți, la un moment dat, 
aveau 11 puncte avantaj. Acest 
fapt le-a făcut să se relaxeze și. 
ta ultimele minute ale partidei, au 
fost la un pas de înfrângere, dar 
Tatiana Radulescu a luat cîteva 
acțiuni pe cont propriu șl gi-a 
■nentinut echipa în postură de în
vingătoare.

C.S.U. TG. MUREȘ — SĂNĂ
TATEA PLOIEȘTI 55—54 (21—23). 

I Partidă aprig disputată intre două 
fcrmații cu jucătoare tinere, am
bițioase, dar mai puțin experimen
tate. Dacă din punct de vedere 
tehnic întrecerea nu a excelat, în 
■chimb, evoluția scorului a pasio- 
aat realmente. Ploieștencele au in
trat în ultimul minut cu un punct 
avans, dar victoria a surîs în cele 
dm urmă elevelor lui I. Balaș, 
learc au marcat coșul victorios cînd 
Icronometrul mai indica exact 22 
Me secunde de joc.
IRAPID — OLIMPIA-CONS- 
ptUC’TORUL 74—72 (30—30). Un 
peci cum nu am vrea să mai ve- 
pem, presăiai cu durități gi chiar 
Brutalități, ca dese nrnteclx.

cursivitate acțiunilor, dar intenția 
lor a fost greșit înțeleasă de bas
chetbalistele celor două formații, 
care au întrecut limitele sportivi
tății. Din păcate, cei doi arbitri 
nu au curmat de la Început (prin 
avertismente, faulturi tehnice gi 
chiar eliminări) tendința de joc 
brutal, gi consecințele negative nu 
s-au lăsat așteptate.

I.E.F.S, —. VOINȚA 85—65 (42— 
38), POLITEHNICA — PROGRE
SUL 65—52 (41—30), RAPID — 
VOINȚA 61—56 (22—39!), I.E.F.S.
— PROGRESUL 80—35 (44—14),
OLIMPIA-CONSTRUCTORUL — 
POLITEHNICA 60—59 (33—33),
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
— C.S.U. TG. MUREȘ 59—48 (26— 
32), UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — SĂNĂTATEA PLOIEȘTI
63— 57 (27—31), UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA — CRIȘUL ORADEA 
59—54 (25—29), C.S.U. GALAȚI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
64— 60 (37—25).

LA ÎNCHEIEREA

VOINȚA ODORHEI — MURE 
ȘUL TG. MUREȘ 12—11. " 
pru. In partea a doua, în care Vo
ința a făcut — din nou! 
de durități. Uneia dintre 
l-a căzut victimă Rozalia 
(fractură la_mină). Principalele re
alizatoare : ' ” - . -.
(M) 4.

RAPID 
MENIUL 
distele au 
victorie în ___  ... _ . _ .
unui joc in mișcare, rapid, gi unei 
conlucrări laborioase între jsemi- 
cerc și linia de la 9 m. Apărarea 
feroviarelor a fost fermă, mobilă, 
atentă. Două lucruri au decis, 
după opinia noastră, această com
portare la nivelul valorii reale a 
Rapidului: revenirea la rezistența 
pe parcursul întregii partide a 
Anei Stănișel și jocul foarte bun 
(pe semicerc și de realizare a le
găturii cu linia de la 9 m) al Na- 
taliei Alexandrescu. Rulmentul 
Brașov — care rârnîne aceeași 
echipă a plăcutei surprize — n-a 
mai putut rezista (fizic și psihic) 
în ultima parte a maratonului plo
ieștean. Cu o pregătire mai asi
duă, brașovencele pot scăpa in

Meci as-
- exces 
acestea 

Șoș
Laczkovics (V) 4 gi Șoș
BUCUREȘTI — RUL- 
BRAȘOV 19—14. Rapi- 
cucerit cea de a doua 
acest campionat, grație

REZULTATE TEHNICE
Voința Odorhel — Mureșul 

Tg. Mureș 12—11 (8—6); Rapid 
București — Rulmentul Bra
șov 19—14 (U—7) ; LE.F.S. 
Constructorul Timișoara 11— 
14 (11—6) ; Universitatea Ti
mișoara — Constructorul Ba
ta Mare 21—8 (11—4); Univer
sitatea București — Textila 
Buhuși 21—IX (10—S) ; Progre
sul București — Confecția 
București 16—14 (8—7).

turneele viitoare de povara ulti
mului loc, pot aspira la supravie
țuirea pe prima scenă a handbalu
lui nostru feminin.

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 18—14. Cu Maria 
Vărgălui în excelentă formă, stu
dentele au cucerit o victorie 
facilă, chiar decît o 
final. Principalele 
Vărgălui (LE.F.S.) 
(C) 4.

UNIVERSITATEA
— CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 21—8. Revenite la potențialul 
psihic norma], timișorencele au 
făcut o veritabilă demonstrație în

5

mai 
arată scorul 
realizatoare: 
și Vezelici

TIMIȘOARA

RAPID-DINAMO 6-3 ÎN CAMPIONATUL DE POLO
CLUJ-NAPOCA 21 (prin telefon). Du

minică la amiază s-au încheiat între
cerile din turul III al Diviziei A la polo. 
Mai întîi, cîteva amănunte asupra par
tidei Rapid - Voința (&-7) desfășurată 
vineri seara. în min. doi al jocului, la 
o altercație între CI. Rusu și Țâranu, 
arbitrul Fr. Simon i-a eliminat definitiv 
de pe teren (ulterior ei aveau să fie 
suspendați pe două etape). Spiritele 
aveau să se liniștească complet în ba
zin abia în momentele următoare, cînd 
arbitrul a mai eliminat din joc (pe un 
minut) cîte patru poloiști din fiecare 
echipă, în apă rămînînd doar cîte trei 
jucători în ambele formații I Intr-un fi
nal dramatic, victoria a revenit la limită 
feroviarilor.

Duminică dimineața a fost programată 
manșa secundă a derby-ului Dinamo - 
Rapid. După o repriză foarte frumoasă, 
în care C. Rusu, Olac (Rapid) și La- 
zăr (Dinamo) au ratat deschiderea sco
rului a survenit lovitura de teatru a 
meciului. In min. 6, dinamovistul Nasta- 
siu l-a lovit cu brutalitate pe Băjenaru 
și arbitrul Radu Timoc l-a eliminat din 
Joc fără drept de — • A L-
faptă nesăbuită avea

avînd timp de 14 minute superioritate 
numerica, in aceasta situație. Rapid a 
cîștîqat partida CU 6—3 (0—0, 2—1, 3—1, 
1—1) și s-a instalat în fruntea clasamen
tului, cu un avans de două puncte in 
fața dinamoviștilor. Cele 9 goluri ale 
meciului au fost înscrise pe rînd de : FI. 
Teodor (R) sup. num.. 1_1. ™
(erau eliminați Mustața și Olac), Olac 
(R) s.n., Ion Gheorghe (R). 
van (R), s.n., I. Slavei (T.) 
(2,. 7!. 7__ ~

Celelalte rezultate ale turneului 
namo — Școlarul București 13-1 
3-0, 5-0, 1—1) : Rapid - C.N.U. 
(2-0, 2—0, 3-O, 3-0); Progresul
rești — Voința Cluj-Napoca _ 7—4

Lazâr (D) s.n.

!”!, s.n. Scher- 
-..........   (R) s.n.. Novac

(D), FI. Teodor (R) s.n. și V. Rus (D).
: Di- 
(4-0, 
10-0 

Bucu- 
_________ (2-1. 

2-2, 2-0, 1—1) ; Școlarul - Progresul 6—3 
(3-0, 1-1, 1-1, 1-1); Voința - C.N.U. 
9-4 (4-0, 1-1, 3-1, 1-2).

P. RADVANVI-coresp.

înlocuire I Aceasta 
________ ___ i sâ coste scump 

formația campioană. Jocul a evoluat în 
continuare într-'un singur sens, feroviarii

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE POPICE
Au început întrecerile campiona

tului Diviziei A de popice, sîmbătă 
și duminică disputindu-se etapa I 
a competiției. Rezultatele au fost, 
cu unele excepții, normale, favori
tele cîștigînd chiar șl în deplasare. 
Astfel, la fete, Rapid, campioana 
țării, a învins „afară" pe Frigul 
București, iar Laromet București a 
întrecut, la Galați, pe noua pro
movată, Voința. La băieți, înfrânge
rea la scor (290 „bețe" ' " 
formației campioane, 
Galați, *'■ - —
pe arena acesteia, poate 
derată ca o surpriză de 
Dar iată rezultatele

diferență) a 
Constructorul 

de către Rulmentul Brașov, 
■ fi consi- 

proporții.

Metalul Roman 5104 — 4914 p d,
C.F.R. Timișoara — Jiul Petrila 5174— 
5058 p d, Aurul Baia Mare — Voința 
Cluj-Napoca 4984 — 5’064 p d, Elee- 
tromureș Tg. Mureș — Gaz metan 
Mediaș 5291 — 5080 p d, Progresul 
Oradea — Corvinul Hunedoara 5460- 
5371 p d, Petrolul Teleajen Ploiești— 
Olimpia-Constructorul București
5315 — 5183 p d, Rulmentul Brașov — 
Constructorul Galați 5685 — 5305 p d, 
Voința București — Hidromecanica 
Brașov 5150 — 4932 p d, Gloria Bucu
rești — Flacăra Cîm-pina 5060 —
4841 p d.

FEMININ
Voința București—Voința

ța 2532 — 2324 p d, Voința Galați 
— Laromet București 2419 — 2580 p d, 
Voința Timișoara — Voința Craiova 1249 - ---------- --------- -
Rapid.
Voința 
Brașov
Băicoi
2393 p

Constan-

-2141pd,
București 2387 
Tg. Mureș — 
2512 — 2423 p

— Cetatea Giurgiu 2406 — 
d. Metrom Brașov — Gloria 

București 2436 — 2441 ’ p d. Voința 
Mediaș — C.S.M. Reșița 2323 — 2334 
p d. Voința Cluj-Napoca — Derma- 
gant Tg. Mureș 2382 — 2276 p d.

Frlgul București —
• ----- _ 2411 p d,

Hidromecanica 
d, Petrolul

MASCULIN

Electrica Sibiu — Olimpia Reșița
5183 — 4981 p d, Rafinorul Ploiești —

„NAȚIONALELOR»
(Urmare din pag. 1)

rid șl Inimos ca totdeauna) gi-au 
disputat o întilnire cu cîteva mo
mente spectaculoase și cu mult 
mai multe dintre acelea viciate de 
greșeli. Vechii campioni rămin pe 
merit in frunte, cuplul stelist re- 
zumîndu-se, pe aproape tot par
cursul partidei, la o defensivă fără 
orizont.

Duminică, gala probei majore, 
cea de simplu masculin. Nu toc
mai reușită, pentru simplul motiv 
că învinsul, Viorel Sotiriu, s-a lă
sat din nou dominat de trac, ca și 
în precedenta sa finală, susținută 
în 1973 în fața aceluiași Toma 
Ovici. A fost un singur set de lup
tă, primul, i Pe distanta a trei sfer
turi de oră, l-am văzut pe Ovici 
distanțat printr-un break rapid gl 
apoi egalat la 2—2, dar refărfndu-și 
avansul La urmă. Ghemul al 8-lea 
a fast acerb disputat, cu schimburi 
frumoase de mingi, cînd Sotiriu 
pierde două șanse de break. Apoi, 
căderea. Pe teren rămâne un sin-

DE TENIS
toată distanța celornoaștem, pe ._ ____ ______

2 ore gi 48 minute de joc. Și cu 
multe mingi frumoase, dirijate pu
ternic de pe fundul terenului.

Scurtă istorie a 
finale de ieri. La 
Virginia Ruzici gi 
nescu au întrecut 
întrebuințeze prea ___ ____
chea surorilor Romanov. La mixt, 
după două semifinale colorate doar 
prin echipamentul pestriț al jucă
torilor (Simionescu, Hărădău — 
Trifu, Tăbăraș 6—2, 6—2; Ruzici, 
T. Marcu — Mihai. Mureșan 6—3, 
6—1) a urmat în sfirșit o finală 
reconfortantă ca spectacol, în care 
în special fetele au strălucit. Pri
mă solistă, incontestabil, Virginia 
Ruzici. Anterior, în „sferturi" se 
înregistraseră rezultatele: Ruzici, 
T. Marcu — S. Nunweiller, Rusu 
8—0, 7—5; Mihai, Mureșan — M. 
Nunweiller, Kerekes 6—2, 6—2; Si- 
mionescu, Hărădău — Bădin. L. 
Romanov 6 3, 6-2; Trifu, Tăbă
raș — Balaj. Sotiriu w.o.

Turneele de consolare au fost

celorlalte două 
dublu feminin, 

Mariana Simio-
— fără să se 
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„Cupa Prietenia44 la

ALERGĂTORI! SOVIETICI AU DOM
MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 

DEJ, 21 (prin telefon). Un nu
meros public a ținut să fie pre
zent la un interesant și spectacu
los concurs internațional de moto- 
cros, dotat cu trofeul „Cupa Prie
tenia". întrecerea, desfășurată pe 
traseul de pe dealul Perchiului, a 
reunit la startul clasei 250 cmc 
alergători de . performantă din 
Bulgaria, R. D. Germană, Ungaria, 
U.R.S.S, și România.

în prima manșă a reuniunii, 
motocrosiștii au avut de parcurs 
un traseu lung de aproximativ 
1 600 m, ales anume pentru ob
stacolele lui naturale și teren de
nivelat. Au fost mai bine de 30 
de minute de aprige dispute, de 
curaj și îndemînare, cu viraje a-

Ansamblul de gimnastică modernă 
frumoasa execuție a

a smuls ropote de aplauze pentru 
tinerelor sportive.

(Urmare din pag. I)

spectaculoasă gi mai aplaudată 
fiind partida dintre hanclbaliști-i 
școlilor sportive din Călărași și 
București, care au făcut o adevă
rată demonstrație. Antrenorul fe
deral, Nicolae Nedef, prezent Ia 
meci, sublinia : 
dacă din rindul 
vor ajunge pc __ ___  _____ __
măiestriei sportive". Să așteptăm...

Am revenit pe terenul central, 
unde am asistat la „Ștafeta aplica-

„Să nu vă mire 
acestor tineri unii 
treptele înalte ale

trecerea fiind urmărită cu multă 
atenție.

Concursul de tras la frînghie, la 
care, au participat 5 reprezentative 
de sectoare, a revenit echipei din 
sectorul 7, deținătoarea unui ga
barit impresionant.

Ș-ar putăă Spune multe despre 
ceea ce a fost ieri dimineață la 
stadionul Tineretului din Capitală. 
Ne mulțumim a preciza că am 
asistat Ia o manifestare elocventă 
a potențialului sportului școlar și 
universitar din Capitală, la un an-
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SERIA I
F. C. M. GALAJi - VICTORIA 

TECUCI 3—0 (2-0)
GALAȚI, 21 (prin telefon). Aș

teptată eu un deosebit interes 
(Victoria Tecuci fiind fosta Con
structorul Galați) de cei peste 
20 000 spectatori, partida a satis
făcut prin dîrzenia cu care s-a ju
cat, cit și prin ocaziile de gol la 
cele două porii (mai multe la 
poarta formației din Tecuci). Gă- 
lățenii 
chipe _ 
tehnica arătate in joc de Burcea 
(cel mai bun de pe teren), corobo
rate cu prestația celorlalți coechi
pieri fac din formația antrenată de 
Gh. Nuțescu, încă de pe acum, o 
pretendentă la promovarea în pri
ma divizie. Iată cum s-au marcat 
cele trei goluri : in min. 13, Bez- 
man pasează „printre" lui Burcca, 
care trimite plasat în coltul lung 
al porții ; după ce Timofi (min. 
14) ratează incredibil egalarea, tri- 
mițind de la 2 m pe lingă bară, 
Stoica, intercalat în atac, pasează 
lui Bezman (min. 25) care, din 
interiorul careului mare, majorează 
scorul : 2—0 ; in min. 61, I. Io
nică centrează de pe partea dreaptă 
și același Bezman reia, cu capul, 
balonul în plasă : 3—0.

A arbitrat E. Voicu (Oltenița). 
F.C.M. : Hagioglu — HAIDUC, 

MOROHAI, STOICA, Ghirca — 
BURCEA, Enache (min. 60 Vochin) 
— Balaban (min. 61 : Pantazis), 
BEZMAN, I. Ionică, ȚOLEA. VIC
TORIA : Șerbănoiu — Ioniță, A- 
dam, Capotă, Tr. Ionescu (min. 46 
ȘTRAȚ) — Pavel, TOMA — Ada- 
mache, Past ia (min. 35 Gheorcuță), 
TIMOFI, Staicu.

au lăsat impresia unei e- 
omogene. Clarviziunea și

Pavel PEANA

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI - 
METALUL PLOPENI 1-0 (0-0)

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon), A- 
proximativ 10 000 de spectatori au 
venit să asiste la meciul dintre 
cele două... favorite. Petrolul a 
cîștigat cu 1—0, prin golul marcat 
de Florea în min. 52 : Pantea l-a 
lansat in adincime, Florea a tre
cut de Giba, a mai driblat o dată, 
cu succes, și a șutat cu stîngul, de 
Ia 15 m, jos, ia colt. Prima re
priză a oferit un fotbal de slabă 
calitate.' Primul șut la poartă (de 
fapt, peste poartă) l-am consem
nat abia în min. 15 (autor — Pan- 
tea). Metalul a lăsat o bună im
presie, grație jocului aerisit, cu 
țesături de pase. Petrolul a ratat 
citeva ocazii bune prin Greaca 
(min. 20), Pisau (min. 28), Florea 
(min. 44 și 58, 
ce a driblat și 
Cismaru (min. 
o bună ocazie.

După pauză, 
antrenant. Deși 
nivelul pretențiilor, Petrolul a rea
lizat citeva l'aze mai bune, iar 
după gol jocul s-a mai încins pu
țin. A lăsat de dorit precizia șu
turilor, cei doi portari fiind, o 
mare parte din timp, simpli spec
tatori la un joc care se desfășura 
între cele două careuri.

Arbitrul C. Niculescu, ajutat de 
Gh. Nicolae și P. Iofciu (toți din 
București) a condus următoarele 
echipe : PETROLUL : Mîrzea — 
N. Ionescu, ENE, NEGOIȚA, Mun- 
teanu — Bitea, Angelescu (min. 77 
Eparu II) — Pantea, Pisau (min. 
31 Florea), FL. DUMITRESCU, 
Greaca. METALUL : Albina —

ultima oară după 
portarul). Juniorul 
35) a irosit și el
meciul a fost mai 
nu s-a ridicat la

OSPORT INFORMEAZĂ
IZAREA BILETELOR LA TRAGEREA 
LOTO DIN 30 SEPTEMBRIE 1975. 

e Dacia 
urați din

1300, excursii în U.R.S.S., R, D. 
vreme biletele.

*RONO- 
LE 1975

î-tele al 
identică 
trase La

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DIN 

21 SEPTEMBRIE 1375

etele al 
Lcă ter- 
xtrage-

tele al 
ică ter- 
xtrage- 
H-a 065 
stele al 
că ter-

Ceahlăul — Gloria Buzău 1 
C.S.M. Borzești — C.S.U. Galați 2 
Cimentul — Viitorul Vaslui 
S.C. Tulcea — F.C. Brăila 
Prog. Buc. — Autobuzul Buc 
Metrom Bv. — Dinamo Slatina 
F.C.M. Giurgiu — Nitramonia 
S.N. Oltenița — C.S. TttgSVlște 
F-C. Corvinul — Rapid Arad

I.
n.

EU.
rv.
v.

VI.
vn.

vnr.
Efc ....... ........ .________
X. victoria Cărei — Victoria Călan

X 
X

1
2
1
1
1 

l 2

Toader, 
mescu 
maru, 
lescu), 
gescu),

Foto : D.
goluri, avantajul echipei Proaresu)^

~ WEAGU Aj

TUDORIE, GIBA, Ada- 
— Alexe, POPA — Cis- 
Spiridon (min. 46 Rădu- 
Constantin (min. 73 Geor- 
Manolache.

Constantin ALEXE
TULCEA - F. C. BRAILA 1-1

Au marcat : Ionescu (min. 25)
s. c. 

(1-1). -------- ------- ,.....
pentru gazde, Grigore (min. 32) pentru 
oaspeți. (M. Topolschi, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA - C. S. BOTOȘANI 
3—0 (2—0). Au înscris Mirâutâ (min. 12), 
losep (min. 26) și Voinea (min, 89, din 
11 m). (Gi». Haiițchi, coresp.).

C.S.M. BORZEȘTI - C.S.U. GALAȚI 
1—2 (1—0). Autorii golurilor: Mdrășescu 
(min. 29), respectiv Marinescu (min. 52 
și 88). (Gh. Gorun, coresp.).

UNIREA FOCȘANI - C.F.R. PAȘCANI 
0-0.

CIMENTUL MEDGIDIA - VIITORUL 
VASLUI 2-2 (1-0). Au înscris : Hij (min. 
12), Nedelcu (min. 49) pentru Cimentul,. . . pen.Muraru (min. 73), Filer (min. 
tru Viitorul. (R. Avram, coresp.)

CELULOZA CALARAȘI - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 3-0 (1—0). Au marcat ; Gh. 
Alexandru (min. 18, din 11 m), Mușat 
(min. 60 șl 73). (M. Stan, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - GLORIA BU
ZĂU 2—1 (2—0). Autorii golurilor : Nițâ
(min. 29), Mustața 
Stan (min. 52).' (R.

SERIA a

(min. 
Tema,

Il-a

38), respecți» 
coresp.).

BUCUREȘTI

Țevi (in tricou alb) a țutat pe sub portarul Cojocara si a m&rtt ta trei 
(Fază din meciul Progresul București — Autobuzul București).
1. F.C.M. GALAȚI
2. F.C. Btâila
3. Metalul Plopenl
4. C.S.M. Borzești
5. Prahova PI.
6. C.F.R. Pașcani
7. C.S.U. Galați
8. F.C. Petrolul PI.
9. C.S.M. Suceava

10. Ceahlăul P.N.
11. C.S. Botoșani
12. Celuloza Călărași
13. Victoria Tecuci
14. Cimentul Medgidia
15. Gloria Buzău
16. Viitorul Vaslui
17. S.C. Tulcea
18. Unirea Focșani

$500
5 3 11
5 3 0 2
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1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

5 2 2
5 2 2
* 2 2
5 2 2
5 2 2
5 2 1
5 2 1
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9 113
6 113
6 0 3 2
5 0 14
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4-12
2-10 
2- 4
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1

(28 septembrie)
— F.C.M. Galați, F. C.

— Celuloza CSlârași, 
Viitorul Vaslui, Ctmen- 
Unîrea Focșani, C<S.M.

ETAPA VIITOARE
C. S. Botoșani 
Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău - 
tul Medgidia — _ _ __ ____ __ .
Suceava — C.F.R. Pașcani, Metalul Pfo- 
peni — S.C. Tulcea, F.C. Brâifa — C.S.M. 
Borzești, Victoria ” *
Neamț, C.S.U,1 
Ploiești.

GOLGETERU : 
ridon (Metalul 
CF.C.M. Galați) 
chin (F.C.M. G; 
Pașcani}, I. _____
(F. C. Brăila), Moldoveanu șl RĂuț 
(Prahova Ploiești), Mu-șat (Celuloza 
Călărași).

Tecuci - Ceahlăul P.
Galați —e Prahova

• 6 GOLURI : Spl- 
JPlopeni), Hcwinmi

• 3 GOLURI î Vc- 
lalați), Apomoi (C.F.R. 
Constantin și Traian

(min. 49) șl C. Nicolae (min. 63, clin TI 
m, țl min. 87). (P. Giornolu, coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI - METALUL 
BUCUREȘTI 0-0.

ELECÎROPUTERE CRAIOVA - MINE
RUL MOTRU 4—0 (2-0). Autorii goluri
lor ! Tacol (min. 3), Ungureanu (min. 
30), Clrțu (mon. 60) ,1 Păciulete (min. 
67, autogol). (St. Gurgui, coresp.)

" - ------ ~ - TIRGO-
Lungu 

(V. Țu-

13. Automatica Ales.
14—15. Steagul roșu Bv.
14—15 Chimia Rm. Vilcea

16. Metalul Mija
17. Metrom Brașov
18. Chimia Tr. Măgurele 5 0 2 3

* 1 
9 1
9 1
91
5 1

1 2 
2 1
2 2
1 3
0 4

67, autogol). (S. __ _________
S. OLTENIȚA - G S.

VtȘTE S-O (1-0). Au marcat j 
(min. 22) $1 FUdlrolu (min. 60). 
»ui, coresp.)

1. PROGRESUL BUC.
2. Nitramonia Fagâraj
3. Autobuzul Buc.

Electraputere Cw. 
Dinamo Slatina 
C.S. Tirgoviște 
F.C.M. Giurgiu 
S.N. Oltenița 
Tractorul Bra|ov 
Metalul Buc.

10-11. Voința 
t2. Minerul

4.
5.
t. 
?.
a. 
».

10.-11.
Buc. 
Motru

SERIA

14 1
9 3 1
5 3 1
*30

0 
1
1
1

9 3*1
9 3 4 2 
9 2 2 1
9 3 4 2 
9 2 11

1
1
2

9
8
*

11 
1 1
• 1

ETAPA VIITOARE
C. S. Tirgoviște — 
Voința București 
iova, Chimia Tr. . ____
Mija, Automatica Alexandria 
Giurgiu, Progresul București
Motru, Dlnamo Slatina — 3. ...
niței, Chimia Rm. Vilcea — Metrom Bra
șov, Nitramonia Făgăraș — Tractorul

Brașov — Metalul

(28 septembrie) 7 
Autobuzul Bucuiești, 

- Electroputere Cra- 
Măgurale — M-'talul 

- f.c.m: 
Minerul 

N. Olte-

jov, Nitramonia 
Brașov, Steagul roșu 
București.

GO LG ETERII : o
(Progresul Buc.) • _ _______ __
dan (Metalul Buc.), Gheorc&u (Me
talul Mija) • 3 GOLURI : Răctot
(Minerul Motru)., Stan (Autobuzul
Buc.), FHdiroiu (S. N. Oltenița), C. 
Nicolae (Chimia Rm. Vflcea).

6 GOLURI : Țevi
4 GOLURI: Pio-

PROGRESUL
AUTOBUZUL BUCUREȘTI

5-0 (3-0)
Meci frumos, disputat pe stadio

nul Dinamo, în fața a peste 10 000 
de spectatori. Jucătorii de la Pro
gresul au forțat din primele mi
nute și au reușit ca, în min. 15, 
să conducă cu 2—0, ca urmare a 
golurilor realizate de Țevi (min. 
12) și Dumitriu II (min. 15), am
bele după executarea -unor lovi
turi de colț. Pînă la pauză ambele 
echipe au evoluat bine, au creat 
multe faze critice, însă, în gene
ral, apărările au rezolvat cu suc
ces situațiile dificile. Dar, în ulti
mele cinci minute elevii antreno
rului Mateianu au acționat mai in
cisiv 
bela : ....... __ _
șutat puternic de la 16 m, por
tarul Cojocaru a respins balonul 
la Țevi și acesta a trimis balonul 
în plasă, 
tobuzul a 
ducă din 
(min. 53), 
țoi (min.
Giron a intervenit sigur. In conti
nuare, Progresul a pasat mai mult 
și mai bine.și a dominat uneori cu 
autoritate. Jocul combinativ al ju
cătorilor clubului din str. dr. Stai- 
ecvici s-a concretizat și prin mar
carea a incă două goluri, prin 
Țevi (min. 76) — după ce faul
tase pe portar — și prin Apostol 
(min. 83).

A condus C. Bărbuiescu (Bucu
rești).

PROGRESUL: Giron — Plos- 
caru, BADEA, D. ȘTEFAN, Gh. 
Ștefan — TURBATU, Dragu (min. 
69 Grama) — I. Sandu (min. 65 
Nignea), DUMITRIU II, ȚEVI, A- 
POSTOL. AUTOBUZUL : Cojocaru 
— MUNTEANU, G. IONESCU, 
Bică, Cățoi — ȘERBĂNICA, Bu- 
buruz (min. 75 Moraru) — Sultă
noiu (min. 65 Mirea), Bujor, Bă
dilaș, Stan.

mar- 
dată, 
o lo- 
Cice-
A a

și au schimbat din nou ta
in min. 41, Dumitriu II a 

i. por-

In repriza secundă, Au- 
avut posibilitatea să re- 
handicap, însă Bădilaș 

Sultănoiu (min. 56), Că- 
60) au șutat slab sau

fie prezenți, pe stadionul Tinere
tului, la derby-ul local dintre 
Steagul roșu și Tractorul. Jocul, 
în general, a fost atractiv, dato
rită indeosebi marii ambiții ca 
care cele două echipe și-au dispu
tat șansele, precum și incertitu
dinii care a planat asupra rezul
tatului pînă în final. în prima re
priză, stegarii și-au impus supe
rioritatea lor tehnică și tactică, a- 
saltînd buturile apărate excelent 
de Cutean. Ei n-au reușit să 
cheze, insă, decit o singură 
în min. 38, prin Pescaru, la 
vitură de colț executată de 
rone. Tot fosta divizionară
început mai bine și repriza se
cundă, dar Pescaru și Gyorfi au 
irosit citeva bune ocazii. In plină 
dominare a acestora, Petruț a por
nit pe contraatac din propriul te
ren, a pasat precis lui Gheorghe, 
care a înscris imparabil. în conti
nuare, Tractorul a ieșit mai de
cisă la atac, Pașca (min. 62) și 
Șerbina (min. 72) ratînd . din po
ziții foarte bune. Stegarii au luat 
conducerea din nou, în min. 84, 
prin Popescu. Și cînd toată lumea 
credea că echipa antrenată de 
N. Proca va cîștiga, iată că,. în 
penultimul minut de joc, același 
Gheorghe, insistent, a speculat o 
gravă greșeală a portarului Sza- 
lad, egalînd.

A arbitrat N. Cursaru (Ploiești). 
STEAGUL ROȘU: Szalad — Ma- 

teescu II, Mihăilescu, Naghi, MI- 
CLOS — PESCARU, Niță (min. 70 
Popescu), Suleh — Stancu (min. 28 
Cicerone), Paraschivescu, GYORFI, 
TRACTORUL: CUTEAN — Soțpo- 
ran, ȘERB, Romanov, Golanu — 
PAȘCA (min. 85 Trăznea), Roșu 
(min. 55 Oancea), GHEORGHE «• 
Șerbina, IONESCU, Petruț.

Florin SANDU

a IlI-a -- - - - -
GAZ METAN MEDIAȘ

F. C. ȘOIMII SIBIU 1-1 (0-1)
MEDIAȘ, 21 (prin telefon). Par

tida a avut două reprizg diame
tral opuse. în prima parte, sibie- 
nii, eu cîțiva jucători care au 
evoluat bl Divizia A (F. Lazăr, 
Mihăilă, Oprea, Trandafilon), au 
jucat cu dezinvoltură, au pasat 
foarte bine la mijlocul terenului, 
lansînd periculoase contraatacuri 
și reușind să deschidă scorul prin 
Țurlea (min, 26), care a reluat, 
cu capul, din apropierea porții. La 
reluare, rolurile se schimbă : lo
calnicii sînt cei care joacă foarte 
bine. Ei își masează adversarul In 
propria jumătate de teren, forțînd 
egalarea, pe Care o vor obține, 
în min. 75, prin Moraru, care a 
reluat splendid, din întoarcere, din 
careul mic. După acest gol, par
tida a devenit dramatică, ambele 
echipe par acum nemulțumite, ele 
mizînd totul pe o singură carte 1 
victoria. Antrenorul C. Teașcă in
troduce un atacant în locul unui 
mijlocaș, iar antrenorul gazdelor, 
M. Tudor, il trimite în teren pe 
înaintașul Lazăr. Cu toate efortu
rile celor două formații, nu se 
mai înscrie nici un gol, meciul în- 
cheindu-se cu o echitabilă remiză.

A arbitrat loan Rus (Tg. Mureș).’ 
GAZ METAN : Windt - TANĂ- 

SOIU, Armeneanu I, Boaru, 
EORDI — Ghergheli, Tatu, JIGA 
— Armeneanu II (min. 55 Sopor- 
toceanu), MORARU, Zotincă (min. 
85 Lazăr). F. C. ȘOIMII : Lieb- 
hardt — Vîrlan, DAVID, MIHĂILĂ, 
Soaită — F. LAZAR (min. 80 E- 
nescu), TURLEA, POPA — Mun- 
teanu (min. 46 Oprea), Trandafi
lon, Schwartz.

Aurel PĂPĂDIE

min. 70, arădenii reduc din han
dicap prin Tis». „Treziți* de goh 
gazdele, elevii antrenorului Savu, 
revin șl majorează scorul prin Șu- . 
ranghin — care marchează după 
un dribling prelungit — min. 81 — 
ștabilind scorul " ’ " '

A arbitrat 
{București).

CORVINUL : 
VJad, GHITA. 
Lazăr (min. 66 Cojocaru). ȘCIHOPU 
—. GEORGESCU, ȘURENGHIN) 
Petcu. RAPID : Gornea- Arde- 
leanu, Bermoser, Coeiuban. Matei 
— LECA, Gyenge, DODEANU — 
Moț, TISA, Korbonai (min. 46 
Roman, min. 53 Schneider).

Dumitru NEGRI.A
F. C. BAIA MARE - MINERUL MOL

DOVA NOUA 3—0 (1—0). Autorii golu
rilor: Mânu (min. 11), Chivescu (m,n. 
68) și Dragomirescu (min. 76). (V. Să- 
zâranu, coresp.)

MUREȘUL DEVA 
0-0.

STICLA TURDA - GLORIA BISTRIȚA 
1—0 (0—0). Unicul gol a fost realiza: do 
Milnă (min. 55). (P. Lozăr, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR - C.F.R TI
MIȘOARA 2-0 (2-0). A marcat : Ra
dulescu (min. 5 și 25). (M. Vilceanu,
coresp.)

C.I.L. SIGHET - IND. SIRMEI C. TUR- 
ZII 2-0 (1-0). Au înscris Stan (min. 36) 
fi FloHcicâ (min. 65). (S. Pralea, coresp.)

U. M. TIMIȘOARA - UNIREA TOM
NATIC 2—0 (1-0). A marcat : Voinea
(min. 25 și 53). (St. Marton, coresp.)

VICTORIA CĂREI -------------
0-1 (0-1).
Coiculescu 
coresp.)

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

final la 3—1.
Gh. Vasileseu II

Bologan — STAN,
Năstase — IllNU,

DACIA ORĂȘTIE

Unicul gol 
(min. 26).

VICTORIA CĂLAN
□ fost înscris de 

(Em. Herman,

P. V1NT1LĂ

STEAGUL ROȘU BRASOV - 
TRACTORUL BRAȘOV 

2-2 (1-0)
BRAȘOV, 21 (prin telefon). Peste

10 000 de spectatori au ținut să

METROM BRAȘOV - DINAMO SLATI
NA. 0-1 (0—1). Unicul gol a fost rea
lizat de H. Popescu (min. 40). (V. Se- 
căreanu, coresp.)

METALUL MIJA - AUTOMATICA ALE
XANDRIA 3-1 (1—1). Au înscris : Ghior- 
câu (min. 44, din 11 m, și min. 75), Bo 
gaclu (min. 49), respectiv Voicilâ (mlnj 
28). (C. Cosma, coresp.)

F.C.M. GIURGIU - NITRAMONIA 
GARAȘ 2-0 (1—0). Autorii golurilor: 
groiu (min. 43) și Popescu (min. 
(P. Burcin, coresp.>

CHIMIA RM. VILCEA - CHIMIA __
MĂGURELE 3—0 (0-0). Au înscris i Bota

ȘTIRI... MECIURI AMICALE
• MECIUL DINAMO — RAPID 

A FOST AM1NAT. Programat ini
țial pentru sîmbătă 27 septembrie, 
meciul Dinamo — Rapid, din ca
drul etapei a Vil-a a fost aniînat 
la cererea ambelor echipe.

Răgazul de timp va fi folosit 
pentru o mai bună pregătire a 
locurilor retur din cadrul Cupelor 
europeHe, respectiv cu Real Ma
drid și Anderlecht Șruxelles.

» CRIȘAN — FRACTURA DE 
ROTULĂ. Neavînd o pregătire co
respunzătoare, jucătorul Universi-

FA-
Ne- 
59),

TR.

cui: fractură de rotulă, care-I va 
ține pe Crișan departe de activi
tatea competițională probabil pe 
toată perioada turului.

Profitînd de pauza competiționa
lă, creată de 
prezenta tiv 
miercuri cu 
campionatul 
zionare A au susținut utile meciuri 
amicale,

F.d. OLIMPIA SATU MARE — 
SPARTAK IVANO - FRANKOV

pregătirile lotului re- 
pentru partida de 
echipa Greciei, din 
balcanic, unele divi-

F. C. CORVINUL HUNEDOA
RA - RAPID ARAD 3-1 (2-0)

HUNEDOARA, 21 (prin telefon). 
Gazdele au declanșat ofensiva, din 
start dominînd cu insistență, fapt 
materializat prin cele două goluri 
înscrise de Șurenghin (min, 16), 
la o centrare a lui Stan, și 
Șchiopii (min. 38) din lovitură a- 
cordată la marginea careului de 
16 m. Fe parcursul primei reprize, 
hunedorenii s-au mai aflat de 
multe ori în situații favorabile de 
a înscrie pe care, însă, Dinu (min. 
5 și 11), Șurenghin (min. 6) și 
Șchiopu (min. 19 și 27) le-au ra
tat. De cealaltă parte, am asistat 
la o apărare continuă a rapidiști- 
lor, parcă uitînd că în jocul da 
fotbal există și atac. După pauză, 
Corvinul evoluează puțin mai re
laxat, replica oaspeților cîștigă în 
Îndrăzneală șl, drept urmare. In

ȘTIRI • •4 MECIURI
scris: Helvei (min. 8 și 55), Mure- 
șan (min. 19) și Borot» (min. 25) 
pentru F.C. Olimpia, respectiv. Ju- 
rovski fcun. 85, din 11 m)<

L FERNE, coresp;
F.C. ARGEȘ — F.C. CONSTAN

TA 4—2 (1—0). Au marcat: Radu 
II (min. 36, 52 gi 60) și Iovănescu 
(min. 71d^n 11 in) pentru pi- 
teșteoi. respectiv Mărculescu (min 
75) si SălccoJiu (min. 80).

S. IONESCU, cores».
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BAIA MARE
Corv. Huned. 5 4 10

Victoria Călan 
U.M. Timișoara 
F.C. Șoimii Sibiu 
C.F.R. Timișoara 
Mureșul Deva 
Gloria Bistrița 
Metal. Cugir

10. Dacia Orăștie
11. C.I.L. Sighet
12. Ind. sirmeî C.T.
13. Sticla Turda
14. ' Minerul M. Nouă

15-16. Rapid Arad
15.—16. Victoria Care!

17. Gaz metan Mediaș
18. Unirea Tomnatic
ETAPA VIITOARE

Minerul Moldova Nouă — Victoria Co
rei, Metalurgistul Cugir — Gloria Bis
trița, Rapid Arad — F C. Baia Mare, 
Gaz metan Mediaș — Unirea Tomnatic, 
Victoria Călan — Mureșul Deva. U. M. 
Timișoara — C.F.R. Timișoara, Sticla 
Turda — Ind. sîrmei C. Turzii, Dacia 
Orăștie — F, C. Corvinul Hunedoara* 
C.I.L. Sighet — F. C. Șoimii Sibiu*

GOLGETERU î • 5 GOLURI : Să-ț 
lăjan (Mureșul Deva) • 4 GOLURI: 
Pripici (Ind. sîrmei), Moldovan (F.C.
Baia Mare), Oprea (F.C. Șoimii Si
biu)* Șurenghin (F. C. Corvinul),
Tisa (Rapid Arad) • S GOLURI*
Moț (Mureșul Deva), Șchioțm (F. C. 
Corvinul), Chivescu Și Dragomiresctf 
(F. C. Baia Mare)..

AMICALE...

5—
5-10
3— 8
2- 7
1-11

marcat că în min. 18 Dembrovschl 
a ratat o lovitură

I.
de la 11 m. 
STAN, coresp; : .

„U* CLUJ-NA^F.C. BIHOR 
POC A 1—1 (1—0). Au marcat»
Georgescu (min. 32)' pentru gazde., 
respectiv Batacliu (min. 70 — dint 
11 m).

L GIIIȘA, cores»;, judetealfc i
S. C. BACAU — POLITEHNICA 

IAȘI l—o (1—0). Joc de factură)! 
modestă, ia sfîrșitul căruia oaspeți»
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UN FRUMOS BILANȚ AL ATLETILOR NOȘTRI
In prima ediție a Campionatelor balcanice de canotaj

SCHiFIȘTII ROMÂNI AU CUCERIT

LA CAMPIONATELE MONDIALE
ROMA 21. Pe Stadionul olim

pic din capitala Italiei s-au des
fășurat, sîmbătă și duminică, ul
timele întreceri din cadrul cam
pionatelor mondiale universitare, 
cea mai importantă competiție a 
atletismului în acest an. Au fost 
prezenți la Roma unii dintre cei 
mal valoroși atleți ai lumii, candi
dați — anul viitor —• la medaliile 
Jocurilor Olimpice de la Montreal. 
Din păcate, timpul neobișnuit de 
călduros pentru această perioadă 
a anului și umiditatea foarte ri
dicată au constituit un handicap 
greu pentru competitori.

în condițiile unei puternice con
curențe, putem aprecia că bilanțul 
general al evoluției atleților și 
atletelor din România se înscrie 
ia o cotă valorică ridicată. Sportivii 
noștri au cucerit 2 titluri de cam
pioni mondiali universitari — la 
3000 m — Natalia Andrei și arun
carea suliței — Gheorghe Megelca. 
Db asemenea, ei au obținut 6 me
dalii de argint. 4 medalii de bronz 
ti alte locuri fruntașe.

Iată acum, pe scurt, o trecere 
In revistă a rezultatelor înregis
trate de atleții români în ultimele 
două zile ale competiției. Sîmbătă, 
la 1500 m. Natalia Andrei a con
dus cu autoritate majoritatea dis
tanței, lăsînd impresia că ar putea 
câștiga și al doilea titlu. Dar, la 
sprintul final, ea a fost Întrecută, 
la limită, de campioana vest-ger- 
mană El Ieri Wellman (4:08,62). 
Andrei a fost, cronometrată în 
4:08,84, iar Rosita Pehlivanova 
(Bulgaria), a treia clasată. în 
4:10,17. Tot o medalie de argint a 
câștigat șl Argentina Menis (64,28 
m) la aruncarea discului. învln- 
gătoarea, Maria Vergova (Bulga
ria) a aruncat 65,28 m. Pe locul 
trei. Radostina Bahcevanova (Bul
garia) 56,96 m. La 1500 m, Gheor- 
ghe Ghîpu (3:41,19) a încheiat 
cursa pe locul trei, după Thomas 
Wessinghage (R. F. Germania) 
3:39,73 și Steve Heidenreich 
(S.U.A.) 3:40,56.

Alte rezultate din ziua a treia: 
100 mg: Grazina Rahsztyn (Polo
nia) 13,14; înălțime: Galina Fila
tova (U.R.S.S.) 1,88 m; bărbați
triplu: Joachimowski (Polonia)
16,51 m; prăjină: Tracanelli (Fran
ța) 5,20 m; 400 mg: Ziegler (R.F. 
Germania) 50,83: ciocan: Spirido
nov (U.R.S.S.) 73,82 m.

Duminică, sportivii noștri au 
mai cucerit două medalii, una de 
argint (Ilie Floroiu) si una de

bronz (Eva Zdrgo). Dacă în ceea 
ce-1 privește pe Floroiu succesul 
său era previzibil, cel al aruncă
toarei clujence apare ca o plăcu
tă surpriză, rezultatul fiind cel mai 
bun din acest an.

I^i 5000 m. Italianul Fava 
(13:37,56) a obținut medalia de aur 
după ce o cîștigase și pe 
cea de Ia 10 000 m. Pe locul 

(13:39,20) și 
(M. Britanie)

secund, Floroîn
pe trei, Goater . . .
13:42,02. La suliță : Nadia Iakubo- 
vici_(JJ,R.S.S.) 01,72 m,- Kathi Smith 
(S.U.A.), 60,36 m, Eva Zorgo 59,50 
m. Celelalte rezultate, femei: 200 m:

UNIVERSITARE
Pirjo Haggman (Fini.) 23,33; 880 
m : Natalia Morgunova (U.R.S.S.) 
2:01,94 ; 4x100 m : U.R.S.S. 44,77 ; 
bărbați : 200 m : Mennea (Italia) 
20,28, Martin (Canada) 21,06, Jo
hanson (Suedia) 21,15, Sușelescu 
(România) 21,21 ; 800 m : Gondex 
(Polonia) 1:50,04 ; 4x100 m :
U.R.S.S. 39,80 ; 4x400 ni ; Polonia 
3:09,13; 110 mg: Foster (S.U.A) 
13,83 ; disc : Tuokko (Finlanda) 
62,94 m ; înălțime : Del Forno (Ita
lia) 2,13 m ; 3 000 in obst : Ma
linowski (Polonia) 8:22,32, Karst 
(RFG) 8:28,22, Maranda (Polonia) 
8:29,23, Cefan (România) 8:35,64.

TINERII RUGBYȘTI
ÎNVINGĂTORI
9 în ultimul meci:

SOFIA 29 (prin telex, de Ia co
respondentul nostru). Comporttn- 
du-se excelent, rugbyștii din repre
zentativa de țineret a României 
(sub 23 de ani) au cîștigat turneul 
internațional de la Slincev Briag, 
localitate situată pe litoralul bulgar. 
Ei au învins categoric reprezenta
tivele Cehoslovaciei, cu 22—3 și 
Bulgariei, cu 19—6, iar în ultimul 
meci au surclasat selecționata 
Poloniei cu 56—3 (28—0). Este cea 
mai mare diferență de scor reali
zată vreodată în partidele cu ru£- 
byștii polonezi, care, ce-i drept, au

CANADIANUL J. PRIMROSE

CAMPION AL LUMII LA TALERE
MONCHEN, 21 (Agerpres). — Pro

ba masculină de talere aruncate din 
șanț din cadrul campionatelor mon
diale de tir de la Munchen a fost 
cîștigată de canadianul John Prim
rose — 197 t. urmat de Alexan
der Alipov (U.R.S.S.) — 193 t (ta 
baraj: 25—25) și Charvin Dixon 
(S.U.A.) — 193 t (25—23 în baraj).

IN BULGARIA
56-3 cu Polonia !

prezentat și ei o formație cu mulți 
țineri. XV-le României a avut ur
mătoarea alcătuire (de bază): Hol
ba» — Aldea, Al, Dumitru, Enache, 
Fuicu — Marghes.cu, Bidirel — Mu- 
rariu, Borș, Zafiescu (Oct. Comeliu) 
— Boroi, Drumea — Turlea, Cră
ciun, Cioarec. (Jucătorii subliniați 
au luat parte și la recentul 
neu neo-zeelandcz.)

Alte rezultate din ultimele 
Cehoslovacia — Polonia 26—6 
6) și Cehoslovacia — Bulgaria 
14—6 (10—0). Clasamentul final: 1. 
ROMANIA 9 puncte: 2. Cehoslova
cia 7 p. 3. Polonia 5 p. 4. Bulgaria 
3 p.

tur-
zile: 
(14—

TOMA HRISTOV

BALCANIADA DE BASCHET
(Urmare din pag. I)

kov 11, Romanski 8, Slavcev 8, 
Bogdanov 2. Takev 4, Boianov 2, 
Dukov 1, Au condus, cu compe
tență și autoritate arbitrii II. To
puzoglu (Turcia) și G. Tsolakidis 
(Grecia).
IUGOSLAVIA — GRECIA 84—68
Cei care și-au închipuit că acest 

joc va fi pentru baschetbaliștii 
iugoslavi, campioni europeni și vi- 
cecampioni mondiali, un simplu 
galop de sănătate, s-au înșelat. 
Aproape 30 de minute meciul a 
fost extrem de strîns, învingătorii 
neputînd să se desprindă decisiv 
dccît în ultima parte a partidei, 
atunci cînd resursele fizice ale ad
versarilor lor au scăzut 
Scor final: 84—68 (34—29) pentru 
Iugoslavia. Întîlnirea a fost extrem 
dp interesantă și cu acest prilej 
publicul a putut urmări' evoluțiile 
unor baschetbaliști de clasă, cum 
sînt Dalipagici, Kieanovici, Kneze
vici și Farcicî (Iugoslavia). latzo- 
glou și Kokolakis (Grecia). Cele 
152 de puncte au fost realizate -de 
Todorlci 12, Kieanovici 22, Kerkez 
2, Djukicl 6, Knezevici 2, Farcici 6, 
Zecevici 8 și Dalipagici 26 pentru 
învingători, Kokolakis 10, Iatzoglou 
28, Fosses 10, Papanloniu, Siamelos 
și Koroneus cîte 4, Darivas, Petro- 
poulos, Yannouzakos și Ananiadis 
cîte 2, pentru învinși, Au coridys 
bine M. Aldea (România) și G. 
Labov (Bulgaria).
IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 99—88

final: 99—88 (47—47). Au înscris: 
Dalipagici 26, Kicanovioi 24, Dju- 
kiei 19, Farciei 12, Toțloriei 4, 
Knezevici 4, Beravs '4, Kerkez 4, 
Latifici 2 pentru Iugoslavia, res
pectiv Cernat 30. Popa 20. Nicu
lescu 18, Oczelak, 10, Ivasoeneo 8, 
Georgescu 2. Au arbitrat excelent 
H. Topuzoglu (Turcia) și G. Tso- 
lakidis (Grecia).,

BULGARIA — GRECIA 63—61

vizibil.

Conduși in majoritatea timpului, 
baschetbaliștii bulgari au avut o 
puternică revenire in finalul parti
dei cu Grecia, pe care au cîștigat-o 
cu 63—61 (25—29), asigurîndu-și
locul 3 în clasament. Au înscris : 
Ganev 20, Petkov 7, Șaricov 6, 
Bogdanov 2, Takev 1, Romanski 8, 
Dukov 8, Slavcev 11 de la învin
gători și Yatzoglou 18, Kokolakis 
9, Papaghiorghiu 8, Anauiadiș 2, 
Koroneos 14, Yanouzachis 8, Fosses 
2 de Ia învinși. Arbitri: S. Po- 
povski (Iug.) șl M. Aldea (România).

în partida finală, susținută dumi
nică seară în. compania echipei Iu
goslaviei, selecționata României a 
[jucat de la egal 30 de minute, în 
decursul cărora a avut o evoluție 
rețnarcabilă, dominîndu-și uneori 
văior.oșii să-i parteneri (17—9 min. 
6, 45—41 min, 19). Popa, Niculescu 
Si Cernat s-au comportat excelent 
și în atac șl in apărare, dar in ulti
ma parte a întrecerii jucătorii r.o-. 
mâni au trebuit să cedeze în fața 
plusului de talie, preciziei in arun
cările la coș și omogenității lotului 
ttigostav, din care i-am remarcat 
din nou pe Dalipagici și Kicano-

TITLURILE LA 4 +1 RAME Șl 2 +1
români este datorat cunoscuților 
internaționali Ștefan Tudor, Petro 
Ceapura + Ladislau Lovrenschi, 
care au depășit cu un avans con
siderabil, 5 secunde, puternicul e- 
chlpaj al Iugoslaviei. Locul III a 
revenit ambarcațiunii din Bulgaria.1 

La dublu vîslc (Walter Lam- 
bertus — Toma Constantin), schit 
simplu (George Mereuță) și 4 rame 
f.c. (Nicolae Siraion, Ernest Gali, 
Cristian Georgescu, Constantin, 
Nistoroiu) echipajele românești au 
ocupat locurile secunde, în vreme 
ce echipajul de 2 f.c. — Ilie Oanțui 
Dumitru 
tindu-se 
a sosit 
depășit 
viei și Bulgariei.

în stațiunea Ioanina din Grecia 
s-au desfășurat sîmbătă întrecerile 
primei ediții a Campionatelor bal
canice de canotaj masculin, la care 
au participat schifiști din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia și România. 
Evoluînd în general bine, repre
zentanții țării noastre au cucerit 
două titluri balcanice, trei locuri 
II și un loc III, toate echipajele 
înscrise în competiție ureînd, deci, 
pe podiumul de premiere.

Primul titlu balcanic a fost adus 
de echipajul de 4 + 1 rame alcă
tuit din Pavel Zugoni, Adalbert 
Agh, Mihai Naumencu, Andrei Ka- 
porniay + Gheorghe Ovidiu. în a- 
ceastă probă, locurile următoare au 
fost ocupate, în ordine, de Iugo
slavia, Bulgaria și Grecia. Cel de-al 
doilea titlu cucerit de schifiștii

Grumezescu —, prezen- 
din nou sub posibilității 
doar pe locul III, fiind 
de ambarcațiile Iugosla-

BALCANIADEI
ISTANBUL 21 (prin telex). — 

în orașul Bursa, din Turcia, a fost 
organizată prima ediție a Balca
niadei de box pentru juniori, la 
care participă sportivi din Bulga
ria, Iugoslavia, România și Turcia. 
Partidele semifinale s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : semi- 
muscă : Georgiev (Bulgaria) b.p. 
Jovanovic! (Iugoslavia), D. Cipere 
(România) b.p. Akoyun (Turcia) ; 
muscă: Pehlivanov ’
b.p. Sumer (Turcia), 
viei (Iugoslavia) b.p.

(Bulgaria)
Stanmenco- 

___ ___ o_____ , ... . T. Ivanciu 
(România) ; cocoș : Ozakalin (Tur
cia) b.p. C. Voinescu (România), 
Gavnev (Bulgaria) b.ab. Enurian 
(Iugoslavia) ; pană : Trainov (Bul
garia) b.p. Tr. Giorgia (România),

Campionatele mondiale și europene la haltere

DRAGOMIR CIOROSLAN A CORECTAT
TREI RECORDURI ALE TARII

MOSCOVA, 21. Campionatele 
mondiale și europene de haltere 
au continuat cu desfășurarea în
trecerilor la categoriile semimijlo- 
cie (75 kg) și mijlocie (82,5 kg), 
la care țara noastră a fost repre
zentată de doi sportivi: Drago,nir 
Cioroslan și, respectiv, Gheorghe 
Mîinea.

La categoria semimijlocie, D. 
Cioroslan s-a clasat al 8-lea, atît 
în clasamentul mondial cît și în 
cel european, cu un rezultat de 
305 kg, care reprezintă un nou 
record republican, superior cu 
12,5 kg vechiului record care-i 
aparținea. Tînărul sportiv român 
a mai corectat recordurile națio
nale la stilul „smuls" (135 kg) și la 
„aruncat" (170 kg). La „smuls" el 
a încercat, dar fără succes, 140 
kg, iar la „aruncat" (175 kg), a 
ridicat bara, dăr nu a putut să 
o fixeze. în orice caz, rezultatul 
lui Cioroslan este remarcabil, 
avînd în vedere recordurile dobo- 
rîte și maniera în care a concu
rat, îndeosebi la „smuls", unde 
a ocupat locul 7. De< nptat că la 
această categorie, lupta a fost 
extrem de echilibrată, desfășurată 
într-o tensiune nervoasă deosebită, 
dovadă fiind numeroasele ratări 
ale celor 17 sportivi, dintre care 
6 au Ieșit din concurs în - urma a 
cîte trei încercări nereușite. Ne- 
delco Kolev (Bulgaria), de pildă,

>
a ratat două mișcări, iar la a 
4-a încercare (în afară de con
curs) a stabilit 
mondial: 153 
însă, la 187,5 
care i-ar fi 
pion, Kolev 
de mușchi !

Clasamente. Total: 1. P. Wenzel 
(R. D. Germană) 335 kg; 2. I. Mit- 
kov (Bulgaria) 332,5 kg; 3. N. Ko
lev (Bulgaria) 325 kg; 4. A. Stark 
(Ungaria) 317,5 kg; 5. K. Groh 
(R. F. Germania) 315 kg ; 6. Ala
Arvo Pontio (Finlanda) 312,5 kg; 
7. O. Heckel (Cehoslovacia) 307,5 
kg; 8. D. Cioroslan (România) 305 kg. 
Medaliați : Smuls: Mitkov 150 kg; 
Kolev 145 kg; Wenzel 145 kg. A- 
runcat: Wenzel 190 kg; Mitkov
182,5 kg; Kolev 180 kg.

La categoria mijlocie, Gh. Mîi
nea s-a clasat pe locurile 12 (mon
dial) și 11 (european), cu 310 kg, 
cu 12,5 kg, sub recordul 
care-1 deține.

Clasament, la total: 1. 
(U.R.S.S.) 357,5 kg (162,5; 
T. Stoicev (Bulgaria)

un nou record 
kg. La „aruncat", 

kg (a treia încercare) 
adus titlul de cam- 
a suferit o ruptură

țării pe

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ANGLIA (etapa a 8-a). Arsenal 

— Everton 2—2; Birmingham — 
Burnley 4—0; Coventry — Stoke 
0—3; Derby — Manchester City 

■I—0; Liverpool — Aston Villa 
3—0; Manchester United — Ipswich 
1—0; Newcastle — Wolverhampton 
5—1; West Ham United - 
field 2—0. ‘
Manchester United 
cu cite 13 p.

RD. GERMANA 
Dynațno Dresda a 
pe Cheijiie Leipzig* 
Lokomotiv Leipzig 
Zeiss Jena 1—f; Cottbus 
Magdeburg 2—2;
Zwickau — F. e.
Stadt 2—2. în clasament conduce 
Dynamo Dresda cu 11 p, urmată 
de Lokomotiv Leipzig cu 10 p.

Shef- 
în clasament conduc 

și West Ham

(etapa a 6-a). 
învins cu. 5—0 
Alte rezultate:
— F.C. KarI 

F.C.
Sachsenring 

Karl Wlarx-

BELGIA In etapa de ieri, An- 
derlecht a dispus in deplasare cu 
2—1 de Malines. A marcat Ren-

Demilovicl 
Janev 

(Iugosla- 
calificat 
Paskiei

Durmus (Turcia) b.p. 
(Iugoslavia) ; semiușoară : 
(Bulgaria) b.p. Vujanic 
via), Gh. Oțelca s-a 
fără adversar ; ușoară : naw 
(Iugoslavia) b.p. Selev (Bulgaria), 
C. Hajnal (România) b.ab. 2 Vu
ral (Turcia) ; semimijlocie : Erx>- 
gluez (Turcia) b^ab. 2 Borisov 
(Bulgaria), Kakar (Iugoslavia) 
b.ab.3 G. Potgoreanu (România) ; 
mijlocie mică : Andrei (România) 
b.p. Pasevici (Iugoslavia), 
stantinov (Bulgaria) b.p. 
(Turcia) ; mijlocie: N.

Con- 
Daglar 

Plcșa 
(România) b.k.o.2 Osmandag (Tur
cia). Vasilev (Bulgaria) b.p. Me- 
medinid (Iugoslavia) ; semigrea • 
Kokak (Turcia) b.p. Zetanov (Bul
garia). I. Vrinceanu (România) 
b.ab.3 Besnjak (Iugoslavia) ; grea: 
Peracilievici (Iugoslavia) b.k.o.2 
Bolat (Turcia), Ivanov (Bulgaria), 
b.p. V. Luxemburg (România).

Din cauza orei tîrzii ta care au 
avut loc finalele, rezultatele nu 
ne-au parvenit pînă la închiderea 
ediției.

PE SCURT

V. Șarii 
195); 2.

357,5 kg 
(162,5; 195); 3. Juhani Ăvelan (Fin
landa) 350 kg (155; 195); 4. R. Mil- 
ser (R. F. Germania) 347,5 kg; 5. 
P. Bacsko (Ungaria) 347,5 kg; 6. F. 
Antalovics (Ungaria) 337,5 kg. în 
clasamentul pe națiuni, 
neoficial): 1. Bulgaria 32 
lonia 28 p, 3. U.R.S.S. 
Ungaria 15 p, etc.

Campionatele continuă 
goriile semigrea, grea și super- 
grea.

(punctaj
p, 2. Po- 
26 p, 4.

cu cate-

(on OCH5ENFELD

SPANIA Real Madrid a dispus 
pe teren propriu cu 4—0 de Her
esies Alicante, AH marcat Rober
to Martinez (2), Breitner și San
ni Lina.

R.F. GERMANIA. După 8 etape, 
pe prftnul lec a trecut Borussia . 
Monehengladbach cu 12 p. urmată 
de Eintracht Braunsehweig 11 p. 
Rezultate: Borussia Monchenglad- 
bach — Bayern Munchen 4—1: 
Hanovra — Eintracht Frankfurt 
3—2; Hamburg — Essen 4—1; Koln 
— Duisburg 3—2; Schalke — Bra
unschweig 5—1; Karlsruhe — Dus
seldorf 2—0.

POLONEZUL BARCZIK 
CONDUCE ÎN JURUL

BULGARIEI'
al
se

• Echipa irlandeză Shamrock 
Rovers și-a încheiat turneul între
prins în Japonia, evoluînd la To
kio în compania selecționatei ni
pone. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 1—0 (1—0), prin golul

SOFIA, 21. în „Turul ciclist 
Bulgariei", competiție care 
bucură de participarea unora din
tre cej mai buni rutieri amatori 
din lume, s-au disputat etapele a
III- a și a IV, dominate de ru
tierii din Polonia și R. D. Ger
mană. Etapa a IÎI-a, Troian —• 
Gabrovo (122 km), a fost cîștigată 
de cunoscutul alergător polonez 
Kowalski în 2h59:36, iar cea de a
IV- a, Gabrovo —■ Ruse (155 km) 
de Senftleben (R. D. Germană) in 
3h59:04.

în clasamentul general indivi
dual conduce polonezul Barczik, 
urmat la 1:0I de bulgarul Bobekov 
și la 1:09 de elvețianul Kuhn. Pe

ATLETISM • în cadrul unui 
concurs desfășurat la Tokio, atletul 
polonez. Wladlslaw Kozaklowicz, con- 
firmînd forma excelentă manifesta
tă în acest sezon, a cîștigat săritura 
cu prăjina cu rezultatul de 5,50 m.
Să notăm că în acest sezon Koza- 
kiewicz. are o performanță și mai 
bună : 5,60 m.

BOX o Portoricanul Alfredo Es
calera . și-a păstrat titlul de campion 
mondial ia categoria superușoară, 
terminînd la egalitate, după 15 re
prize, meciul susținut la Caracas cu 
Leonel Hernandez (Venezuela) s 
La Inglewood (California) s-a dis
putat un meci pentru titlul de cam
pion mondial la cat. pană între 
David Kotey (Ghana) și Ruben Oli
vares (Mexic). După 15 reprlzie vic
toria a revenit ghanezului Kotey, care 
a intrat în posesia centurii.

CICLISM s> Etapa a ti-a a Turu
lui ciclist al Poloniei, disputată pe 
traseul Limanov — Makow (150 km).

. a revenit la sprint polonezului Jo
seph Kolopa cu timpul de 311 59:36,0 ' 
în clasamentul generai, individual 
continuă să conducă Mytnik (Polo
nia), urmat de Hartnik (R.D.G.) la 
2:15

HOCHEI • Echipa canadiană 
„Winnipeg Jets" a învins selecțio
nata orașului Stockholm cu scorul 
de. 7—3 (1—3, 2—0, 4—0). Din rîndut 
învingătorilor s-au evidențiat Mike 
Ford și Mats Lindt a> Selecționata 
de hochei a S.U.A., în continuarea 
turneului ce-1 întreprinde prin Eu
ropa, a învins, la Fraga, echipa 
locală Slavia cu 6—3 (1—1, 2—2, 3—0)

ȘAH • Turneul internațional de 
la Krosno (Polonia) s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru polonez 
Jan Adamski care a totalizat 9J/2 p. 
Primul dintre concurenții străini 
s-a clasat E. Nacht (România) («> 
locul 8, cu 6 p.

TENIS a> Proba de dublu băr
bați din cadrul turneului de la Ha
milton (Insulele Bermude) a fost 
cîștigată de perechea Ilie Năstase — 
Jimmy Connors care a învins cupM 
Vitas Gerulaitis — Sandy Mayer cu 
scorul de 4—6, 6—3, 6—3 • Finala 
turneului de la Los Angeles se va 
disputa între americanii Arthur As
he și îtoscoe Tanner. în semifinale. 
Ashe l-a învins pe Ramirez cu 3—6. 
6—0, 6—1, iar Tanner pe Solomon 
cu 7—6, 6—3 • „Circuitul Caraibi-,
lor“ a programat, un concurs desfă
șurat la Medellin (Columbia). în 
finală, Humphrey Hose (Venezuela) 
i-a învins pe Ivan Molina (Colum
bia) cu 6—3, 3—6, 6—1. După tret 
turnee, în clasamentul acestei com
petiții, conduce englezul Roger Tay- 
or cu 15 p, urmat de Manuel San
tana și Edson Mandarino cu cite 
12 p ® în semifinala interzonală a 
„Cupei Davis", dintre Suedia și Chi
le, partida de dublu a fost ciștigatăl 
de perechea BjOrn Borg —■ Ova 
Bengsston care a învins cu 7—5,' 
6—2, 3—6, 6—3 cuplul Jaime Fillol— 
Patricio Cornejo. Ieri, în ultimele 
două simpluri: Andersson — Corne
jo 6—3. 14—12, 6—1 ; Borg — Fillol 
6—1, 6—2, 6—1. Suedia cîștlgă cil
scorul de 4—1 și se califică pentru! 
finală, în care va înttlni pe învin-' 
gătoarea din meciul Cehoslovacia —■


