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ECHIPA ROMÂNIEI
ȘI DAN GRECU, CAMPIONI 
BALCANICI LA GIMNASTICĂ
• Sportivii români au cucerit 7 titluri 

în finalele pe aparate

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A VIII-a

UN NOU LIDER: STEAUA
® „U" Cluj-Napoca, victorie la Arad! • Ieșenii confirmă in Valea Jiului ® D. Georgescu i-a ajuns 

pe Roznai și M. Sandu in clasamentul golgeterilor

REZULTATE TEHNICE

® Campionatul se reia la 15

CLASAMENTUL
U.T.A.
C.F.R. Cj-Napoca
Dinamo

^teaua
F. C. Argeș
F. C. Bihor
F.C. Olimpia S. M.
Jiul

— „U“ Cluj-Napoca
— Sportul studențesc
— F.C.M. Reșița
— S. C. Bacău
— Rapid
— Univ. Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica lași

SIMBÂTÂ

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

(1-1) 
(1-0) 
(2-0) 
(00) 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-0)

„Poli" Timișoara F. C. Constanța 4-1 (0-0)

octombrie

DAN GRECU

ETAPA VIITOARE
(miercuri

F. C. CONSTANTA 
UNIV. CRAIOVA 
F.C.M. REȘIȚA 
JIUL
SPORTUL STUDENȚESC
F. C. BIHOR
POLITEHNICA IAȘI
RAPID
„U" CLUJ-NAPOCA

15 octombrie)
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— DINAMO
— U.T.A.
— STEAUA
— F.C. OLIMPIA S. M.
— A.S.A. TG. MUREȘ
— F. C. ARGEȘ
— „POLI" TIMISOARA
— S. C. BACĂU

GOLGETERII

1. STEAUA 8 4 3 1 14— 6 11
2. A.S.A. 8 4 2 2 14— 8 10
3. F. C. Argeș 8 3 4 1 9— 5 10
4. F. C. Olimpia S.M. 8 3 4 1 11— 8 10
5. Univ. Craiova 8 3 3 2 10— 5 9
6. S. C. Bacâu 8 4 1 3 10—10 9
7. F.C.M. Reșița 8 4 1 3 10—13 9
8. Dinamo 7 4 0 3 15— 8 8

9—10. Politehnica lași 8 3 2 3 12—14 8
9—10. C.F.R. Cluj-Napoca 8 3 2 3 7— 9 8

11. „PoJi" Timișoara 8 3 2 3 12—16 8
12. „U" Cluj-Napoca 8 3 1 4 12— 9 7
13. F. C. Bihor 8 3 1 4 7—11 7
14. Sportul studențesc 8 3 1 4 7—11 7
15. Rapid 7 2 2 3 5—— 6 6
16. Jiul Petroșani 8 2 2 4 9—17 6
17. U.T.A. 8 2 1 5 9—11 5
18. F. C. Constanța 8 2 0 6 9—15 4

namo) — 1 din 11 m.

5 GOLURI : M. menco — 1 din 11 m
Sandu (Sportul stu- (Univ. Craiova). Fio-
dențesc). Roznai (Jiul). rescu (F. C. Bihor),
Dudu Georgescu (Di- Radu II (F. C. Ar-

Citiți în pag. 8—3 relatări de la meciurile 
etapei a VIII-a a Diviziei A

4 GOLURI : Peniu 
(F. C. Constanța), 
Batacliu — 1 din 11 m 
(„U“ Cluj-Napoca), 
Iordănescu — 1 din 
11 m (Steaua).

3 GOLURI : Bedea 
și Broșovschi (U.T.A.), 
Nedelcu II și Oble-

Nemțeanu și 
(„Poli" Iași), 

1 din

geș), 
Costea 
Munteanu
11 m (F.C.M. Reșița), 
Both I (F. C. Olim
pia), Vaczi („U“ Cluj- 
Napoca), Cotec („Poli" 
Timișoara), 
lescu (F. 
stanța), 
(Steaua).

Mărcu- 
C. Con- 

Răducanu

In cursul ZILEI DE AZI
Raducanu driblat scurt pe Coman, trimis

colțul lung și, din stilpul porții, balonul a ricoșat in plasă. 
Așa a deschis Steaua seria golurilor. Foto : S. BAKCSY

REUNIREA LOTURILOR

PLEVEN, 5 (prin telefon). 
La Palatul luptelor din locali
tate s-au desfășurat sîmbătă 
și duminică ultimele întreceri 
din cadrul campionatelor bal
canice de gimnastică. In cursul 
zilei de sîmbătă gimnaștii au 
prezentat programul liber ales, 
iar reprezentantele gimnasticii 
moderne au evoluat în cadrul 
exercițiilor cu minge și pan
glică. Lideri după exercițiile 
impuse atît la individual, cit 
și pe echipe, sîmbătă după-a- 
miază sportivii români au lup
tat pentru a-și menține întîie- 
tatea, lucru pe care l-au reu
șit cu prisosință. Deși ușor ac
cidentat la umăr, ’ multiplul 
campion al țării noastre, Dan 
Grecu, a evoluat cu multă si
guranță, cu precizie, încheind 
competiția cu un punctaj net 
superior adversarilor săi. După 
succesul său la Campionatele 
mondiale de la Varna și, apoi, 
la „europenele" de la Berna, 
Dan Grecu își înscrie în pal
mares un rezultat prestigios, 
care îl onorează. Iată-i pe pri
mii clasați la individual com
pus : Dan Grecu (R) 111,20,
Ștefan Gall (R) 108,30, Andrei 
Keranov (B) 108,20, Gheorghi 
Todorov (B) 108,05, Nicolae O- 
prescu (R) 108,00, Sorin Cepoi 
(R) 106,60. Cum era și firesc, 
titlul pe echipe a revenit, de 
asemenea, sportivilor 
1. România 542,10, 2. 
536,45, 3. Iugoslavia 
Grecia 392,05. ,

în cursul zilei de 
în fața unui public 
au avut loc finalele , _ 
rată, în cadrul cărora, atît la 
„sportivă" cît și la „modernă" 
au evoluat primii clasați în fie
care probă. A fost un specta
col de ridicată valoare teh
nică, execuțiile gimnastelor și 
gimnaștilor fiind aplaudate la 
scenă deschisă de către spec
tatori. în concursul feminin o 
frumoasă impresie a produs e- 
voluția tinerei gimnaste român
ce Gcorgeta Gabor, învingă
toare la două aparate (paralele

și bîrnă), în timp ce la sări
turi a cîștigat Galina Ianeva, 
iar la sol Anca Grigoraș, La 
masculin, victoriile au fost îm
părțite intre gimnaștii români 
și bulgari, Dan Grecu și Ni
colae Oprescu fiind singurii 
care și-au înscris în fișa de 
concurs cîte două locuri întîL 
La gimnastică modernă Krasi- 
mira Filipova a terminat învin
gătoare în toate probele ! Iată 
primii trei la aparate i femi
nin — sărituri: Ianeva 18,675, 
Grigoraș 18,625, Maia Dokl (I) 
18,525; paralele : Gabor 18,850, 
Milea 18,800, Satrova 
bîrnă : Gabor 18,700, ___
18,650, Bonceva 18,400, sol: Gri
goraș 19,075, Gabor 
19,025 ;
18,775, 
18,175 ;
18,500, 
17,700 ; 
Cepoi 
18,275 ;
Keranov 18,375,

18,650; 
Milea

și Milea 
masculin —sol: Keranov 
Todorov 18,250. Oprescu 
cal cu minere : Grecu 

Păunescu 18,125. Popov 
inele : Oprescu 19,100, 

18,525, Gali și Todorov 
sărituri : Todorov 18,775, 

' . Grecu 18,275 ;
paralele : Grecu 18,525, Oprescu 
18,350, Gali și Popov 18,150 ; 
bară fixă: Oprescu 18,700, To
dorov 18,-375, Gali 18,300.

C.P.B. - CAMPIOANA

A $1 B DE EOTBAl
meciului amical

români :
Bulgaria 

501,20, 4. 

duminică, 
numeros, 
pe apa-

DE OINĂ A TARII

în vederea 
cu Turcia, care va avea loc du
minică 12 octombrie, componen- 
ții lotului reprezentativ se 
vor reuni astăzi dimineață, la 
ora 10,30, la sediul F.R.F. Iată 
alcătuirea acestui lot : Mora.ru, 
Răducanu (portari), Cheran, 
Sătmăreanu II, G. Sandu, Sa- 
meș, Anghelini, Purima (fun
dași), Dinu. Dumitru, D. Geor
gescu, Iordănescu (mijlocași), 
Crișan, Fazekaș, Dobrin, M. 
Sandu, Lucescu (înaintași).

De asemenea, tot astăzi di
mineață se va reuni și lotul 
selecționatei secunde a țării . 
noastre care, miercuri, la Duis
burg, va susține o întîlnire 
amicală cu echipa similară a 
R. F. Germania. Din acest lot 
fac parte următorii 
Iorgulescu, Jivan 
Gligore, Crîngașu, 
Hajnal, Agiu, ____  ,___
dași), Bolbni, Bălăci, Romilă II 
(mijlocași), Troi, Stoica, Roz
nai, Răducanu, Zamfir (înain
tași). Joi, la întoarcerea de la 
Duisburg, Iorgulescu, Bolbni, 
Zamfir și, probabil, Hajnal se 
vor alătura lotului A.

jucători : 
(portari), 

FI. Marin, 
Mateescu (fun-

STEAUA A CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM
Claudiu Sușelescu 10,1 și

Ghipu 3:38,4
Așa cum era normal, finind 

seama de avantajul 
cu care s-a preze’ntat 
ultimei etape, Steaua 
„Cupa României" la 
de fapt titlul de cea 
echipă din țară. O victorie do
rită și meritată, obținută în 
fața unui adversar — Clubul 
Atletic Universitar — aproape 
la fel de puternic, care a încer
cat totul, ieri și sîmbătă, pen
tru recuperarea handicapului. 
C.A.U. a cîștigat ultima „rundă", 
dar la o diferență de numai 
11 p (252 față de 241), neputînd 
amenința succesul Stelei.

Concursul de pe stadionul 
Republicii ne-a adus, acum, la 
încheierea sezonului, 
duri — mărturisim, 
— ale căror cifre 
bine cotate pe plan ______ ,„
nai. în ordinea valorii : Clau
diu Sușelescu 10,1 la 100 m

consistent 
la startul 
a cîștigat 
atletism, 

mai bună

trei recor- 
neașteptate 
sînt foarte 
internațio-

la
Viorica Enescu 11,3 la 100 m, Gheorghe 
1500 m - noi recorduri ale țării

(vechiul record 10,2), Viorica
Enescu 11,3 în aceeași, probă 
(v.r. TI,4) și Gheorghe Ghipu 
3:38,4 la 1 500 m (v.r. 3:39,0). 
Desigur, atleții merită felicitări 
pentru eforturile lor, pentru do
rința de autodepășire (Ghipu a 
căzut, epuizat, după sosire), dar 
timpii înregistrați în probele de 
sprint — în condiții regulamen
tare, care vor aduce, probabil, 
omologarea recordurilor — a- 
duc din nou în discuție dife
rențele mari între cronometra
jul manual (cum a fost sîmbătă 
pe „Republicii") și cel electric, 
utilizat la mai toate concursu
rile internaționale. Este 
blemă asupra căreia 
nem să revenim.

ne

al

p, 7. Brașov 117

o pro- 
propu-

„Cupei
690,5 p,

Clasament final 
României" : Steaua 
2. C.A.U. 658 p. 3. Dinamo 352,5 
p, 4. Rapid 179 p, 5. Cluj 138 p,

6. Metalul 137 . .
p, 8. Argeș 105 p, 9. Iași 82 p.

Cîteva rezultate : 100 m :
C. Sușelescu (C.A.U.) 10,1 — 
record, T. Petrescu 10,3, 200 m : 
Sușelescu 21,0, 1500 m : Gh.
Ghipu 3:38,4 — record,
m : Ghipu 14 :14,2, 400 mg : 
Melinte (Steaua) 
m ob : Gh. 
8:39,2, disc : 
namo) 60,16 
Gh. Megelea _____ , , ,
minin : 100 m : Viorica Enescu 
(Steaua) 11,3 — record, 800 m : 
Ileana Silai (Cluj) 2:05,9, 100
mg : Enescu 13,3, lungime : Do
rina Cătineanu 6,37 m, înăl
țime : Virginia Ioan (Rapid) 
1,85 m, greutate : Mihaela Lo- 
ghin (C.A.U.) 18,81 m, disc :
Argentina Menis (Dinamo) 
60,46 m.

5 000 
_ : D.

51,7, 3 000
Cefan (Brașov) 

I. Zamfirache (Di
ni (r. p.), suliță : 
(Steaua) 80,04 ; fe-

Vladimir MORARU

TULCEA, 5 (prin telefon). Sîm
bătă șl duminică, pe stadionul 
din localitate au continuat între
cerile campionatului republican 
de oină. Confirmînd bunele a- 
precierl, ambițioasa formație 
A. S. Armata Constanta a infir
mat calculele hîrtiel, învingînd 
mai întîi pe Dinamo București 
într-o manieră categorică (16—6), 
Si apoi pe campioana tării, C.P.B. 
(14—13). Acesta fiind primul lor 
eșec, tipografii bucureștenl au 
trebuit să depună, apoi, efor
turi mal mari decît s-ar ii bănuit 
pentru a se menține ' 
In • • - -
șit 
ce 
la 
au 
în _____ ___________ _____,
totuși, că echipa tipografilor Îm
bracă pentru a 9-a oară conse
cutiv tricourile de campioni si 
pentru a 12-a oară în istoria 
competiției, performantă cu totul 
remarcabilă. Antrenorii Ilie Da- 
cău si Alexandru Rafallescu au 
aliniat la Tulcea următoarea for
mație de bază : A. Burcică, Gh. 
Matei, V, Gălățeanu, T. Sîrbu, 
I. Anton, D. Bărbieru, N. Tudo* 
ran, I. Fundățeanu, M. Simion, 
Gh. Gruianu sl Gh. Drăghici. 
(Rezerve : V. Tudorancea șl P. 
Chiriță).

Fiind de forte sensibil egale, 
echipele care au candidat pen
tru celelalte poziții fruntașe si-au 
disputat întîietatea cu dîrzenie, 
furnizînd întreceri spectaculoase. 
Universitatea București, Dinamo 
București șl A. S. Armata Con
stanța — clasate pe locurile 
2—4 — au fost departajate în fi
nal de... punctaveraj. Se cuvine 
să subliniem si evoluția tineri
lor feroviari din Sibiu, care s-au 
situat înaintea unor echipe re
dutabile. Clasament final i 1. 
C.P.B. 25 p. — campioană repu
blicană ; 2. Universitatea Bucu
rești 23 p : 3. Dinamo București 
23. p. ; 4. A.S.A. Constanta 23 p. ; 
5. Metalul Roman 18 p. : 6. Con
fecția Rm. Sărat 16 p. ; 7. C.F.R. 
Sibiu 15 p. ; 8. Celuloza Călă
rași 13 p. ; 9. Viată Nouă Olteni 
(.Teleorman) 13 p. ; 10. Recolta 
Lucăceni (Satu Mare) 9 p.

Troian IOANIȚESCU

- ... ___ In frunte,
cele din urmă. C.P.B. a reu- 
să-și păstreze titlul, dar după 
toți jucătorii s-au întrebuințat 
maximum, întrucît adversarii 
fost mult mal puternici ca 
ediția precedentă. Reținem,

Mora.ru


CAMPIONATE ® COMPETIȚII
AUTOMOBILISM TENIS

In perimetrul Parcului Tinere
lului din Capitală a avut loc, ieri 
dimineață, un interesant concurs 
auto, urmărit cu mult interes de 
peste 10 two de spectatori. Com
petiția. purtînd denumirea „Ma
rele premiu al municipiului 
București", a fost ultima între
cere, dlntr-o suită de cinci, or
ganizată în cadrul campionatu
lui național de viteză pe cir
cuit. lată cîștigătoril curselor : 
pină la 1000 cmc — Cornel Că
priță (A.C.R. BUC.) ; 1000—1150
cmc — Dorin Gindu (I.O.B. Balș): 
1150—1300 cmc — Eugen Ionescu- 
Cristea (I.O.B. Balș); peste 1300 
cmc — Constantin Finichl (Trac
torul Bv.); 1300 cmc gr. I — Zol- 
tan Szentpali (Tractorul Bv.) ; 
1300 cmc gr. n — Dorin Motoc 
(Tractorul Bv.).

Cîștigăto-rii „Marelui premiu al 
municipiului București" — în a- 
fară de C. Finichi, la clasa peste 
1300 cmc — au fost declarați și 
campioni ai țării, datorită punc
tajului acumulat. La clasa peste 
1300 cmc a fost declarat campion 
Horst Graef (C.S.U. Bv.).

Gh. ȘTEFĂNESCU

începînd de azi șl pîrtă sîmbă- 
tă, pe trei baze sportive bucu- 
reștene se va desfășura retUTUl 
campionatului Diviziei A de te
nis pe echipe. Iată programul 
(meciurile Încep la ora 8): Di
namo București — C.S.U. Con
strucții (pe terenurile Progre
sul) ; Steaua — politehnica 
Napoca (Dinamo); Dinamo 
șov — Progresul (Steaua).

TIR

HOCHEI

Au marcat : 
Nistor (cite 
Herghelegiu, 
Ioniță, res- 
Cureiaru și

Pe patinoarul „23 August" 
din Capitală a început turneul 
final al „Cupei României" la 
hochei. Iată scurte relatări de 
la partidele de sîmbătă și du
minică.

STEAUA — DUNĂREA 15—4 
(7—0, 3—1, 5-^3). 
Mikloș, Sarosi și 
3), Gheorghiu (2). 
Bucur, Justinian.
pectiv, Kercso (2), 
Moroșan.

DINAMO — S.C. M. CIUC 
7—5 (4—1, 2—2, 1—2). Dinamo- 
viștii au cîștigat greu acest joc. 
Formația din Miercurea Ciuc 
este în ascensiune. Autorii go
lurilor : Costea (2). Pană, Pi- 
saru, FI. Sgîncă, Bandaș, Tu- 
reanu, respectiv. Szentes, Texe, 
Bartalis, Antal și Solyom. (Pen
tru injurii aduse arbitrului, ju
cătorul dinamovist Gh. Florian 
a primit „pedeapsă de meci").

DINAMO — DUNĂREA 8—2 
<2—1, 5—0, 1—1). Joc echili
brat în prima și ultima repri
ză, la discreția bucureștenilor 
în cea de a doua. Punctele au 
fost realizate de : Pisaru (2). 
Tureanu, Axinte, Tone. Bandaș. 
Moiș, Pană, respectiv Olenici 
și Kercso.

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 4—1 (3—0, 0—1, 1—0).
Au marcat: Ungureanu, Szabo, 
Gheorghiu, Nistor, respectiv. 
Antal.

Astăzi este zi de odihnă. 
Mîine au loc partidele derby : 
Sport Club — Dunărea 
Steaua — tr--’—

Si

POPICE

Dintre cele trei probe 
gramate, duminică, la poligo
nul Tunari, în cadrul campio
natelor republicane de tir, cea 
care a fost urmărită cu un in
teres deosebit a fost competi
ția specialiștilor la pistol vi
teză, pe standuri fiind prezenți 
și componenții reprezentativei 
țării, proaspătă campioană a 
Europei și deținătoare a unui 
nou record al lumii : Corneliu 
Ion, Stan Marin, Virgil Atana- 
siu și Dan Iuga. Alături de ei 
au mai evoluat și alți țintași 
cunoscuți ca Marcel Roșea, Lu
cian Giușcă, Alexandru 
etc. Ultimii doi, însă, 
reușit rezultate bune, 
dintre ei scăpînd cite o 
la seriile de 4 secunde, 
finală de azi se așteaptă a fi 
în continuare interesantă.

Cele trei titluri decernate în 
prima zi au revenit echipelor 
Steaua (a.l.c.r. 60 f), Dinamo 
(a.st. 60 f culcat fete) și Ma
rianei Feodot (Dinamo) la in
dividual, a.st. 60 f culcat.

Rezultate tehnice, armă 
beră calibru redus 60 f culcat : 
echipe : (10 formații) : 1.
Steaua I (P. Șandor — 594 o. 
I. Codreanu — 592 d. M. Ma
rin — 592 p, R. Nicolescu 
589 p) 2 367 p — camnioană 
tării, 2. I.E.F.S. II 2 362 p, 
Dinamo 2 355 D, 4. I.E.F.S. 
2 348 p, 5. C.F.R. Arad 2 343 
6. Olimpia I București 2 340 
armă standard 60 f culcat fete : 
echipe (6) : 1. Dinamo I (Ma
riana Feodot — 593 n, Veronica 
Tripșa — 586 p. Melania Pe
trescu — 582 n) 1 761 d — cam
pioană a țării, 2. I.E.F.S 1 755 p. 
3. Dinamo II 1 753 p. 4. Activul 
Brasov 1742 p. 5. C.F.R. Arad 
1 736 p, 6. Olimpia București 
1 717 p, individual (30) : 1. Ma
riana Feodot (Dinamo) 593 p 
— camnioană a țării, 2. Nicu- 
lina Iosif (Șc. sd. 1 Buc.) 592 p. 
3. Georgeta 
Iași) 591 d. 
(I.E.F.S.) 590 
tei (Dinamo) 
Borcea 
viteză 
chipe : 
2.96 p.

Cluj-

I
I
I
I

In campionatul Diviziei A — 
etapa a IlI-a — s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ

Voința -Timișoara — U.T. Arad 
2307 — 2186 p d, Petrolul Băicoi — 
Voința București 2477 — 2544. Vo
ința Oradea — Voința Cluj-Na
poca 2540 — 2448, Gloria București 
— Laromet București 2468 — 2464, 
Voința Craiova — C.S.M. Reșița 
2446 — 2459, Voința Tg. Mureș — 
Dermagant Tg. Mureș 2497 — 
2363, Metrom Brașov — Cetatea 
Giurgiu 2444 — 2447. Frigul Bucu
rești — Voința Constanța 2349 — 
2369. Voința Mediaș — Hidrome
canica Brașov 2328 — 2363.

MASCULIN

Constructorul Galați — Olimpia- 
Constructorul București 5407 — 
5227 p d, Rafinăria Teleajen Plo
iești — Metalul Roman 5240 — 
5019, Progresul Oradea — Voința 
Cluj-Napoca 5419 — 5553. Electrica 
Sibiu — Gaz metan Mediaș 5328 
— 5099. Rulmentul Brașov — Hi
dromecanica Brașov 5505 — 5152, 
Rafinorul Ploiești — Gloria Bucu
rești 5024 — 5196. Voința Bucu
rești — Flacăra Cîmpina 5262 — 
5072, Aurul Baia Mare — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 5032 — 4992, 
C.F.R. Timișoara — Olimpia Re
șița 5279 — 5049, Corvinul Hune
doara — Jiul Petrila 5103 — 5063.

LOTO
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SATU MARE, 5 (prin telefon)
Victoria sătmărenilor este 

meritată și ea nu comportă 
discuții. Localnicii au realizat-o 
după pauză, datorită unui start 
mai rapid, pentru că jocul lent 
din prima repriză, s-a văzut, 
nu le putea aduce victoria 
scontată. în primele 15 minu
te, am înregistrat dominarea 
gazdelor, dar fără convingere 
în faza de finalizare. Hațeganu 
(min. 16 și 17) pierde două si
tuații bune. în min. 19 Pîslaru 
creează o situație periculoasă, 
însă centrarea este respinsă de 
Bathori I. Oaspeții, în defen*

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

REVIRIMENT TARDIV AL OASPEȚILOR
incredibil, în timp ce Boloni 
era în afara terenului, acci
dentat de... colegul lui, Kiss.

La reluare, aproape că echi
pele nu își ocupaseră posturile 
în teren și apărarea oaspeților 
gafează, Hațeganu pătrunde în 
adîncime, din blocajul lui Na
gel mingea sare spre HELVEI, 
care o trimite în poarta goală 
(min. 46). După două minute, 
ratează V. Mureșan, apoi, 
peste 5 minute salvează in ex
tremis Nagel. Minutul 55 : fun
dașul Popa inițiază o acțiune 
surprinzătoare, trimite balo
nul pe lîngă apărătorii adverși, 
sprintează, 
balonul îi

urmează un șut, 
revine din „contra“

bun ; timp frumos : spectatori, 
V. MUREȘAN (min. 
la poartă 14-8 (pe

Stadion ,.Olimpia" ; teren foarte . .
aproximativ 14.000. Au marcat : HELVEI (min 46), 
55). Raport de cornere : 11-2. Raportul șuturilor 
spațiul porții : 8—4).

OLIMPIA : Bathori I — POPESCU, BEREȘ, Cardoș, POPA (min. 77 
Filip) - KAIZER, BOROTA, Both I - V. Mureșan, Hațeganu, Helvei.

A.S.A. : Nagel — Gligore, KISS, ISPIR, Onuțan — Pîslaru, Varodi, 
Boloni — I. Mureșan, Popa (min. 46 FAZEKAȘ), Hajnal.^

A arbitrat Gheorghe Vasilescu I ; la linie N. Pâvâlucâ (ambii din 
București) și I. Cîmoeanu (Cluj-Napoca).

Trofeul Petschovschi : 9 ; la tineret-sperențe : 2—2 (1—0).

ții realizează o fază periculoa
să, dar, ca prin minune, Bat
hori I reține. După două mi
nute Fazekaș ia o acțiune pe 
cont propriu, driblează trei 
adversari și șutează în muchea 
barei transversale. Fazekaș, 
(intrat după pauză din pricina 
unei ușoare accidentări) trage 
atacul echipei sale după el, 
A.S.A. vine acum mai mult 
înainte, dar revirimentul este 
tardiv. Cu toate că Olimpia 
nu prestează unul din jocurile 
sale bune, și cu toate că I. 
Mureșan (min. 78) este din 
nou aproape de gol, balonul 
șutat de el fiind deviat în bară 
de Bathori I, după care tînă- 
rul Cardoș, degajează. Deși re
priza nu le-a aparținut, gaz
dele 
rească scorul însă
(min. 86) și Both I (min. 90) 
se joacă nepermis cu ccizii 
clare.

au posibilitatea să mă- 
Hațeganu

nepermis cu ocazii

Constantin ALEXE

sivă exagerată, trag de timp 
foarte devreme, 
cui să devină

făcînd ca jo- 
urît. Gazdele 

mai irosesc o ocazie favorabilă 
(rrpn. 35) cînd același Hațega
nu și — apoi — Both ratează

unui apărător, pasează lui 
V. MUREȘAN care, de la 6 in, 
nu are de făcut decît să ridice 
scorul la 2—0. Acum, de neîn
țeles, Olimpia încearcă să tra
gă de timp. în min. 68 oaspe-

...ȘI MULTE

SURPRIZA ETAPEI

LU1-NAPOCA
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ximotivl 
69), ZJ 
la poal

STE4I 
(min. I 
73 Ion I 

s. c 
SinoucJ 
ceanu, I

A ar 
ți R. șl

Cârti 
speranl

cesta vei 
care au 
defectuo:

ALTE

Chiosac (Nicolina 
4. Ioana Soare 

p. 5. Dumitra Ma- 
588 n, 6. Magda 

(I.E.F.S.) 588 p. pistol 
(manșa I — 30 f) :

1. Steaua (C. Ion
V. Atanasiu — 295 p, 

M. Stan — 291 p, A. Gered — 
234 p) 1 166 p, 2. Dinamo (M. 
Roșea — 296 p. D. Iuga — 291 
p. Gh. Neacșu 287 n. L. Giuscă 
282 p) 1 156 p, 3. I.E.F.S. 1 155 p. 

întrecerile continuă azi. de la 
ora 9 (poligonul Tunari), la 
probele de pistol viteză (ultima 
manșă) — echipe și armă stan
dard 3 X 20 f fete — echipe si 
individual. Campionatele se în
cheie miercuri

VOLEI

e-

în cea
„Cupei federației" la volei s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : feminin : C.S.M. Sibiu — 
Dinamo 0—3, Penicilina Iași — 
Olimpia-Constructorul 3—0. U- 
niversitatea Timișoara — Rapid 
București 1—3, Farul Constanța 
— Știința Bacău 3—0, Univer
sitatea Craiova — „U Cluj-Na
poca 3—1, I.E.F.S. — C.S.U. 
Galați 3—0 ; masculin : Explo
rări B. Mare •— „U“ Cluj-Na
poca 3—0, C.S.U. Galați — 
I.E.F.S. 3—1, Universitatea Cra
iova — C.S.M. Delta Tulcea 
3—2, Politehnica Timișoara — 
Steaua 0—3, (Corespondenți : 
I. Ionescu, C. Crctu, N. Drăgă- 
noiu, V. Ștefănescu, V. Săsă- 
ranu, Șt. Nace, I. Caraiman).

de a 4-a etapă a

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Așa arată o variantă cu 13 

rezultate exacte la concursul 
Pronosport, etapa din 5 octom
brie

I.
II.

III.
IV
V.

VI.
VII. 

VIII.

1975
U.T. Arad—„U« Cluj-Nap. 
C.F.R.—Sportul stud.
Dinamo—F.C.M.Reșița
Steaua—S.C. Bacău
F.C. Argeș—Rapid 

Bihor—„U“ CraiovaF.C.
F.C. Olimpia—A.S.A. 
Jiul—Poli. Iași

IX. S.C. Tulcea—Petrolul 
X. Gloria Buzău—F.C.

XI. Metrom Bv.—Steagul' roșu
XII. F.C.M. Giurgiu—Chimia 

XIII. Gl. Bistrița—Rapid Arad 
FOND DE ClȘTlGUItl: 294 958 lei 

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 10 octom
brie pină la 5 decembrie, In tară 
aproximativ din 13 octombrie 
pină la 5 decembrie 1975 inclu
siv, iar prin mandate poștale a- 
proximativ din 13 octombrie 1975.
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I
I
I
IULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA
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All I Ol HKlsMt HAN' 
SI I xrtlRStl li •'rq.te 
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Se acordă cîștigurl suplimentare 
din fond special.

Procurați cit mai multe bilete I

ARAD, 5 (prin telefon)
Așa cum a început jocul, de

zinvoltă și în iureș, U.T.A. părea 
că va încheia repede conturile 
cu un adversar care pierduse și

la ofensivă. Contraatacul lui BA- 
TA'CLIU din min. 80, cînd a 
plecat într-o cursă excelentă din 
jumătatea sa de teren, n-a mai 
putut fi oprit și el a înscris, 
abil, de la 15 m.

Acest 2—1 pentru ,.U“ obținut 
în deplasare este desigur sur
prinzător. Dar adevărata surpri
ză nu o constituie rezultatul ca 
atare, ci jocul din teren. Un joc 
în care U.T.A, s-a prezentat mai 
slab ca niciodată, iar „U“ Cluj- 
Napoca, plină de elan dar și ma
turitate, cum n-am văzut-o 
mult, chiar dacă arbitrajul i-a 
fost pe alocuri potrivnic.

de

Stadion U.T.A. teren bun ; 
timp frumos : spectatori, a- 
proximativ 8 000. 
VACZI

spectatori.
Au marcat: 

(min, 10), EROȘOV- 
SCHI (min. 12), BATACLIU 
(min. 80). Report de cerne
re : 13-2, Raportul șuturilor
la poartă : 18-8 (pe spațiul 
porții : 12-6).

Mircea M. IONESCU

Dinamo a învins mai ușor de
cît se putea bănui, judecind 
după tradiționalele jocuri strîn- 
se pe care le-a avut cu fotba
liștii reșițeni, la București. Se 
pare că echipa lui Reinhardt a 
suportat mai greu decît bucu- 
reștenii absențele notabile din 
cadrul echipei. Dinamo a atacat 
cu insistență. Bucureștenii au 
avut nenumărate ocazii, după 
consumarea primului sfert de 
oră, cînd reșițenii au lăsat im
presia că vor putea contracara, 
prin mișcare, superioritatea teh
nică a gazdelor. In minutul 16» 
Dinamo ’ * ’
reluînd 
mingea 
din corner. în min. 28, o mare 
ocazie : D. Georgescu. „cap“ 
peste, de la 3 m. Reșițenii răs
pund anemic, remareîndu-se doar 
printr-un șut puternic, dar „•te
lefonat", al lui Grigore (min. 30)

deschide scorul, DINU 
scurt, din careul mie, 
trimisă la semiinălțime, 

In min. 28, o 
Georgescu.

NIVEL DE JOC
U.T.A. : 

râu, 
Domide, 
(min. 20 
Giurgiu), 
SCHI, Sima.

lorguiescu — Bi- 
Kukla, Pojoni, Gali — 

SCHEPP - Axente 
Bedea ; min. 80 
Colnic, BROȘOV-

„U” : SALOMIR - 
CHI, PEXA, Vasiliu, 
BICHESCU, ANCA, 
CLIU — Uifâleanu ( 
Mușat), Coca, Vaczi.

PORAȚ-
Ciocan — 

BATA-
61(min.

A arbitrat N. Cursaru; 
linie : M. Moraru (ambii

la 
din 

Ploiești) și T. Andrei (Sibiu).

Cartonașe galbene : VACZI, 
COCA ; Trofeul Petschovschi : 
9 ; La tineret-speranțe : 1—0
(0-0).

acasă. Dar U.T.A. n-a jucat de
cît cîteva minute, timp în care 
Salomir s-a opus șutului lui 
Axente și capului lui Domide. 
După aceea, studenții au țîșnit 
pe contraatac și primul lor șut 
pe poartă a însemnat primul 
gol : după o lovitură liberă in
directă, VACZI a fost găsit liber 
și șutul său de la aproape 10 m 
a anunțat surpriza. Arădenii își 
revin repede, egalînd prin BRO- 
ȘOVSCHI (min. 12) printr-o exe
cuție frumoasă de la 8 m, dar 
jocul lor devenise confuz. E 
drept, Colnic va avea o mare 
ocazie în minutul 40, dar va trage 
prea încet și Anca va scoate ba
lonul de pe linia porții.

Formația textilistă a dominat 
cu mai multă convingere la în
ceputul reprizei secunde dar, 
conștientă de forma sa slabă, 
nu va găsi drumul cel mai scurt 
spre poartă, făcînd un joc al 
întîmplării. Ratările lui Bro- 
șovschi. intervențiile lui Salomir, 
dar și șansa formației clujene 
din minutul 59, cînd balonul a 
plutit de trei ori în fața porții 
lui „U“, fără, să intre în gol. au 
tăiat parcă * ”
gazdelor. Iar clujenii, 
în jocul de ansamblu, ___
gat și mai decis, s-au apărat cu 
strășnicie, fără a renunța însă

CLUJ-NAPOCA, 5 (prin tele
fon)

Jocul 
factură 
acțiuni 
ambele . ..................
nică individuală care nu se mai 
terminau, la ratări de-a drep
tul exasperante. Cînd spunem 
toate acestea, ne referim mai 
ales la partea a doua a jocu
lui, mult, foarte mult sub va
loarea primei părți, care nici ea 
nu s-a remarcat prin ceva deo
sebit. Neplăcută a fost atitudi
nea internaționalului Sandu 
Mircea (căpitanul echipei bucu- 
reșlene !), tot timpul atent nu 
la joc, ci la deciziile arbitrilor, 
mereu supărat (ar fi mai bine 
să fie supărat pe jocul său 
submediocru demonstrat azi), 
pe coechipieri ca și pe adver
sari.

a fost de foarte slabă 
tehnică. Am asistat la 
de atac inconsistente la 
porti, Ia greșeli de teh-

Stadion C.F.R. ; teren foar
te bun ;
totori, 
marcat : BiLA (min. 
port de cornere : 
portul șuturilor la 
5-18 (pe spațiul 
4-6).

C.F.R. : Moldovan 
Vișan,

timp frumos ; spec- 
aproximativ 10 000. A 
“............... 11). Ra-

4-6. Ra- 
poartă : 
porții î

orice optimism al 
superiori 
mai le-

Lupu. 
CIOCAN. Vișan, Roman
M. Bretan, Boca, Gostilean — 
Bilă (min. 58 Szoke), Petres
cu, Bacoș (min. 46 Moga).

SPORTUL ---------------------
Răducanu — 
nu. Cazan, 
Cassai (min. 
HAIA (min.
Munteanu — GROSU, M. San
du, Rădulescu.

A arbitrat N. Rainea (Bîr- 
lad), la linie : N. Dinescu si
N. Stoiculescu (ambii din Rm. 
Vîicea).

Cartonașe galbene : CIO 
CAN și M. SANDU : Trofeul 
Petschovschi : 9 ; La tineret-
speranțe : 1—1 (1—1).

STUDENȚESC : 
Ciugarin, Oltea- 

Tănăsescu — 
77 Roșu), CHI- 

70 Varodin),

Deși au pierdut datorită go
lului înscris de BÎLÂ în min. 
11 (șut la semiînălțime, la care 
Răducanu nu a schițat nici un 
gest), bucureștenii ar fi meri
tat să plece de la Cluj-Napoca 
chiar cu ambele puncte. Ei au 
ratat însă exasperant în prima 
repriză. De pildă, între minu
tele 28 și 32. M. Sandu, Cassai, 
Tănăsescu, Chihaia și Rădulescu 
au ratat nu numai egalarea, 
dar și victoria.

După pauză tot studenții; gra-

4(o)
F.C. CONSTANȚA |l(o)
Exceptînd perioada minutelor 

bune ale lui „Poli" (din repriza 
secundă), ca și aceea a con- 
stănțenilor (dar numai după ce 
tabela arăta 0—3), am asistat 
doar la o mare risipă de ener
gie. Pină în min. 50, momentul 
de deschidere a scorului, oaspe
ții au rămas blocati în treimea 
lor, practicînd un marcaj strict 
la „piesele de bază" (Doboș la 
Istrătescu, Corendea la Dem- 
brovsclii și M. Popescu Ia Crîn- 
gașu). în acest corset „Poli" se 
precipita, și-a trimis înainte și 
fundașii laterali care se mișcau 
în voie fără a fi deranjați de 
presingul atacantilor adverși. A 
trebuit să vină (ca și in par
tida cu Jiul) același PALTINI- 
ȘAN pentru a trimite în gol 
cu capul, mingea șutată în bară 
de Petrescu (min. 50), gol (1—0), 
care avea să aducă gazdelor 
descătușarea psihică de care a- 
veau nevoie. La două minute 
urmează cursa lui Petrescu, 
Mustafa îl tatonează, lateral în 
careu, acolo, constănteanul cade, 
Petrescu iși continuă cursa și 
șutează spre poartă. Arbitrul
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TOT DUPĂ PAUZĂ>■■■

Topan fluieraCind arbitrul 
sfirșitul primelor 45 de minute, 
Steaua risipise doar o ocazie 
(Zamfir, min. 8), după care a 
început... „repriza concretă*4 a 
Stelei. Roș-albaștrii dominau 
categoric, Iordanescu (min. 50 
și 57) ratase două mari ocazii, 
însă golul care plutea deasupra 
careului băcăuan tot avea să 
vină : Zamfir a „croșetat" doi 
adversari înspre coiful drept al 
suprafeței de pedeapsă, a tri
mis, apoi, balonul lui RADU- 
CANU care, într-un unghi ex
trem de greu, l-a driblat scurt 
pe Coman, ieșit, și a șutat, jos, 
în colțul lung, înscriind după ce 
mingea a lovit stilpul porții. Ca 
și Răducanu (portarul Sportu
lui studențesc), Coman fusese 
cu dificultate învins și, îm-

avea să se accentueze (mai ales 
că și S. C. Bacău, schimbînd 
pe Sinăuceanu cu Florea, dădea 
semnalul ieșirii la joc), numă
rul ocaziilor de asemenea : în - 
min. 69, IORDANESCU înscrie 
al doilea 
de ofsaid 
șierul T. 
ZAMFIR 
treilea, printr-un șut imparabil. 
din interiorul careului, la ca
pătul unei combinații de efect 
cu Stoica și Ion Ion. Meciul 
era, firește, jucat ; Steaua ob
ținea o victorie indiscutabilă.

Gheorghe NICOLAESCU

gol (dintr-o poziție 
nesemnalizată de tu- 
Gabos) ; în min. 77, 
marchează golul al

ORADEA, 5 (prin telefon)
Prima repriză a fost a cra- 

iovenilor. Ei au dominat, dar 
părea că echipa aștepta un 
impuls (care nu a venit) pen
tru a deschide scorul. Constan
tinescu și Ciupitu au făcut mar
caj strins la Kun (reintrat după 
o lungă absență) și Ghergheli, 
fundașii de margine, fără o- 
poziția unor extreme, șterse, au 
declanșat prompt faza de atac ; 
la mijloc, Bălăci și Donose, 
prin tehnicitate bună, au direc- 
tionat contraatacurile lui Cri-

KUN... REINTRARE
șan și Marcu. Repriza s-a în
cheiat, în consecință, cu scor 
alb, năzuit și obținut de oaspeți.

După pauză, insă, în min. 52 
Constantinescu a făcut prima 
greșeală, sărind în contratimp 
la o minge adresată lui KUN. 
Preluind nestingherit, acesta a 
înaintat cițiva metri in careu 
și a înscris lejer. Echilibrul se 
frînsese și devenise clar că U- 
niversitatea va desfășura atacuri 
mai ample pentru a obține e- 
galarea. Ceea ce s-a și întîm- 
plat, evident cu sacrificiul 
„schemei" tactice propusă ini
țial. Boc a avansat acum spre 
careul advers, jocul de mijloc

DE BUN AUGUR
a fost reconsiderat prin înlo
cuirea lui Donose cu un ata
cant veritabil (Nedelcu II). Pe 
spații mai mari, bine sfătuiți 
la cabină și dinamizați de go
lul înscris, Kun și Ghergheli 
s-au desprins de paznicii lor, 
pendulînd pe o arie largă. A

Stadion F. C. Bihor ; teren 
bun ; timp frumos ,- spectatori, 
aproximativ 20 000. A marcat : 
KUN (min. 52). Raport de 
cornere : 4-2. Raportul șutu
rilor Ia poartă : 16—10 (pe 
spațiul porții : 6-3).

oarte bun ; L!...___
RADUCANU (min. 62). 

aport de 
țiul porții 
nghelini, 
dânescu,

; timp înnourat ; spectatori, apro- 
"• : • iordanescu (min. 
cornere : 15—2. Raportul șuturilor 
: 10-3).
AGIU, Sameș, VIGU 

DUMITRU
STOICA

— Troi, Râducanu (min.

— Lunca, ~ 
a), Cârpuci, SOȘU

Ca târg iu,

a linie : T. Gaboș

VOLMER, MARGASOIU - 
(min. 73 Duțan) — Ber-

(ambii din Cluj-Napoca)

UȚA ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La tineret —

doua), 
șutat 
erată.

preună cu el, cădea, moral
mente, aproape întreaga echipă. 
Intr-adevăr, presiunea gazdelor

RAPID

PITEȘTI, 5 (prin telefon)
Piteștenii au atacat mai mult, 

dar acțiunile lor ofensive, coor
donate de Dobrin, s-au lovit de 
replica unei apărări bine pusă 
la punct, din rîndul căreia s-au 
remarcat fundașii 
deosebi portarul 
eper-ul Rapidului 
venții prompte în 
21, cînd s-a opus _____ ___
periculoaselor lovituri pe poartă 
ale lui Doru Popescu, Dobrin și 
Radu II. în prima parte a me
ciului, însă, mai aproape de gol

centrali și în- 
Ioniță. Golke- 
a avut inter- 
min. 12, 17 și 
inspirat foarte

DOI PORTARI ÎN FORMĂ

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp răcoros, ploios în final ; spec
tatori, aproximativ 15 000. A marcat: DORU POPESCU (min. 74). 
Raport de cornere : 13—12. Raportul șuturilor la poartă : 29—11 (pe 
spațiul porții: 14—7).

F. C. ARGEȘ : Ariciu (min. 31 CRISTIAN) - Zamfir, DUMITRESCU, 
Olteanu, Ivan - MUSTAȚEA, lovănescu, DOBRIN - DORU POPESCU, 
Radu II, Jercan (min. 64t>Roșu).

RAPID : IONIȚA — Pop, NIȚA, FL. MARIN, Iordan — Angelescu 
(min. 57 Rîșniță), Petcu, Savu — LEȘEANU, MANEA, Bartales (min. 82 
Rontea).

A arbitrat Cristian Teodorescu ; la linie I. Kosuth (ambii din Buzău) 
și Alex. Ene (Craiova).

Cartonașe galbene : PETCU, MANEA ; Trofeul Petschovschi : 9 ; la 
tineret-speranțe: 2—1 (1-0).

, deo- 
, șu- 
lovi- 
min. 

orează 
tîrnesc 

tușă 
, sem- 
ofsaid 
„cen- 

n-econ- 
faptul 

ilor, 
mingii, 

apă- 
a a- 

ersar“, 
arcat. 
i din 

dar ea 
ia re- 
mnali-

istă și 
ă pu
ra ca
ca ziile 
Geor- 
orges- 
te re-

, res-
(min. 

ceastă

legat 
u ini- 
atează 
are a 
că în 

aspeții 
și pe 

tă de 
(Moga, 
ie, un 
primat 
urile.

Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori 15.000. 
Au marcat : DINU (min. 16), D. GEORGESCU (min. 43, 47, 86). Raport 
de cornere : 11-4. Raportul șuturilor la poarta : 19-13 (pe spațiul por
ții : 10-3).

DINAMO : Ștefan (min. 81 Constantinescu) — Mateescu, G. SANDU, 
Dobrâu, Lucuțâ (min. 81 Deleanu) — SATMAREANU II, DINU, Custov - 
R. NUNWEiLLER, D. Georgescu, Vrînceanu.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin — Pigulea, Ologeanu, HERGANE, Filipescu 
— Gabel, Munteanu (min. 5 Grigore, min. 134 Boțonea), BORA — Că- 
prioru, Bojin, FLOREA.

A arbitrat. C. Ghiță ; la linie ; G. Ionescu și Tr. Moarcâș (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : MATEESCU, FILIPESCU, 
Petschovschi: 9; La tineret-speranțe: 6-0 (1-0).

FLOREA : Trofeul

perioadă, reșițenii contraatacă 
sporadic și fără convingere, mai 
ales pe partea lui Florea, jocul 
lor acuzînd din plin lipsa lui 
Atodiresei, în special. In min. 86, 
DUDU GEORGESCU înscrie al 
patrulea gol, reluînd, în stilul 
său personal cu capul, o minge 
trimisă cu precizie de Radu

0 ROCADA

PETROȘANI, 5 (prin telefon)
Oaspeții, care în ediția trecu

tă de campionat obținuseră o 
nesperată victorie în Valea Jiu
lui, s-au ,2 __ _______
dată un adversar incomod, ști
ind să aplice o tactică bună, 
care i-a debusolat pe jucătorii 
echipei locale și care a avut la 
bază un marcaj strict în apărare 
(rocada — Romilă II fundaș cen
tral și Unchiaș mijlocaș retras 
— de acoperire — dovedindu-se 
inspirată), o linie mediană neo
bosită și trei atacanti (D. Io
nescu, Nemțeanu și Costea) mo
bili și ambițioși, care i-au obligat 
pe fundașii Jiului să nu iasă din 
dispozitiv.

Primele 45 de minute au pur
tat amprenta unui joc echili
brat, desfășurat mai mult la 
mijlocul terenului, cu acțiuni

arătat și de această

PEMIIIJ REPRIZA SECUNDA
trans- 
DEM- 

mentul 
e Fr.
ere, a 

mina
1 mai 
ea pe- 

cînd 
ar ju- 

auzit

nut
zase
sistentă (în min. 54 Peniu șu
tase de la 30 m cu mult în a- 
fară) și, văzînd că „socotelile 
fuseseră încheiate" a ieșit la 
joc, punînd învingătoarei unele 
probleme concretizate doar prin 
golul de onoare : Doboș, venit 
în atac, a șutat în bară și 
MARCULESCU a reluat balonul 
în gol : 3—1. Ultimul punct a

O victorie indiscuta-Nunweiller.
bilă, la capătul unui meci care 
ridică încă o dată problema 
ci dentari lor și
(Munteanu, de 
locuit pentru 
min... 5).

a cauzelor 
pildă, a fost 

„întindere".

ac- 
lor. 
în- 
în

loan CHIRILA

INSPIRATA
fragmentate și rare faze de poar
tă. In această parte a meciului, 
fiecare dintre echipe a ' _ 1
ciat de cîte două ocazii ceva mai 
clare : 
țeanu ____  __ ____
ȚESCU (min. 32) cînd acesta din 
urmă a reușit să deschidă scorul 
cu o acțiune tehnică 
frumusețea : preluare 
urmată de un șut din 
„transversală".

benefi-

Roznai (min. 12), Nem- 
(min. 15 și 29) și MUL-

de toată 
pe piept, 
voleu sub

F. C. Constanta nu reali- 
nici o acțiune de atac con-

Stadion Jiul ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, a- 
proximativ 5 000. Au marcat : 
MULȚESCU (min. 32) și COS
TEA (min. 49). Raport de cor
nere : 9-2. Raportul șuturilor 
la poarta : 14-12 (pe spațiul 
porții : 6—4).

JIUL : I. Gabriel - NICU- 
LESCU, Stocker, STOICA, 
Nițu — G. Stan, Moldovan, 
MULȚESCU — Covaci (min. 61 
Toma), Roznai, Stoichițâ (min. 
73 Bălan).

POLITEHNICA : Stan - An
ton, Dinu (min. 67 Sofian), 
ROMILA l|, Mureșan — Sl- 
MIONOV, Unchias, SIMIO- 
NAȘ - D. IONESCU, NEM- 
TEANU, COSTEA.

A arbitrat C. Dinulescu ; la 
linie : C. Bârbulescu și N. 
Gheorghe (toti din București) ; 
Trofeul Petschovschi : 
tineret-speranțe : 2—0

8 ; la 
(0-0).

n foarte

COTEC (min. 58 Ji 
. Raportul șuturilor

unri bun ; timp frumos ; spectatori, apro- 
PALTINIȘAN (min. 50) ; DEMBROVSCHÎ 

’ 87), MARCULESCU (min.
la poarta : 21—6 (pe spd-

Catona) — MIOC, 
EC, Dembrovschî —

PALTINIȘAN, Mehedințu, 
ANGHEL, istrâtescu (min.

efânescu - I_____ ,. ....
CHE, M. Popescu (min. 
In. 37 Turcu).

București) ; la linie : I.

Mustafa. ANTONESCU. DOBOȘ, 
,-------- 64 Constantinescu) —

la tineret-speranțe : 0-2

ză un 
eschide 
ază în 
ept de 
st mi-

Ru$ (Tg. Mureș) și

(0-0)

de COTEC (min. 87),fost înscris
cooautor Dembrovschî, printr-o 
pasă in diagonală : 4—1.

După pauză, partida se situea
ză la un nivel superior la toate 
capitolele. Se acționează cu mai 
multă ambiție, jocul are ritm și 
cursivitate sl fazele de gol nu 
lipsesc. Jiul încearcă să-și mă
rească avantajul, atacă neconte
nit, dar comite eroarea îngrămă
dirii jocului pe centrul terenului, 
acolo unde fundașii ieșeni sînt 
imbatabili. Pe fondul acestei do
minări teritoriale accentuate, 
oaspeții știu să profite de con
junctură și în min. 49, pe con
traatac, Nemțeanu îl deschide în 
adîncime pe COSTEA, mingea a- 
tinge în traiectoria ei piciorul 
Iui Stocker, fundașii Jiului au 
un moment de ezitare, conside- 
rînd că este ofsaid și extremul 
sting al oaspeților pătrunde în 
careu și trimite balonul în 
De acum încolo gazdele 
în forță, își creează bune 
ții de a înscrie, dar Roznai 
63). Mulțescu (min. 66) si 
chiță (min. 68) ratează din 
propiere. în replică. studenții 
lansează un nou contraatac și, în 
min. 74, sînt la un 
obține victoria : D. ______
apoi, Nemțeanu sînt singuri cu 

Gabriel, dar greșesc tinta.

se situea-

plasă, 
atacă 
situa- 
(min. 
Stoi- 

a-

I.

74, pas de a 
Ionescu și.

Stelian TRANDAFIRESCU Gheorghe NERTEA

au fost feroviarii bucureșteni. 
Ei au ratat două imense ocazii 
de a deschide scorul. Prima s-a 
consumat în min. 30, cînd, la o 
minge trimisă acasă de Zamfir, 
Manea a țîșnit impetuos, l-a 
driblat pe Ariciu (care s-a acci
dentat în ciocnirea cu atacantul 
bucureștean) și a trimis spre 
poarta goală. Dar a intervenit, 
în ultima clipă, fundașul centra) 
Dumitrescu, care a respins de 
pe linia porții ! A doua mare 
ocazie feroviară este ratată în 
ultimul minut al reprizei, Barta
les a șutat în bara transversală, 
balonul a revenit în careul mic 
la Leșeanu care a reluat puter
nic în... portarul argeșean căzut.

Imediat după pauză (min. 48), 
o altă mare ocazie rapidistă: scă
pat singur în careul piteștean și 
cînd toată lumea vedea un gol 
imparabil, Manea a șutat în por
tar. După această ratare, a ur
mat o avalanșă de atacuri ale

echipei gazdă. în min. 54: Dobrin 
a trimis balonul cu efect pe lin
gă Ioniță, dar golului i s-a opus 
bara verticală-stînga a porții 
bucureștenilor. Un șut-bombă al 
lui Mustățea (min. 70) a fost 
respins, apoi, excepțional, de lo- 
niță. Golul victoriei argeșene s-a 
marcat în min. 74: Zamfir a a- 
vansat hotărît pînă în mijlocul 
jumătății de teren adverse, a 
pasat Iui lovănescu, acesta a 
prelungit, pe stînga, lui DORU 
POPESCU, a urmat o scurtă 
cursă a masivului atacant piteș
tean încheiată cu un șut violent 
care a catapultat mingea In gol. 
în finalul partidei, portarul ra- 
pidist a mai avute alte două in
tervenții salvatoare (min. 81 și 89) 
la două șuturi-gol ale lui Radu 
U și lovănescu, el atrăgîndu-și 
aplauzele spectatorilor.

Laurențiu DUMITRESCU

F. C. BIHOR : Vidac - 
SATMAREANU I, E. Naghi, 
Lucaci, Popovicl — A. NAGHI. 
NAOM, Ghergheli — Suciu 
(min. 75 Daraban), Kun. 
Georgescu.

UNIV. CRAIOVA : Lung - 
Negrilă, BOC, Constantinescu, 
Purima — Ciupitu Strîmbeo- 
nu, Donose (min. 76 Nedel
cu II) - CRIȘAN, BĂLĂCI. 
Marcu (min. 80 Ștefânescu)

A arbitrat R. Stîncan ; Io 
linie : G. Retezan și G. An- 
gheluțâ (toți din București).

Cartonașe galbene : KUN ; 
Trofeul Petschovschi : 9 ; la 
tineret-speranțe : 2—1 (2-0).

rezultat un joc mai avîntat, mai 
spectaculos. Astfel că fazele de 
poartă au fost mai limpezi și 
mai numeroase ; le amintim pe 
acelea care s-ar fi putut con
verti în gol : min. 68, Kun a 
zvîcnit la o centrare, dar a tras 
slab de la 6 m ; min. 74, E. Na
ghi respinge greșit pînă la Cri- 
șan, demarcat. care ezită să 
șuteze ; min. 86, incursiune a 
lui Ciupitu în careul advers 
dar, fată în față cu Vidac, cra- 
ioveanul șutează puternic pe 
lingă bară...

Ion CUPEN

DIVIZIA B, ETAPA A Vll-a
SERIA 1

F.C.M. GALAȚI — C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 3—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Bezman (min. 15 și 85) și 
Vochin (min. 66). (T. Siriopol, co- 
resp. județean)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CE
LULOZA CALARAȘI 2—0 (1—0). 
Au marcat : Ailoaiei (min. 30) 
și Andreescu (min. 76). (T. Radu, 
coresp.)

GLORIA BUZĂU — F. C. BRĂI
LA 2—2 (0—0). Au înscris : Opri- 
șan (min. 53), Dobre (min. 88) 
pentru Gloria, Traian (min. 64 și 
72) pentru F. C. Brăila. (D. Soare, 
coresp.)

S. C. TULCEA — F. C. PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—1 (1—0). Auto
rii golurilor : Stoicescu (min. 6) 
pentru S. C. Tulcea, Florea (min. 
62) pentru F. C. Petrolul. (Gh. 
Vorovenci, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Apostol (min. 
33). (C. Enea, coresp.)

VICTORIA TECUCI — C.S.U. 
GALAȚI 1—1 (0—0). Au înscris : 
Stoica (min. 88) pentru Victoria, 
Cramer (min. 82) pentru C.S.U. 
(V. Doruș, coresp.)

PRAHOVA PLOIEȘTI — META
LUL PLOPENI 2—0 (0—0). A mar
cat : Nistor (min. 85 și 89). (I. Tă- 
năsescu, coresp.)

VIITORUL VASLUI — C. S. BO
TOȘANI 1—1 (0—0). Au marcat : 
Avasilicăî (min. 80) pentru Viito
rul, Oprea (min. 72) pentru C. S. 
Botoșani. (V. Moja, coresp.)

UNIREA FOCȘANI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Fanici (min. 8). 
(V. Manoliu, coresp.)

1. F.C.M. Galați 7 7 0 0 18— 1 14
2. F. C. Brăila 7 4 2 1 16— 6 10
3. Prahova PI. 7 3 3 1 10— 5 9
4. F. C. Petrolul 7 3 3 1 10— 8 9
5. Met. Plopeni 7 4 0 3 13— 9 8
6. C.F.R. Pașcani 7 3 2 2 7—5 8
7. C.S.U. Galați 7 2 4 1 5— 4 8
8. C.S.M. Suceava 7 3 1 3 8—6 7
9. Ceahlăul P. N. 7 3 1 3 7—7 7

10. Vict. Tecuci 7 2 3 2 4—6 7
11. Gloria Buzău 7 2 2 3 8—8 6
12. C.S.M. Borzești 7 2 2 3 8—9 6
13. Cim. Medgidia 7 2 2 3 6—10 6
14. C. S. Botoșani 7 2 2 3 5—11 6
15. Celui. Călărași 7 1 2 4 7—13 4
16. Viitorul Vaslui 7 1 2 4 5—15 4
17. S. C. Tulcea 7 0 4 3 3—13 4
18. Unirea Focșani 7 115 4—8 3

ETAPA VIITOARE (12 octom-
brie) : Celuloza Călărași — F. C. 
Brăila. C.F.R. Pașcani — F. C. 
Petrolul Ploiești, C.S.M. Borzești 
— Ceahlăul P. Neamț, Prahova 
Ploiești — Victoria Tecuci, Uni
rea Focșani — F.C.M. Galați. 
S. C. Tulcea — Gloria Buzău. 
Viitorul Vaslui — C.S.M. Sucea
va, C.S.U. Galati — Cimentul 
Medgidia. C. S. Botoșani — Meta
lul Plopeni.

SERIA a Il-a
MINERUL MOTRU — C.S. TlR- 

GOVIȘTE 1—1 (0—1). Au marcat: 
Ghițulescu (min. 88 din 11 m) 
pentru Minerul, Stan (min. 5) 
pentru C.S. Tîrgoviș«te. (G. Jugă- 
naru, coresp.)

CHIMIA TR. MĂGURELE — NI- 
TRAMONIA FAGARAȘ 2—0 (0—0). 
Autorii golurilor : Andrei (min. 
65) și Radu (min. 87). (D. Gruia, 
coresp.)

F.C.M. GIURGIU — CHIMIA 
RM. VILCEA 2—0 (1—0). Au în
scris : Buduru (min. 30) și Co- 
jocaru II (min. 86). (Tr. Barbă- 
lată, coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—3 (1—2). 
Autorii golurilor : Costache (min. 
30), respectiv D. Ștefan (min. 3), 
Țevi (min. 20 și 89).

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 (0—€). 
Unicul gol a fost realizat de Tă- 
nase (min. 85).

TRACTORUL BRAȘOV — AU
TOMATICA ALEXANDRIA 0—0.

METROM BRAȘOV — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 0—1 (0—1). 
A marcat: Gyorfi (min. 15). (C. 
Gruia, coresp. județean)

METALUL MIJA — Ș.N. OL
TENIȚA 1—1 (0—0). Au înscris:
Stan (min. 87) pentru Metalul, 
Fildiroiu (min. 85) pentru Ș.N. 
Oltenița. (C. Cosma, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA —
DINAMO SLATINA 1—1 (1-0).
Autorii golurilor : Stăncescu
(mm. 28) pentru Electroputere,
Frățilă II (min. 49) pentru Dl-
namo. (V. Popovici. coresp.)

1. Progresul 7 6 1 0 17— 3 13
2. Din. Slat. 7 4 1 2 12— 4 9
3. Elect. Cv. 7 4 1 2 13— 6 9
4. C S Tg-viște 7 4 1 2 11— 6 9
5. Nitramonia 7 4 1 2 7— 6 9
6. FCM Giurg. 7 3 2 2 0— 6 8
7. St. r. Bv. 7 3 2 2 10— 8 8

&— 9. Tract. Bv. 7 2 3 2 7— 8 7
8— 9. Automatica 7 2 3 2 4— 5 7

10. Autobuzul 7 3 1 3 7—11 7
11. Ș N Oltenița 7 3 1 3 7—11 7
12. Ch. Tr. Măg. 7 2 2 3 8— 9 6

13—14. Ch. Rm. V. 7 2 2 3 8—12 6
13—14. Met. fiuc. 7 2 2 3 7—11 6

15. Min. Motru 7 2 1. 4 7—10 5
16—17. Voința Buc. 7 1 2 4 7—13 4
16—17. Met. Mija 7 1 2 4 7—13 4

18. Metrom Bv. 7 1 0 6 3— 9 2

ETAPA VIITOARE (12 octom-
brie) : Nitramonia Făgăraș — 
Progresul București, C. S. Tîrgo- 
viște — Electroputere Craiova. 
Autobuzul București — Steagul 
roșu Brașov. Ș. N. Oltenița — 
Chimia Tr. Măgurele. F.C.M. 
Giurgiu — Tractorul Brasov. Mi
nerul Motru — Automatica Ale
xandria. Metalul Mija — Chimia 
Rm. Vîlcea, Metalul București — 
Dinamo Slatina. Metrom Brasov 
— Voința București.

SERIA a Ill-a
GLORIA BISTRIȚA — RAPID 

ARAD 4—0 (1—0). Au înscris : 
Petrovici (min. 31), Em. Dumi
tru (min. 70), Bucur (min. 79) și 
Ferenț (min. 83). (I. Toma, co
resp.)

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
C.I.L. SIGHET 5—1 (0—0). Au
marcat: Nestorovici (min. 49 și 
71), Gutuie (min, 50 și 81), Cos- 
tinaș (min. 67), respectiv Hoțea 
(min. 79). (P. Sumandan, coresp.)

F. C. CORVINUL HUNEDOARA 
— GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 
(0—0). Autorul golurilor : Suren- 
ghin (min. 60 și 80). (I. Vlad, co
resp.)

UNIREA TOMNATIC — DACIA 
ORAȘTIE 4—o (1—0). Au mar
cat: Manea (min. 38 și 68), Ca- 
trina (min. 70) șl Silda (min. 84). 
(I. Iatan, coresp.)

IND. SIRMEI C. TURZII — ME
TALURGISTUL CUGIR 5—0 
(0—0). Au înscris: Vesa (min. 58), 
Cojocaru (min. 62), Libra (min. 
76), Mo-canu (min. 80) și Olteanu 
(min. 83). (P. Tonea, coresp.)

MUREȘUL DEVA — STICLA 
TURDA 1—1 (1—1). Autorii go
lurilor: Sălăjan (min. 6) pentru 
Mureșul, Neagu (min. 3) pentru 
Sticla (I. Simion. coresp.)

F.C. BAIA MARE — U.M. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost înscris de Codrea (min. 
85). (V. Săsăranu, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — VICTO
RIA CĂREI 2—0 (0—0). A marcat: 
Giulvezan (min. 58 și 73). (I.
Stan, coresp.)

F.C. ȘOIMII SIBIU — VICTO
RIA CALAN 2—0 (0-0). Au în
scris: Mihăilă (min. 76) și Vîrlan 
(min. 83). (Gh. Topîrceanu, co
resp.)

1. F C Corvinul 7 6 1 0 19— 6 13
2 F C Baia M. 7 6 0 1 13— 1 12
3. F. C. Șoimii 7 2 5 0 10— 7 9
4. Min. M. N. 7 4 0 3 12—10 8
5. U. M. Timiș. 7 3 2 2 7— 5 8
6. Vict. Călan 7 3 2 2 7— 6 8
7. CFR Timiș. 7 4 0 3 7— 9 8
8. Gl. Bistrița 7 3 1 3 12— 6 7
9. Mș. Deva 7 2 3 2 14— 9 7

10—11. Mt. Cugir 7 3 1 3 9—11 7
10—11. St. Turda 7 3 1 3 6— 8 7

12. Ind. s. C. T. 7 3 0 4 12— 9 8
n. C.T.L. Sîghet 7 2 2 3 8—14 6
14. Dacia Or. 7 1 3 3 6—11 5
15. Rapid Arad 7 2 1 4 6—14 5
16... Gaz metan 7 1 2 4 4— 9 4
17. U. Tomnatic 7 1 1 5 5—13 3
18. Vict. Cărei 7 1 1 5 3—12 3

ETAPA VIITOARE (12 octom-
brie) : Unirea Tomnatic — F. C. 
Corvinul Hunedoara, U. M. Timi
șoara — Metalurgistul Cugir. Gaz 
metan Medias — Tnd. sîrmei C. 
Turzii. Victoria Călan — Minerul 
Moldova Nouă. Sticla Turda — 
C.F.R. Timisoara. Victoria Cărei
— F. C. Șoimii Sibiu. Ranid Artid
— Dac’a Orăstie. C.T.L. Sighet
— Mureșul Deva. Gloria Bistrița
— F. C. Baia Mare.



DINAMO ÎNVINGĂTOARE ' 
IN PROBA PE ECHiPt

LA CĂLĂRIE
SIBlc, j (p.«n te.e.va). Sîm

bătă și duminică, la baza ni- 
pică din localitate au continuat 
întrecerile din cadrul campio
natului republican de călărie. 
Sîmbătă au fost programate 
probele de dresaj — cat. inter
mediară și obstacole — cat. 
mijlocie. La dresaj, din nou, 
Iosif Molnar (Steaua) cu Dor a 
întrunit aprecierile juriului, cu
cerind titlul cu 938 p, urmat 
de Sorin Soveja (Steaua) cu 
Baba Novac 914 p și Horst 
Hisch (C.S.M. Sibiu) cu Artist 
889 p. La obstacole, campion 
a devenit Alexandru Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Călin, urmat 
de Eugen Ionescu (Dinamo) cu 
Vals 4 p și Cornel Ilin (Steaua) 
cu Razbec 8 p

Duminică, în completarea 
programului spectatorii au asis
tat la o întrecere de dresaj, do
tată cu „Marele Premiu*1, care 
a fost cîștigată de Dumitru Ve- 
licu (Steaua) cu Peleș 1 024 p. 
în cea mai importantă probă de 
obstacole — echipe seniori, vic
toria a revenit formației Di
namo cu 0 p penalizare, cam
pioană republicană, urmată de 
C.S.M. Iași cu 19 p penalizare 
și Steaua — 20 p penalizare.

I. IONESCU, coresp. jud.

în derby-ul etapei a lll-a la rugby

GRIVIȚA ROȘIE
%
g REZULTATE TEHNICE,
g Seria 1 : Gloria — Farul 
■$. C-ta 0—33 (0—10), Rulmentul
g Bîrlad — C.S.M. Sibiu 4—0 
g (0—0), Minerul G. Humor. — 
g Steaua 4—32 (4—19). Sportul
g stud. — Palas c-ta 24—6 (8—3).

în campionatul Diviziei A de 
rugby s-au desfășurat, sîmbătă 
și duminică, partidele etapei a 
IlI-a. Din nou cîteva scoruri 
astronomice, performere fiind 
Farul, Sportul studențesc, Steaua 
și Știința Petroșani. Iar în der- 
by-ul etapei, o surpriză — vic
toria Griviței Boșii asupra lui 
Dinamo...

© DINAMO — GRIVIȚA 
ROȘIE (9—12). Exceptînd două 
acțiuni inițiate de Al. Pop, în 
prima repriză, și de Constantin, 
după pauză, ambele echipe 
și-au consumat energiile mai 
mult la mijlocul terenului, aș- 
teptînd succesul parcă, printr-o... 
lovitură de picior. De altfel, cele 
21 de puncte au fost realizate 
numai prin acest procedeu : 
Simion (3 l.p.) și Fălcușanu (1 
l.p.) pentru învingători, Con
stantin (2 l.p.) și Dragomirescu 
(1 l.p.). Victoria grivițenilor, 
mai puțin scontată (datorită re
zultatelor realizate anterior și 
a faptului că evoluau pe tere
nul advers) este urmarea unei 
mai bune concentrări și a 
promptitudinii cu care au ac
ționat pe înaintare. Arbitrul A. 
Găgeatu a condus bine forma
țiile : DINAMO — Dăiciulescu 
— Bidirel, Nica, Aldea, Con-

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ

A ÎNCEPUT returul campionatului 
MASCULIN DE HANDBAL

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE BNCMDEI 
DE TENIS DE MASa

La Palatul Sporturilor si 
Culturii din Capitală au con
tinuat, sîmbătă și duminică, 
jocurile din cadrul ultimului 
turneu din acest an al campio
natului masculin de handbal, 
Divizia A. Cu acest prilej, s-au 
disputat primele etape ale re
turului în care s-au înregistrat, 
în general rezultate scontate.

SÎMBĂTĂ

POLITEHNICA TIMIȘOARA- 
CSU GALAȚI 19—20. Victorie 
muncită, obținută de gălâțeni 
la capătul unui meci foarte e- 
chilibrat, în care scorul s-a 
menținut mai ales in prima 
repriză, egal. După pauză, ju
cătorii de la CSU, mai vioi în 
atac, unde au finalizat ceva 
mai repede și mai prompt, au 
luat un avantaj ce părea sub
stanțial : 16—12 (min. 42). Ti
mișorenii, însă, n-au cedat și, 
cu toate că în rîndurile lor s-a 
resimțit lipsa lui Volker, , au 
reușit să echilibreze focul, 
fiind la un pas de egalare.

„U“ CLUJ-NAPOCA — „U“ 
BUCUREȘTI 14—12. Joc foarte 
îndîrjit, aspru, pe alocuri chiar 
dur, ambele echipe luptînd 
fără menajamente pentru vie-

-DINAMO 12-9
Seria a 2-a : „U“ Ttns. — A- g 
gronomia Cluj-Napoca 13—6 jî 
(4—6), Dinamo — Gr. Roșie g 
9—12 (3—6), Știința Petroș. — g 
Vulcan 32—3 (9—0), Olimpia — g 
„Poli" Iași 0—6 (0—6).

slanlin — Dragomirescu, Paras- 
chiv — Roman, Borș, Marin — 
Boroi, I. Aurel — Țurlea, Ca- 
raiman, Baciu. GRIVIȚA RO
ȘIE : Simion — Tibuleac, Da- 
maschin, Pavlovici, Negoescu — 
Fălcușanu, Bărgăunaș — Pop, 
Pena, V. Vasile — Veluda, 
Stroe — Toma, Pasache, 
Scarlat.

Em. FÂNTÂNEANU

• SPORTUL STUDENȚESC 
— PALAS CONSTANȚA (24—6). 
Meciul a fost destul de echi
librat. Cu 10 minute înainte de 
fluierul final „Sportul" condu
cea doar cu două puncte (8—6). 
Aceasta, datorită în special an
gajării echipei gazdă pe un joc 
de uzură, complicat, aglome
rat. în final însă studenții și-au 
schimbat radical tactica, au ac
ționat ferm pe treisferturi și 
s-au distanțat spectaculos, rea- 
lizind o victorie meritată. Au 
înscris : Batter, Costea, Hariton, 
Ioniță, Chiciu — cîte o încer
care și Fugîgi — 2 transf. pen
tru învingători, Zamfirescu — 
2 Iov. ped. pentru învinși. Pa
las a evoluat fără 7 titulari. A 
condus impecabil, Pellegrino 
d’Ecclessis.

T. STĂM A

Rezultate tehnice, SIM- 
BATA : Știința Bacau-
CSM Borzești 24—21 (11—12),
H.C. Mlnaur B. Mare-Petro- 
lul Teleajen 29—26 (14—15),
Dinamo Buc.-Dinamo Brașov 
27—24 (15—11). Politehnica ri- 
mișoara-CSU Galați 19—20 
(10—12), Steaua-ASA Tg. Mu
reș 28—17 (16—10), „U“
Cluj-Napoca-„U“ București
14— 12 (5—3) ; DUMINICA :
Politehnica Timlșoara-CSM 
Borzești 16—16 (8—9), Pe
trolul Teleajen-Dinamo Bucu
rești 18—31 (11—14), ASA
Tg. Mureș-„U“ Cluj-Napoca
15— 25 (7—11), știința Bacău-
„U“ București 20—15 (12—9) și 
H.C. Minaur Baia Mare-CSU 
Galați 26—21 (13—9), Steaua-
Dinamo Brașov 25—20 (16—6).

torie. Aceasta a surîs forma
ției cu o mai mare putere de 
finalizare, mai calmă, atît in 
atac, cit și în defensivă. Iată 
principalele merite ale clujeni
lor, care, uneori, au dominat 
destul de autoritar întrecerea : 
8—3 “(min. 33), 9—4 (min 37), 
10—6 (min. 43), dar care și-au 
pierdut subit în ultimele mi
nute „suflul", fiind chiar la un 
pas de a... pierde mai mult. 
Principalii realizatori : Bota
(4), Buruc și Avram cîte 3 pen
tru „U“ Cluj-Napoca, Mari
nescu (3), Coasă, Cheli, Voica 
— cîte 2 — „U“ București.

DUMINICA

A.S.A. TG. MUREȘ-„U“
CLUJ NAPOCA 15—25 (7—11).
Meci dominat categoric de stu
denții clujeni. Principalii reali
zatori : Avram (7)-„U“ și
Mașca (6)-A.S.A.

POLITEHNICA TIMIȘOARA- 
C.S.M. BORZEȘTI 16—16 (&—9). 
Timișorenii au luptat din greu 
pentru acest punct. Aceasta în 
ciuda faptului că în ultimul 
minut ei au avut victoria in 
mînă, cînd Oprescu a ratat o 
aruncare de la 7 m. Cele mai 
multe goluri : Gunesch (5)- 
Politehnica, Blaș și Badea cite 
4-C.S.M.

ȘTIINȚA BACĂU — „U“ 
BUCUREȘTI 20—15. Victoria 
neașteptat de comodă a băcă
uanilor, care au practicat un 
handbal eficient. Cele mal 
multe goluri : Boroș (6) — Ști
ința, Durău (7) — „U“.

H. C. MINAUR BAIA MARE 
—C.S.U. Galați 26—21. Cel mai 
frumos meci al zilei. Succesul 
băimărenilor se datorează ex
celentei conlucrări dintre con
ducătorul de joc Avramescu și 
pivotul Panțîru.

Călin ANTONESCU 
Horia ALEXANDRESCU

BASCHETBALISTELE SOVIETICE CAMPIOANE ALE LUMII
BOGOTA, 5 (Agerpres). — 

Cel de-al 7-lea campionat mon
dial feminin de baschet s-a în
cheiat la Caii (Columbia) cu 
victoria selecționatei U.R.S.S., 
care a terminat neînvinsă tur
neul, totalizînd 12 p (509—317), 
urmată de Japonia (revelația 
competiției) cu 11 p, Cehoslova
cia — 10 p, Italia — 9 p, Co
reea de Sud — 8 p, Mexic — 
7 p, Columbia — 6 p. Coșge-

SOFIA, 5 . L/upii'
trei zile de Întreceri, a luat 
sfîrșit cea de a 12-a ediție a 
Balcaniadei de tenis de masă. 
Sportivii iugoslavi au obținut an 
succes pe toată linia, cîștigind 
cele șapte titluri puse în joc. 
Rezultate tehnice, echipe băr
bați : TuTcia-România 5—3 (!) :
Osbairac-Gheorghe 2—1, Kumro- 
Doboși 0—2, Alexandritis-Ro- 
manescu 2—1, Osbairac-Doboșl 
0—2, Alexandritis-Gheorghe 2—1, 
Kumro-Romanescu 0—2, Alexan- 
dritis-Doboși 2—0, Osbairac-Ro- 
manescu 2—0, România-Iugoslavia 
5—4 : Doboși-Kosanovici 2—0,
Moraru-Kllnger 1—2, Gheorghe- 
Stlpancici 1—2, Moraru-Kosano- 
vlci 2—1, Doboșl-Stipancici 0—2, 
Gheorghe-Klinger 2—1, Moraru- 
Stipancici 0—2, Gheorghe-Kosa- 
novicl 2—0, Doboși-Kllnger 2—1, 
România-Grecia 5—3 : Moraru- 
Zikos 2—o, Gheorghe-Vulgaris 

0—2, Doboșl-Priftls 2—0, Gheor- 
ghe-Zikos 2—0, Moraru-Priftis 
0—2, Doboși-Vulgaris 2—0, Gheor- 
ghe-Priftis 0—2, Doboși-Zikos 
2—0 ; Iugoslavia-Grecia 5—0, 
Iugoslavla-Bulgarla 5—2, lugo- 
slavla-Turcia 5—1, Bulgaria- 
Grecia 5—0, Bulgarla-Turcia 5—3, 
Grecia-Turcia 5—4 ; clasament :

RAPID BUCUREȘTI A EVOLUAT SLABJ»

ÎN TURNEUL FINAL AL C.C.E. IA POPICE
La Bratislava s-au disputat 

întrecerile turneelor finale ale 
C.C.E. la popice, femei și băr
bați. La confruntarea formați
ilor feminine a participat și 
campioana țării noastre Rapid 
București, care a ocupat locul 
al treilea. Trofeul a revenit, 
pentru a doua oară, echipei 
Buna Halle (R. D. Germană). 
Pe locul secund s-a clasat tot 
o formație din R.D.G., și anu
me, Karl Zeiss Jena. După pri
ma zi, în manșa I. a condus 
Rapid cu 2451 p d (Burta Halle 
2443 și Jena 2412), dar în man
șa a Il-a bucureștencele au e-

FOTBAL MERIDIANE
LOTUL SECUND AL R. F. GER
MANIA PENTRU MECIUL CU 

ROMANIA B

La 8 octombrie se va disputa, la 
Duisburg, meciul dintre echipele se
cunde ale României și R, F. Ger
mania. In vederea acestei partide, 
federația vest-germanâ de fotbal a 
format următorul lot : NIGBUR,
Burdenski — Sziedat, Neues, Hahn, 
Hollmann, DIETZ, Konopka, Hand- 
schuch, GERSDORFF, Schaefer, Ma« 
gath, GEYE, PIRRUNG, Grâul, Worm. 
Jucătorii scriși cu litere majuscule au 
evoluat în reprezentativa A.

tera campionatului a fost ita
lianca Liliana Bocchi — 146 p.

Iată ultimele rezultate înre
gistrate : U.R.S.S. — Italia 85— 
49 (43—29) ; Cehoslovacia — 
Mexic 71—52 (37—22) ; Japonia 
— Columbia 97—65 (59—28), Ja
ponia — Italia 50—49 (31—29).

Turneul de consolare a reve
nit formației S.U.A., urmată de 
Ungaria, Australia, Canada, 
Brazilia și Senegal. 

x. xugosiuv xci, 2. Bulgaria, 3. Ro
mânia, 4. Grecia, 5. Turcia ; 
echipe femei : România-Grecia 
3—0, Iugoslavia-România 3—1 ; 
Palatinus-Zaharia 2—1, Fabri- 
Mihuț 1—2, Palatinus, Fabn- 
Zaharia, Mihuț 2—1, Palatin us- 
Mihuț 2—0, Iugoslavia-Bulgana, 
B,ulgaria-Grecia 3—1 ; clasament : 
1. Iugoslavia, 2. România, 3. 
Bulgaria, 4. Grecia.

Simplu fete, sferturi de finală : 
Fabri-Mihuț 3—2, Palatinus-Za- 
haria 3—0, finala : Palatinus- 
Fabri 3—2, simplu băieți, sferturi 
de finală : Alexandritis-Gheorghe 
3—1, Iurcici-Moraru 3—0, Roma- 
nescu-Diakakis 3—1, Doboși-Ko
sanovici 3—2, semifinale : Klin- 
ger-Romanescu 3—1, Doboși-Do- 
sanovici 3—0, finala : Stipancici- 
Doboși 3—0, dublu fete : finala : 
Palatinus, Fabri-Mihuț, Zaharia 
3—2 (jucătoarele românce au 
condus cu 2—0 la seturi și 2v— 
1*8 în cel de al treilea), dublu 
băieți : finala : Stipancici, Klin- 
ger-Diakakis, Priftis 3—0, dublu 
mixt : Palatinus, Stlpancici-Kor- 
pa, Klinger 3—0.

Viitoarea ediție se va disputa 
tn 1976, în Turcia.

TOMA HRISTOV

voluat slab si s-au clasat pe ul
timul loc. Iată și rezultatele in
dividuale ale jucătoarelor rapi- 
diste : Angela Matei 819 (în cele 
două manșe), Maria Popescu 
818. Vasilica Pințea 803. Elena 
Irod 794, Alexandrina Navon 
792 și Elena Vasile 785. Clasa
mentul final: 1. Buna Halle
4 S95 p.d., 2. Karl Zeiss Jena 
4 815 p.d. 3. Rapid București 
4 811 p.d.

La bărbați, trofeul a revenit 
echipei Medvesceak Zagreb, iar 
pe locurile 2—3 s-au clasat 2 
Elore Budapesta și Buna Halle.

START ÎN CAMPIONATUL 
ITALIEI

în prima etapă a campionatului 
Italiei s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Ascoli — Fiorentina 1-0, 
Bologna — Torino 1—0, Internazionaie 
— Cesena 0—0, Juventus — Verona 
2—1, Napoli — Como 1-0, Roma — 
Cagliari 1—1, Sampdoria - Lazio 
0-1, Perugia — Milan 0-0. De notat 
scorurile strînse, precum și victoria 
lui Lazio în deplasare.

ȘTIRI
• La Kiev va avea loc azi jocul re

tur dintre echipele Dinamo din lo
calitate și Bayern Miinchen, în ca
drul „supercupei europene". (în tur, 
Dinamo a cîștigat cu 1—0). Gerd 
Miiller este indisponibil pînâ la mij
locul lunii ianuarie 1976, în urma 
unui accident la picior.
• Noul antrenor ai reprezentativei 

Austriei este Branko Elsner. Fostul 
antrenor Stastny a demisionat săptă- 
mîna trecută.
• Cu prilejul turneului pentru ju

niori de la Monte Carlo (13—19 no
iembrie), vor fi experimentate trei 
reguli noi : suspendarea ofsaidului la 
loviturile libere, executarea loviturii 
de colt din două puncte diferite și 
eliminarea temporară de pe teren 
(10 minute) a jucătorilor care re
curg la faulturi sau la obstrucții.

„REMIZĂ 4 ÎN DUBLUL MECI 
I. E. F. S. - POLITEHNICA

Divizia A la baschet femi
nin a continuat prin meciurile 
etapei a 13-a.

GRUPA 1—6 : I.E.F.S. — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 68— 
89 (31—47) și 75—72 (45—32). 
Sîmbătă, sportivele de la Po
litehnica au avut un început 
timid dar, după cîteva acțiuni 
ofensive reușite, au prins cu
raj și s-au desprins în fața 
unei echipe care a evoluat evi
dent sub posibilități și a su
ferit, astfel, prima înfrîngere 
în actualul campionat. Pe a- 
locuri, întrecerea a devenit 
dură, iar unele sportive și-au 
dat frîu liber nervilor, motiv 
pentru care arbitrii E. Hottya 
și G. Dutka le-au eliminat pe 
L. Radulescu (I.E.F.S.) și Tita 
(Politehnica). A doua zi, I.E.F.S. 
a acționat cu mai multă fer
mitate în apărare (punctul ne
vralgic din partida anterioară) 
și a cîștigat intr-un final deo
sebit de interesant, al cărui re
zultat putea fi altul dacă for
mația Politehnica nu ar fi co
mis cîteva greșeli elementare 
(dar decisive). Au arbitrat bine 
G. Chiraleu și V. Kadar. (P. lv.).

RAPID — OLIMPIA 86—64 
(36—36) și 66—57 (26—28). în- 
tîlnirile au avut — ca evoluție 
a scorului — o desfășurare a- 
proape identică. în prima re
priză, avantajul a alternat la 
diferențe minime, în cea de a 
doua Olimpia s-a distanțat în 
primele minute, pentru ca Ra
pid să remonteze, să egaleze și 
să cîștige clar, în special în 
jocul de sîmbătă. Cele două 
meciuri au fost atractive, pur
tate intr-un tempo alert, cu 
apărări agresive, multe contra
atacuri și aruncări de la dis
tanță și semidistantă.

„U“ CLUJ-NAPOCA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA — 
amînat.

GRUPA 7—12 :
C.S.U. TG. MUREȘ — CRI- 

ȘUL 59—66 (31—32) și 59—54 
(27—17).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
C.S.U. GALATI 43—46 (23—23) 
șî 55—48 (29—24).

SĂNĂTATEA PLOIEȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
50—52 (22—26, 46—46) si 61—52 
(38—26).

PI SCURT • PI SURI • PI SCURT • PI
AUTO • Circuitul de la Monza 

a fost cîștigat de echipajul vest- 
german Bertrams — Hexberg (pe 
Porche Carrera) cu o medie orară 
de 186,743 km • Cursa de 150 mile 
de la Brooklyn (Michigan) a re
venit americanului Tom Sneva 
(pe McLaren-Offenhauser) cu o 
medie orară record de 283,250 km. 
El a fost urmat de compatrio- 
țli săi Johnny Rutherford și 
Bobby Unser. 9 - Cea de-a 44-a 
ediție a Raliului Monte Carlo se 
va desfășura între 17 și 24 ia
nuarie 1976. Punctele de start 
vor fi Copenhaga, Lisabona. Lon
dra, Paris, Roma. Salonic, Var
șovia, Frankfurt pe Main și Al
meria.

BASCHET • în turneul mas
culin de la Cracovia : Dinamo 
București — Korona (Polonia) 
83—72 (42—34) ; principalii rea
lizatori : Niculescu (19) și Popa 
(16) ; Wisla Cracovia — Borac 
Ceaceak (Iug) 96—81 © în al
doilea meci al selecționatelor o- 
limpice, la Letheridge, Canada — 
S.U.A. 68—69 • Turneul mascu
lin de la Varșovia a fost cîștigat 
de echipa locală Polonia, urmată 
de selecționata de tineret a 
R.S.S. Lituaniene.

CICLISM • Pe velodromul din 
Copenhaga, în C.E. al profesioniș
tilor, proba de viteză a revenit 
danezului Peder Pederson © Tu
rul provinciei Emilia (ediția 58) 
a fost cîștigat de italianul Enrico

Paolini, urmat de Felice Gi- 
mondi. • „Marele premiu
al națiunilor", desfășurat la 
Paris, a fost cîștigat de olan
dezul Roy Schuiten, înaintea 
compatriotului său Joop Zoe- 
temelk și a francezului Ber
nard Thevenet. ® ,,Marele Pre
miu ai Națiunilor", desfășurat la 
Angers, a fost cîștigat de rutierul 
olandez Roy Schuiten. învingăto
rul a parcurs 90 km în 2h03:03,0 
(medie orară de 44,976 km), fiind 
urmat de compatriotul său Joop 
Zoetemelk — la 4:29,0 și de fran
cezul Bernard Thevenet — la 
5:59,0.

HOCHEI • în campionatul Ce
hoslovaciei (etapa 6) : Dukla 
Jihlava — ZKL Brno 1—2, Skoda 
Plsen — Slovan Bratislava 7—5, 
Tesla Pardubice — Sparta Praga 
3—2. în clasament conduce acum 
Tesla Pardubice 9 p.

KARATE © Proba pe echipe 
din cadrul campionatelor mon
diale de karate, care au început 
la Long Beach, a fost cîștigată 
de formația Angliei, învingătoare 
cu 2—1 în finala susținută cu 
Japonia. Pentru locul trei, Olanda 
a întrecut selecționata Filipinelor.

MOTO © La Poznan s-a des
fășurat un concurs internațional, 
la startul căruia au fost prezenți 
sportivi din șase țări. La clasa 
250 cmc, pe primul loc s-a si-

SCURT • PE SCURT
tuat olandezul Oldenburger. în
trecerea rezervată motocicletelor 
de la clasa 500 cmc s-a înche
iat cu victoria polonezului Ma
rian Szobczak, urmat de ceho
slovacul Josef Tyle.

ȘAH 9 în turneul de la Ma
nila, după 2 runde, conduc Lev 
Polugaevski (U.R.S.S.) și Hen- 
rique Mecking (Brazilia) cu 1 p 
(1). Rezultate : Polugaevski — 
Gligorici 1—0, Mecking — Pfleger 
1—0, Karaklajici — Liubojevici 
V2—-Va, Liubojevici — Gligorici 
V2—V2. Partida Polugaevski — 
Mecking s-a întrerupt la muta
rea 41, într-o poziție complicată 
• A început la Frunze, campio
natul feminin al U.R.S.S. : Za- 
tulovskaia — Ahmilovska V2—V2» 
Fomina — Ranniku 1—0. Sere- 
bina — Samaganova 0—1 • Tur
neul de la Plovdiv s-a încheiat 
cu victoria lui Garcia (Cuba) 
9l/a p, urmat de Tringov, Peev, 
Popov (toți Bulgaria).

TENIS • în semifinalele tur
neului pe echipe de la Kingston 
(Jamaica) : Anglia — India 3—0, 
S.U.A. — Chile 3—0 • într-una 
din semifinalele turneului feminin 
de la Mission Viejo : Chris 
Evert — Dianne Fromholtz 6—0, 
6—1. Cealaltă finalistă este Cynt
hia Doerner © în meciuri pre
liminare pentru Cupa Davis 1976 
la Colombo, Pakistan — Sri 
Lanka 2—0 ; la Monte Carlo, 
Monaco — Israel 2—1.
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