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Aseară, pe stadionul „23 Airgust“, ROMÂNIA - TURCIA 2-2!

UN REZULTAT NESATISFĂCĂTOR, OGLINDĂ 
A SLĂBICIUNILOR DIN FOTBALUL NOSTRU!
Egalitate obținută in ultimele secunde ale meciului, după cea mai slabă 
evoluție pe teren propriu a echipei noastre naționale din ultimii ani;

potențial fizic, tehnic și tactic în regres îngrijorător

ILLERTISEN 12 
(prin telefon). Vi
neri și sîmbătă. 
in sala de sport 
din localitate s-a 
desfășurat întâlni
rea internațională 
de gimnastică din
tre echipele femi
nine ale R.F. Ger
mania și Româ
niei. Atât prima zi 
de concurs cit și 
cea de a doua au 
fost transmise în 
direct de studiou
rile de televiziune, 
astfel că disputa 
dintre gimnastele 
românce și cele 
din R.F. Germania 
a putut fi urmări
tă de un public 
numeros Confir- 
mîndu-și valoarea., 
echipa României a 
evoluat remarcabil 
atât cu programul 
impus cît și cu cel 
liber ales, înregis- 
trînd un succes net 
în fata sportivelor 
țării gazdă și cîști- 
gind aprecierea 
specialiștilor și a 
publicului.

O excelentă im
presie au lăsat Na
dia Comăneci.
multipla campioa
nă europeană, li
deră autoritară a 
competiției. cîști- 
gătoare la indivi
dual compus și 
Teodora Ungurea- 
nu, care pur și 
simplu au încîntat 
publicul. Alina 
Goreac, acuzînd o 
durere la picior, 
nu a putut fi fo
losită, astfel că 
antrenorii Bela 
Karoly și Nicolae 
Covaci au utilizat 
următoarele spor
tive : Nadia Co
maneci, Teodora Nadia
Ungureanu. Maria
na Constantin, Georgeta Ga
bor, Marilena Neacșu și Paula 
Ion. După ce exercițiile impuse 
aduseseră un avantaj de peste 
3 puncte echipei române (187,15 
— 183,70 p), programul liber 
ales a mărit diferența dintre 
cele două formații. Rezultat fi
nal pe echipe : ROMÂNIA

Golul egalizator. Dinu a trimis cu capul spre poartă ; mijlocașul Necati sare dar nu va putea 
împiedica golul : 2—2. Foto : S. BAKCSY

Comănecl evoluind la birnă

376.15, R.F. GERMANIA 365,85 
p. Iată și primele clasate la 
individual compus : Nadia Co
măneci 77,15, Teodora Ungurea
nu 76,80, Mariana Constantin
75.15. Andrea Bieger 74,20, Jutta 
OUersdorf 73,85, Georgeta Ga
bor 73,35.

Echipa noastră reprezentativă 
a obținut aseară, pe teren pro
priu, cu mare greutate și după 
muite emoții, un egal, 2—2, în 
partida amicală cu selecționata 
Turciei. Naționala noastră a 
fost condusă de două ori și a 
înscris golul al doilea, egaliza
tor, in ultimele secunde ale în- 
tîlnirii, fiind — deci — la un 
pas de o mare și neașteptată 
înfrîngcre, care ar fi fost pri
ma înregistrată la București, 
după 50 de ani, în fața parte
nerului de întrecere de ieri. în
țelegem doar din aceste prime 
date tehnico-statistice, că „un- 
sprezecele“ nostru reprezenta
tiv s-a comportat în partida cu 
echipa Turciei la un nivel ne
satisfăcător ; că — pe ansam
blul partidei — echipa n-a reu
șit decît foarte rar să realizeze

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI
CAMPIONI BALCANICI (tineret)
N. Horinceanu, P. Arcadie și șt. Pusu (greeo romane)

ANKARA. — Duminică seara, 
la Atatiirk Spor Sarai din An
kara au avut Ioc meciurile fina
le ale Balcaniadei de lupte gre- 
co-romane și libere pentru tine
ret. Evoluind în continuare bine, 
reprezentanții țării noastre la 
lupte greco-romane au dominat 
întrecerile, ocupind multe locuri 
fruntașe. Pînă la ora închiderii 
ediției, trei dintre sportivii ro
mâni încheiaseră victorioși par
tidele finale, cucerind titlurile 
de campioni balcanici : Nicolae 
Horinceanu (52 kg), Pantelimon 
Arcadie (62 kg) și Ștefan Rusu 
(68 kg). N. Horinceanu b.p. M. 
Denirav (Bulgaria), P. Arcadie 
b.p. A. Valtenov (Bulgaria), St. 
Rusu b.p. N. Dimov (Bulgaria). 
N. Mareș (57 kg), fiind învins 
de H. Artaner (Turcia), s-a 
clasat pe locul II.

în lupta pentru primul loc 
erau angajați și Gh. Ciobotaru 

acțiuni la nivelul pretins va
lorii și experienței majorității 
titularilor sau al ambiției și ta
lentului de care au făcut do
vada, în alte ocazii, jucătorii 
tineri selecționați în prima re
prezentativă.

Echipa noastră s-a arătat ieri 
incapabilă să învingă mai întîi 
condițiile în care s-a desfășurat 
jocul. Ea a făcut față cu greu
tate terenului desfundat, n-a 
avut vigoare și rezistență, s-a 
arătat de multe ori inferioară 
la capitolul combativitate. Deși 
tocmai terenul pe care s-a des
fășurat întîlnirea presupunea 
că tehnica mai bună a fotbaliș-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

(74 kg), Z. Felea (82 kg) și M. 
Iordache (+100 kg), dar reu
niunea finală este programată 
seara tîrziu.

Dintre practicanții celuilalt 
stil, lupte libere, cea mai fru
moasă comportare a avut-o 
proaspătul campion mondial de 
juniori, Tiberiu Serehely (82 
kg). Deși partida sa cu bulgarul 
Ivan Kilov nu se încheiase, in
diferent de rezultat reprezen
tantul nostru poate fi conside
rat campion balcanic.

Cu șanse apreciabile Ia pri
mul loc în clasamentul catego
riilor respective mai concurau 
Constantin Fodore (74 kg) și 
Stelian Morcov (100 kg). Primul 
urma să-1 întâlnească pe bulga
rul H. Kirov, iar Morcov pe P. 
Ivanov (Bulgaria). Dintre cei
lalți concurenți români, A. Ren
te» (48 kg) și P. Brindușan (52 
kg) au ocupat locul IL

Pentru a 3-a oară consecutiv

STEAUA CÎȘTIGĂ „CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI

Echipa de hochei Steaua (antrenori Z, Czaka și N. Zografi), 
intr-o imagine tradițională după victorie. Foto : N. DRAGOȘ

întîlnirea decisivă Steaua — 
Dinamo din cadrul turneului 
final al „Cupei României" la 
hochei a avut toate atributele 
unei partide-vedetă. Ambele e- 
chipe s-au mobilizat intr-un 
mod exemplar pentru acest joc, 
oferind un meci foarte dîrz, cu 
palpitante răsturnări de rezul
tat.

Pentru a cîștiga trofeul, dina- 
moviștii trebuiau să ciștige la 
două puncte diferență. Subor- 
donîndu-și toate eforturile a- 
cestui scop, ei au început întâl
nirea în forță, dominîndu-și în 
mod net partenerii. Superiori
tatea de pe gheață avea să fie 
concretizată și pe tabela de 
marcaj. în minutul 16 Dinamo 
conducea cu 2—0, prin golurile 
înscrise de Axinte și FI. Sgin- 
că. Aici, însă, elevii lui Flama- 
ropol au comis eroarea gravă 
de a socoti încheiate conturile. 
A urmat o relaxare prematură, 
de care jucătorii Stelei au pro
fitat prompt. într-un interval 
de numai 40 de secunde ale ul

timului minut ei au marcat de 
două ori (Gheorghiu și Herghe
legiu), restabilind egalitatea.

La începutul reprizei a 2-a 
(min. 22), Steaua ia avantaj 
(Ioniță), dar la scurt timp Pană

Azi, în sala Floreasca, de la ora 18 

REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE VOLEI A ROMÂNIEI 
INT1LNEȘTE CAMPIOANA MONDIALĂ, ECHIPA POLONIEI

Pentru a șasea oară în acest se
zon, reprezentativele masculine 
de volei ale României și Poloniei 
se vor afla, din nou, față în față. 
După întîlnirile de la Poznan, 
Constanța, București și Varșovia 
(2), voleibaliștii noștri vor întâlni, 
azi, în sala Floreasca, de la ora 
18, echipa campionilor mondiali. 
Ambele formații se pregătesc pen
tru campionatul european ce va 
avea loc, începînd de sîmbăta vi
itoare, în Iugoslavia, 

egalează (contraatacul său a 
pornit dintr-o flagrantă poziția 
de ofsaid).

Ultima treime (foarte agitată, 
nervoasă și marcată de nume
roase durități) a consemnat 
spectaculoase răsturnări de si
tuație. Dinamo a luat conduce
rea (Pană), apoi Steaua a mar
cat de două ori (Gheorghiu și 
Herghelegiu), pentru ca în fi
nal Bandas să egaleze, trans- 
formind impecabil un șut de 
penalitate acordat în mod gre
șit, după părerea noastră. Sco
rul final a fost 5—5 (2—2, 1—1. 
2—2), Steaua inlrind pentru a 
treia oară consecutiv in posesia 
trofeului. Arbitrii FI. Gubernu 
și O. Barbu au condus cu mul
te scăpări.

în primul meci : Sport Club 
M. Ciuc — Dunărea 10—3 (4—1. 
4—2, 2—0).

Clasamentul final al „Cupei 
României" la hochei, ediția 
1975'1976 :

1. STEAUA 11 p (34—12), 2. 
Dinamo 9 p (39—21), 3. Sport 
Club M. Ciuc 4 p (27—28), 4. 
Dunărea Galați 0 p (11—50).

Valariu CHIOSE

Antrenorii Aurel llrâsja 1 io- 
rin Balaiș vor apela, printre .alții, . 
la jucătorii William Schreiber, 
Cornel Oros, Mircea TiitoVari,' ' ■ 
Laurențiu Dumănoiu, Nicolae Pop, 
Adrian Arbuzov, Teofil Cliiș, Ma, r 
rian Păușescu, Constantin Cbiți- 
goi, în timp ce conducătorul teh,- 
nic al formației campioane mon
diale, Hubert Wagner, va intro
duce în teren probabil pe Wojto- 
wiez, Ștefanski, Iasukiewicz, 
Gawiowski, Rybacewski, Sadalsklo 
Bosek etc.



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII ROMANIA
TURCIA

ATLETISM
a- 
la 

se-

Vreme' nepotrivită pentru 
tletism sîmbătă și duminică, 
ultimul concurs de pistă al 
zonului : meciul de baraj pen
tru calificarea în prima zonă a 
„Cupei Europei". Nici ploaia, 
nici frigul sau vîntul nu i-au 
împiedicat, însă, pe reprezen
tanții celor trei formații — Bi
hor, Constanța, Iași — 6ă-și a- 
pere cu ardoare șansa. Și, cu 
toate că rezultatele au plătit 
tribut greu condițiilor atmosfe
rice. se poate spune că ultima 
impresie a anului este frumoa
să... După cum frumoasă și in
teresantă a fost lupta pentru 
primul loc — al calificării în 
grupa fruntașă — între ieșeni 
și constănțeni. Primii au domi
nat categoric probele feminine 
— în care au adunat mai multe 
puncte decît celelalte două ad
versare la un loc — în timp ce 
atleții de pe litoral s-au dovedit 
superiori. Bihorenii, arbitrii dis
putei, au prezentat o echipă 
masculină destul de puternică, 
adjudeeîndu-și multe din punc
tele scontate de constănțeni. Și 
astfel, echipa lașului cîștigă în- 
tîlnirea și... recîștigă locul între 
primele nouă echipe din țară. 
Clasament : 1. Iași 244 p (104 
masculin, 140 feminin), 2. Con
stanța 220 p (1744-46), 3. Bihor 
185 (123+62). Cîteva rezultate : 
masculin : 100, 200 și 400 m : 
V. Dumitrescu (C) 11,0, 22,9 și 
49,3, 1500 m: L. Smeu (C) 3-57,8, 
5 000 m : I. Floroiu (C) 14:26,0, 
triplusalt : V. Preda (B) 15,06 
m, 3 000 m ob : D. Betini (B) 
9:00,0; înălțime : V. Lazarciuc
(B) 1,98 m, 400 mg : Gh. Avram
(C) 54,4; feminin : 100 m : Ni- 
culina Cucu (C) 12,5, 1500 m : 
Stana Dănăilă (C) 4:49,5; lun
gime: Cleopatra Farcaș (I) 5,83 
m, înălțime : Maria Giurgiu 
(B) 1,65 m. (VI. M.)

AUTOMOBILISM
POIANA BRAȘOV, 12 (prin 

telefon). Cea de-a cincea și ul
tima etapă a campionatului de 
viteză în coastă la automobi
lism s-a desfășurat duminică pe 
o vreme nefavorabilă. Din a- 
ceste motive, traseul s-a redus 
la 4 km, măsură bună, care a 
„scutit" etapa de accidente ne
dorite.

Menționînd lipsa de la start 
a valorosului automobilist Eu
gen lonescu-Cristea. aflat în 
Bulgaria, iată pe cîștigătorii e- 
tapei finale : C. Căpriță (A.C.R. 
Buc. — Fiat Abarth) — d. I ; 
M. Mureșean (Motor IRA Cluj- 
Napoca — Dacia 1100) — cl. a 
Il-a ; L. Moldovan („U“ Brașov 
— R. 8 Gordini) — cl. a IlI-a ;
C. Finichi (Tractorul Bv. — 
Fiat 124 Abarth) — cl. a IV-a; 
M. Popescu („U“ Bv.) și D. Mo
toc (Tractorul Bv.) — cl. Dacia 
1300, grupa I și, respectiv, a 
Il-a. în clasamentul general in
dividual pe primul loc — C. Fi
nichi, iar pe echipe — Tracto
rul Brașov.

Cu aceasta, campionatul re
publican a luat sfîrșit. Remar- 
cînd performanța lui E. tones- 
cu-Cristea (I.O.B. Balș), care a 
cîștigat titlul la individual ge
neral și la clasa pină la 1300 
cmc cu R 8 Gordini (numai cu 
punctajul acumulat în patru e- 
tape), iată pe ceilalți campioni 
ai anului 1975: M. Rus eseu 
(Tractorul Bv. — Fiat 850) — 
d. pînă la 1000 cmc; D. Gindu 
(i.o.B. Balș t __ 
d. pină la 1150 cmc ; F. Nagy 
(„U“ Bv. — pe B.M.W. 2001 
T.I.) — cl. peste 1300 cmc ; Z. 
Szempaly (Tractorul Bv.) și
D. Motoc (Tractorul Bv.) — cl. 
Dacia 1300 (grupa I și, respec
tiv, a Il-a). Locul I în clasa
mentul general individual a re
venit automobilistului E. Iones- 
cu-Cristea, iar pe echipe — clu
bului Tractorul Brașov.

M. FERRARINI

Dacia 1100)

BASCHET
în cinci din cele șase me

ciuri ale etapei a 3-a a campio
natului republican feminin de 
baschet s-au înregistrat remize, 
I.E.F.S. fiind singura echipă 
care a izbutit două victorii. în 
rest, vom menționa, cu regret, 
absența aproape totală a publi
cului în sala Floreasca, deși 
sîmbătă și duminică au evoluat 
aici reprezentantele a trei clu
buri universitare, dintre care 
două — I.E.F.S. și Politehnica — 
aveau posibilitatea și datoria 
de a mobiliza studenți din in
stitutele 
Încuraja 
țațele și

respective pentru a-și 
favoritele. Iată rezul- 
unele amănunte :

GRUPA 1—6

I.E.F.S. — OLIMPIA BUCU
REȘTI 81—67 (35—42) |i 

90—64 (40—31). Sîmbătă, fără 
L. Rădulescu (suspendată o e- 
tapă), I.E.F.S. a întîmpinat o 
rezistență foarte dîrză din par
tea formației Olimpiei, care a 
si condus cu 30—14. (min. 13) și 
36—20 (min. 15). Dar, treptat, 
studentele și-au organizat mai 
bine apărarea și au refăcut 
handicapul, iar în final au cîș
tigat la o diferență surprinză
tor de mare față de aspectul 
general al întrecerii, explica
bilă — însă — prin descomple- 
tarea „5“-ului de bază al 
Olimpiei (Iatan, Tănăsescu și 
Căpriță — eliminate pentru 5 
faulturi). A doua zi, I.E.F.S. a 
cucerit victoria cu ușurință, e- 
chipa distanțîndu-se din min. 
25. Au arbitrat bine G. Chira
leu ți P. Pasere, respectiv N. 
Iliescu și C. Dîrjan.

POLITEHNICA — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA : 85— 
86 (33—35, 74—74) și 85—78 
(39—39). Evoluție dramatică a 
scorului în disputa de sîmbătă. 
Clujencele, luptînd cu îndrăz
neală și clarviziune, au con
dus mai mult, dar au fost a- 
junse de fiecare dată de bucu- 
reștence, în rîndul cărora Pir- 
șu și-a făcut o reintrare exce
lentă (a lipsit, în schimb, 
Pruncu, accidentată). în ultima 
secundă a min. 40, Pîrșu a e- 
galat, iar în ultimele secunde 
ale min. 45 Ciocan, Demetres- 
cu și Tita au ratat victoria Po
litehnicii. în general, o partidă 
plăcută, care nu a mai fost re
petată duminică, deoarece oas
petele s-au comportat șters, de 
nerecunoscut față de jocul pre
cedent. Doar în ultimele mi
nute ele au avut o revenire, 
datorită căreia au refăcut o 
parte din handicap (de la 64— 
85 la 78—85). Au arbitrat G. 
Berekmeri și N. Ionescu — cu 
greșeli, respectiv D. Crăciun și 
M. Negulescu — bine. (D. ST)

RAPID — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA : 35—64 (16— 
27) și 79—65 (38—32). în primul 
joc, feroviarele (fără Gabriela 
Bosco) au ratat copilărește si
tuații extrem de favorabile. De 
partea cealaltă, 
cu un „5", care

Universitatea 
nu a fost 

schimbat (doar în ultimele 10 
sec. Vilanyi a fost înlocuită, 
ea fiind descalificată pentru 5 
faulturi), format din Goian, 
Salcu, Czmor, Colțescu și Vi
lanyi, a evoluat sigur și a reali
zat o victorie la un scor ne
sperat de nimeni. Duminică di
mineața, rapidistele nu au mai 
comis erorile din ajun și, cu 
Gugiu și Andrecscu mai aproa
pe de valoarea lor,- au reușit 
să cîștige pe merit. Arbitrajele 
prestate de A. Atanasescu și D. 
Crăciun, respectiv G. Chiraleu 
și G. Berekmeri — în ge
neral bune, dar au fost in
fluențate uneori de comnorta- 
rea nesportivă a spectatorilor 
din sala Giulești, care i-au stîn- 
jenit pe conducătorii de joc. 
(Paul IOVAN)

GRUPA 7—12

C.S.U. Galați — Progresul 
București : 56—66 (30—31) si 
61—49 (37—18), C.S.U. TG. Mlf- 
REȘ — SANATATEA PLO
IEȘTI : 54—61 (19—32) si 79—67 
(38—42), CRIȘUL ORADEA 
VOINȚA BUCUREȘTI 
(29—37) si 50—60 (26—28).
SIRIOPOL, C. ALBU și 
GHIȘA-coresp.).

63—61 
(T.

I.

JUDO
în București, Brașov și mu

nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej au 
avut loc întrecerile primei eta
pe a Diviziei A de judo. înain
tea unor amănunte, consemnăm 
faptul că noua ediție a campio
natului divizionar a fost mar
cată de cîteva rezultate sur
prinzătoare : C.S.M. Borzești a 
pierdut „acasă" în fața noii 
promovate în Divizia A, Con
structorul Miercurea Ciuc, iar 
Agronomia Timișoara, prezentă 
pentru prima oară în această 
competiție, a învins pe A.S.A. 
Tg. Mureș, protagonistă în edi
țiile anterioare ! Iată cîteva as
pecte de la confruntările 
Capitală unde s-au întîlnit 
din cele 12 formații :

din
6

DINAMO BUC. — POLITEH
NICA IAȘI 5—0. Deși trei din
tre dinamoviști au concurat la 
categorii de greutate superioa
re, formația lor s-a impus ca
tegoric : M. Nuțu (cat. ușoară) 
b. ipp. (min. 3) M. Ciocoiu, L. 
Lazăr (semimijlocie) b. ipp. 
(min. 3) A. Crețu. C. Roman 
(mijlocie) b.y.g. I. Morarii, I. 
Lazăr (semigrea) b. ipp. (min. 
5,40) C. Sauciuc, I. Codrea (grea) 
b. ipp. (min. 2) N. Nichifor.

DINAMO BUC. — RAPID A- 
RAD 3—0. După cum ne-o a- 
rată scorul, la două dintre ca
tegorii meciurile s-au încheiat 
la egalitate și deci nu s-au a- 
cordat puncte. La celelalte, di- 
namoviștii L. Lazăr, C. Roman 
și I. Codrea au 
lori.

ieșit învingă-

IAȘI — RA-
Meciurile au

POLITEHNICA 
PID ARAD 2—1. 
fost deosebit de disputate. Ară
denii au fost pe punctul de a 
obține victoria dar I. Nyari (u- 
șoară) și M. Telcchi (semigrea) 
n-au fructificat cîteva situații 
extrem de favorabile, termi- 
nînd partidele la egalitate. Suo 
cesul ieșenilor a fost decis la 
cat. grea, unde N. Nichifor l-a 
învins prin ippon pe D. Marcan.

AGRONOMIA TIMIȘOARA 
— A.S.A. TG. MUREȘ 3—1. 
Surpriza reuniunii din Capitală 
a furnizat-o formația timișorea
nă care a întrecut la scor pe 
divizionara din Tg. Mureș la 
capătul unor întîlniri aprig dis
putate. Punctele timișorenilor 
au fost obținute de A. Surghe 
(semimijlocie). A. Mclinte (mij
locie) și T. Salamon (semigrea).

I.E.F.S. — A.S.A. TG. MU
REȘ 2—2, victoria revenind e- 
chipei bucureștene. care a avut 
un punctaj superior al proce
deelor tehnice (15—13).

I.E.F.S. — AGRONOMIA TI
MIȘOARA 4—1. Studenții bucu- 
reșteni s-au impus clar, trei 
dintre ei. C. Coman (semi
mijlocie), A. Negoiță (mijlocie) 
și F. Gclal (grea) cîștigînd îna
inte de limită.

Costin CHIRIAC

MUNICIPIUL GH. GIIEOR- 
GHIU-DEJ. — Triunghiularul 
C.S.M. Borzești — Universitatea 
București — Constructorul M. 
Ciuc a fost dominat de ultima 
formație, nou promovată, care 
a dispus de Universitatea cu
4—1 și de C.S.M. cu 1—0. în 
cea de a treia partidă 
— Universitatea 3—1. 
GRUNZU — coresp.).

C.S.M. 
(Gh.

BRAȘOV. Formația locală 
Dinamo a cîștigat net (5—0) a- 
tit cu Politehnica București cit 
și cu Universitatea Cluj-Napo- 
ca. Politehnica — Universitatea
3—2. (C. GRUIA — coresp.)

KARTING
Ajuns la a patra ediție, cam

pionatul republican <je karting 
(organizat anul acesta de forul 
de specialitate din cadrul 
A.C.R.) și-a desemnat laurea- 
ții. La startul etapei finale (a 
cincea) — desfășurată în Capi
tală — s-au aljniat aproape o 
sută de concurenți.

în pofida ploii dese și reci, 
care i-a însoțit în permanență 
pe piloții liliputanelor lor ma
șini, întrecerile au fost mult 
gustate de spectatori. Se cu
vine să subliniem comportarea 
brașovenilor Gh. Urdea și C. 
Nedelcu. care au reușit să acu
muleze maximum de puncte, 
primul devenind dublu-campion.

învingătorii etapei de dumi
nică : 50 cmc juniori — E. Ciro- 
neanu (A.M.K. — Lie. nr. 8 
Buc.). 50 cmc seniori — U. 
Sverak (Cibinium Sibiu), 125 
cmc sen. — I Bobocel (A.M.K.
— Lie. nr. 8 Buc.), 175 cmc sen.
— B. Georgescu (ASCALIN
Buc.).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 12 OCTOMBRIE 1975

(A) X 
X

1
X 
X 
X
1
1
1

X
1

Bistrița—F.C. Baia M. 1

Brăila

I. România (A)—Turcia
n. Cagliari—Ascoli

m. Cesena—Roma
IV. Como—Juventus
V. Fiorentina—Napoli

VI. Lazio—Internazionale
VII. Milan—Sampdoria 

vm. Torino—Perugia
IX. Verona—Bologha
X. Celuloza Căi.—F.C.

XI. Nitramonia — Progr. B. 
xiL Gt. z:.;.:;.. ■

xin. Viet. Cărei—F.C. Șoimii X
Fond de cfștiguri : 314.638 lei.
Plata cîștigurilor va începe In 

Capitală de la 17 octombrie pînă 
la 12 decembrie, în țară de la 20 
octombrie pînă la 12 decembrie 
1975 inclusiv ; prin mandate poș
tale de la 20 octombrie 1975.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO 2, Dl:n 12

OCTOMBRIE 1975 :

Extragerea I 18 56 69 65
Extragerea a Il-a : 13 2 20 8
Extragerea a IlI-a : 35 31 21 24

I
I

Clasamentele generale : 50
cmc jun. 1. S. BOȚ („U“ Bra
șov) 21 p, 2. A. Anca (Cibinium 
Sibiu) 17 p, 3. A. Beu (Cibi
nium Sibiu) 17 p (clasat mai 
slab în etape). 50 cmc sen. s 1. 
GH. URDEA („U“ Brașov) 24 
p, 2. U. Sverak 24 p, 3. R. Gro- 
zea (Felix I.T.C. Buc.) 15 p, 
125 cmc sen. : 1. C. NEDELCU 
(„U“ Bv.) 27 p, 2. U. Sverak 
16 p. 3. I. Bobocel 14 p, 175 
cmc sen. : 1. GH. URDEA 27 p,
2. B. Georgescu 21 p, 3. C. Pușcaș 
(Cibinium Sibiu) 16 p; echipe 
1. „U“ BRAȘOV (antrenor ing. 
D. Telescu), 2. Cibinium Sibiu 
(N. Tatu).

I
I
I
I
I
I

Tr. IOANIȚESCU

I
VOLEI I

turul
Iată re-

Duminică s-a terminat 
în „Cupa F. R. Volei", 
zultatele etapei : feminin : Di
namo — Universitatea Timișoa
ra 3—0, Olimpia București — 
Farul 3—0, Rapid — Universi
tatea Craiova 3—2, Știința Ba
cău — I.E.F.S. 0—3, C.S.U. Ga
lați — Penicilina Iași 3—2, „U“ 
Cluj-Napoca — C.S.M. Sibiu 
3—0 ; masculin : Viitorul Bacău 
— C.S.U. Galați ‘3—0; C.S.M. 
Delta Tulcea — Rapid 1—3, 
Tractorul Brașov — Explorări 
Baia Mare 1—3, „U“ Cluj-Na
poca — Politehnica Timișoara 
1—3 (Corespondenți : V. Săndu- 
Iescu, I. Costiniu, I. Pocol 
Dumitrescu, N. Costin, I. 
cu, T. Siriopol).

Duminica viitoare începe re
turul competiției.

I
I
I
I
I

ZBOR CU MOTOR
BRAȘOV, 12 (prin telefon) 

întrecerile campionatelor repu 
blicane de zbor cu motor, corn 
petiție în care au fost prezenl 
cei mai buni piloți ai aviației 
noastre sportive, s-au încheiat. 
După spectaculoasa proba de 
acrobație, ciștigală de Cezar 
Rusu, am asistat la interesanta 
dispută prilejuită de raidul de 
navigație și regularitate, desfă
șurat pe ruta Ghimbav — Prej- 
mer — Lunga — Ghimbav (135 
km), unde și-au spus cuvin tul, 
mai ales, operativitatea și pre
cizia 
ceri 
rate 
s-a
(A.C. Brașov), urmat de Gheor- 
ghe Ufa (A.C. București) și Mi
hai Albu (A.C. Ploiești).

în continuare s-a disputat 
proba de aterizare la punct fix 
din tur de pistă, două încercări. 
Și aici rezultatele au răsturnat 
pronosticurile. Lo-cul întîi a fost 
cîștigat de Valerian Aftanasiu 
(A.C. Iași), urmat de Vasile 
Nicolescu (A.C. Ploiești) și Va- 
siliu Bochiș (A.C.

în calcul. După două tre- 
ne-au fost oferite ad-evă- 
surprize. Pe primul loc 
situat Constantin Andrei

Baia Mare).

CLASAMENTUL 
(după 3 
17105 p, 
Octavian 
14 918 p, 
Brașov) 
Uță 14 257 p.

GENERAL 
Cezar Rusupro-be) : 1.

2. M. Albu 16 905 p, 3. 
Ulici (A.C. Ploiești)

4. Nicolae Conțu (A.C.
14 804 p, 5. Gheorghe

Cu tot efortul — demn de 
subliniat — depus de federația 
de specialitate și de gazde, pen
tru ireproșabila desfășurare a 
competiției, demonstrația lau- 
reaților programată pentru du
minică nu a mai avut loc din 
cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile. (V. TONCEANU)

FOND GENERAL DE C1ȘTI- 
GURI : 788.053 lei.

Plata cîștigurilor va începe 
în Capitală de la 25 octombrie 
pină la 12 decembrie ; în țară, 
de la 28 octombrie pînă la 12 
decembrie 1975 inclusiv. Prin 
mandate poștale de la 28 oc
tombrie 1975.

PARTIDE AMICALE
• F.C.M. REȘIȚA — CELIK ZE- 

NIȚA (Iugoslavia) 2—1 (0—1).
Partidă dîrz disputată, cu multe 
faze de poartă. Au marcat : Ga- 
vran (min. 2). respectiv Gabel 
(min. 50) și Hcrgane (min. 59). 
(D. Glâvan — coresp.)

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— SELECT. JUDEȚULUI TIMIȘ 
8—0 (5—0). Au marcat : Floareș 
(2), Bung&u (2), Istrătescu, PAlti- 
nișan, Dembrovschi și ȘerbAnolu.

• S.C. BACAU — ZAGLEBIE

UN REZULTAT
(Urmare din pag. I)

tilor români va reprezenta un 
avantaj pentru ei, am constatat 
că arma aceasta n-a fost de fel 
un atu pentru echipa noastră, 
neabilă și inexactă 
dintre 
poate 
ciență

în multe 
execuțiile tehnice. Se 

vorbi și despre o defi- 
de ordin tactic, prezentă

FILMUL JOC
Stadion „23 August". Meciul 

(în nocturnă) a fost urmărit de 
aproximativ 5 000 de spectatori, 
care au înfruntat o ploaie mă
runtă și rece. Intemperiile și 
terenul moale au creat condiții 
de joc dificil. începutul de par
tidă a coincis cu cîteva ocazii 
bune ale jucătorilor noștri. în 
min. 2, Dumitru a șutat puter
nic pe lingă poartă. Peste două 
minute, portarul Yasin a scăpat 
balonul din mîini, dar Dudu 
Georgescu și Dumitru au ratat 
deschiderea scorului. Apoi, în 
min. 7, la lovitura de cap a lui 
Dudu Georgescu, mingea a lo-

in jocul 
se refer 
dul în J 
pungerel 
reu cu rl 
pătrunde 
vedea d 
forță aJ 
prezenta 
te inspi 
letică și

trerupe 
faultat,

Sandu al 
ben. Ml 
greșește] 
Fundașii 
pasă lui 
iute și 
canu, i« 
afara ca 
ta goala 
Acțiunii] 
noastre 
min. 85 
riculos).

I Portarul Yasin a respins balonul, 
poartă, aducînd primul gol

pe care 
al echi

I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I

vit bara transversală, Dinu a 
șutat din nou și Sabahatin a 
scos aproape de pe linia por
ții, iar apoi Dumitru a șutat în 
apărătorii adverși. După aceas
tă suită de ocazii, la primul a- 
tac mai consistent al oaspeți
lor, aceștia au deschis scorul 
în mod neașteptat. MIN. 13 : 
Cemil l-a deschis pe stingă pe 
GOKMEN care, dintr-o bucată, 
a șutat cu boltă din colțul ca
reului mare. Moraru a crezut 
că mingea va ieși afară, dar 
aceasta a trecut peste el și s-a 
oprit în colțul porții... 0—1 ! 
Greșeală de portar gravă. E- 
chipa noastră a dominat in 
continuare și în MIN. 23 a ega
lat : lovitură indirectă la 17 m ; 
Dobrin a trimis scurt Ia Dumi
tru, care a șutat puternic ; por
tarul n-a putut reține, a res
pins și IORDANESCU, din a- 
propiere, a trimis in gol : 1—1. 
Contraatacurile oaspeților s-au 
dovedit a fi foarte periculoase. 
In min. 30 și 31, Cemil și Gok- 
men au fost foarte aproape de 
gol, din cauza ezitării lui Mo
raru sau a fundașilor centrali. 
Pînă la pauză am mai notat 
șutul puternic al lui Dumitru, 
din lovitură liberă, de la 35 m, 
deviat de portar în corner.

După pauză, echipa noastră 
a apărut cu 3 jucători noi în 
formație. Dar pînă în min. 55 
nu s-a întîmplat nimic deose
bit la poarta lui Yasin (ca și 
la poarta lui Răducanu, de alt
fel). Abia în min. 55, după o 
combinație Dumitru—Iordănes- 
cu—Dinu, ultimul șutează pe 
lingă bară. în min. 65, Aii Ke
mal este oprit prin fault la 
16 m, după care, din lovitura 
liberă, Gokmen reia pe lingă 
poartă. Cîteva minute, jucăto
rii turci domină. In min. 69, la 
șutul lui Kemal, Răducanu 
respinge defectuos în fața por
ții și Cemil ratează o mare o- 
cazie I în min. 75, jocul se în-

Dumitru 
berâ d 
DINU s 
merat 
capul, 
barei <i 

: 2-

Arbiti 
a condt

ROMj 
Răducar 
Sandu, 
— Dum 
46 Bala 
Crișan), 
nescu.

HATIN, 
LAN — 
— Mehi 
II), Goi

fon). „L 
rat de : 
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fiind ai 
tori car 
cu vînt 
să apl 
noastre, 
tineret

dent și

ușor pe 
Cornel 
nei. Ol 
stre S-; 
cos. ad 
dit fizii

în form 
ultima 
de la 
s-au re 
mele 41 
cașii n< 
să“. Iar 
rilor. b 
hattin,

SOSNOWIECZ (Polonia) 1—1 
(1—6). Două reprize diferite, pri
ma a aparținut gazdelor, In a doua 
s-au Impus fotbaliștii *
Rezultat echitabil. Au 
Cărpuci (min. 15) și 
(min. 67). (Gh. Talpan — coresp.)

Un i 
vine

polonezi, 
marcat : 

Dworczyc cheiată

• F.C. BIHOR — U.T. ARAD
1—1 (0—6). Partidă disputată sîm
bătă, anostă și cu multe greșeli. 
Au marcat : Colnic (min. 58), 
pentru oaspeți, respectiv Naom 
(min. 75). (I. Ghlșa — coresp. 
județean).

rea scc 
mână 
bune îi 
rul Ez< 
făcut î 
șutase
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zcntativei — care a trebuit să 
facă față, este drept, absențe
lor lui Cheran, Mircea Sandu 
și Lucescu — n-a prezentat o 
linie de atac capabilă să termi
ne mai periculos, mai eficace, 
acțiunile. Dudu Georgescu nu 
s-a dovedit un vîrf de atac ve
ritabil, Fazekaș a evoluat foar
te șters. Nici Crișan n-a adus 
forța de pătrundere așteptată, 
iar Iordănescu s-a complicat 
exagerat în driblinguri, deși a 
avut multe și bune poziții de 
șut sau de centrare ; mijlocașii
— deși au muncit foarte mult
— n-au avut claritate in com
portare. Dobrin n-a intrat in 
ritmul jocului fiind înlocuit Ia 
pauză, Dumitru și Dinu au fă
cut mari eforturi dar lucidita
tea și forța lor de exprimare a 
scăzut spre finalul intîlnirii 
(mai cu seamă ale pri
mului). Bălăci nu s-a 
menajat dar a căzut și el în 
greșeala de a încerca prelun
gite conduceri ale balonului și 
driblinguri repetate. Linia de 
fundași — exceptîndu-1 pe 
Hajnal — n-a avut claritatea și 
unitatea de acțiune din alte 
partide. Mai cu seamă în a doua 
repriză, ea a făcut față cu 
multă greutate acțiunilor rapi
de ale atacanților adverși, fiind 
pusă de mai multe ori în mare 
dificultate și învinsă la golul 
doi, marcat de Gemil. Pentru 
primul gol marcat de oaspeți o 
mare vină o are portarul Mo- 
raru, care n-a intervenit Ia o 
minge șutată de la destul de 
mare distanță de către Gâkmen. 
Trebuie spus că repriza secun
dă nc-a prezentat reprezenta
tiva noastră in și mai pronun
țată scădere de randament față 
de prima parte. în actul prim 
al întrecerii jucătorii noștri 
și-au creat citeva situații de 
marcare, au obligat apărarea 
adversă la respingerea de ultim 
moment, de pe linia porții, a 
balonului. în partea secundă 
insă, in ciuda dominării terito
riale, echipa noastră nu a avut 
nici o situație de marcare clară 
și netă.

Toate concluziile partidei de 
aseară, in care echipa Turciei a 
avui o prezentare de ansamblu 
bună, dovedind un progres evi
dent al clasei sale de joc, de
monstrează că naționala noas
tră s-a plasat Ia un randament 
îngrijorător de slab, că fără ac
țiuni hotărîte și competente 
privind viitorul plan de pregă
tire și, mai ales, fără o severă 
auto-examinarc, de către cadre
le tehnice și component» Iotu
lui, a numeroaselor carențe pre
zente în meci, viitoarele intîl- 
niri, cu adversari mult mai bine 
cotati decît cei de aseară, nu 
vor aduce fotbalului nostru 
comportarea și rezultatele pe 
care avem dreptul să le pretin
dem de la unsprezecele repre
zentativ.
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e că M. 
3) sau 
nul în

(tineret) 2-0 (1-0) 
cea mai frumoasă fază a me
ciului, creată de Troi (min. 30). 
Și cum nu ne erau suficiente 
emoțiile ratărilor, în finalul re
prizei cit p-aci să cunoaștem și 
cele ale egalării, respinsă prin- 
tr-un ultim efort de FI. Marin 
(min. 33) si de debutantul Cio
can, îmbucurător de bun în in
tervențiile sale.

Repriza secundă va aparține, 
însă, in totalitate. formației 
noastre, mai activă și mai peri
culoasă, dar in deficit la fina
lizare. Oaspeții cedează fizic, 
mai ales la mijlocul terenului, 
dar ratările reprezentativei ro
mâne se țin lanț (Troi trimite 
în bară în min. 47). Vine, insă, 
min. 85 și CRÎNGAȘU prinde un 
șut sănătos din afara careului, 
marcind un qol pe care specta
torii il așteptau de mult, pen
tru a ilustra realitatea celor 90 
de minute de joc disputat.

Arbitrul bulgar Petăr Niko
la v, ajutat la linie de Constan
tin Bărbulescu și Marcel Bu- 
zea, a condus foarte bine urmă
toarele formații :

ROMÂNIA : Ștefan — MA- 
TEESCU (min. 61 Gligore). 
CIOCAN, FI. Marin. Lucuță 
(min. 61 Mateescu) — CRÎN
GAȘU. ROMILÂ II — TROI, 
T. Stoica (min. 51 V. Mureșan), 
Roznai (min. 73 Manea), M. 
Răducanu.

TURCIA: Ezer — Ibrahim, 
Salim. OZER. VENAL — Mus
tafa. SELAHATTIN — RASIN, 
Ondor (min. 70 Rașit), Saban 
(min. 46 Aydin), Isa (min. 70 
Hayri).

Mircea M. IONESCU

SERIA I
CELULOZA CĂLĂRAȘI 
— F.C. BRĂILA 0—0

CĂLĂRAȘI, 12 (prin telefon). 
Deși vremea a fost nefavorabi
lă (ploaie, vînt), iar terenul 
desfundat, partida a avut un 
prim sfert de oră destul de 
bun. meritul principal revenind 
gazdelor, care au atacat mai 
mult, creîndu-și bune ocazii de 
gol. Ratările lui Alexandru 
(min. 3). Filimon (min. 4-bară) 
și Mușat (min. 10 — balon scos 
de pe linia porții de Gheorghi- 
tă) au încălzit tribunele. Trep
tat, nivelul tehnic a] meciului a 
scăzut, F.C. Brăila punînd ac
centul pe apărare, au apărut și 
4 cartonașe galbene (Roibu. Ti- 
lihoi. Prepurgel. Enache) dato
rită deselor faulturi comise.

în repriza secundă — domi
nată net de gazde — am notat 
alte 3 mari ocazii de gol iro
site de Traian (min. 55 și 67) 
și Enache (min. 73), precum și 
eliminarea portarului Niculescu 
(min. 79 — în locul lui treeînd... 
Traian), pentru lovirea adver
sarului fără minge, sancțiune 
pe _ care arbitrul brașovean C. 
Ghifă (care în final a scăpat 
jocul din mînă) ar fi trebuit să 
o dicteze și împotriva a doi ju
cători localnici — Onofrei și 
Enache — vinovați de aceeași 
infracțiune.

CELULOZA: ANDREI (min. 
70 Postelnicu) — Roibu. Pană. 
Onofrei, Ciobanu — Catană. A- 
lexandru, FILIMON — Enache, 
MUȘAT. Mastu (min. 55 Ște
fan).

F.C. BRĂILA: Niculescu 1— 
Tilihoi. GHEORGHITA, TRIFI- 
NA, Gașpar — Pascu, PREPUR
GEL. Cristache — Mihalache 
(min. 55 Caraman). Ologu (min. 
78 Luca). TRAIAN.

A. VASILESCU

UNIREA FOCȘANI — F.C.M. 
GALAȚI 1—0 (0—0)

FOCȘANI, 12 (prin telefon). 
Partidă cu „seîntei". presărată 
cu foarte multe durități, care 
l-au obligat pe arbitrul Fran- 
cisc Coloși să intervină de ne
numărate ori. să arate nu mai 
puțin de 9 cartonașe galbene și 
unul roșu, lui Haiduc (F.C.M.), 
în min. 72, pentru lovirea ad
versarului fără balon! Tonul 
jocului dur a fost dat de gălă- 
teni care, victorioși în primele 
7 etape, au încercat prin toate 
mijloacele permise și mai ales... 
nepermise. să nu părăsească te
renul învinși. Unirea a desfă
șurat un joc mai bun — în 
special după pauză — cînd a 
dominat cu autoritate. în min. 
59, antrenorul C. Marinescu a 
făcut o schimbare inspirată, in- 
troducîndu-1 în teren pe Năstu- 
rescu. Fosta extremă a Rapi
dului a tras literalmente echipa 
gazdă dună el, schimbîndu-i 
registrul tactic, tot el fiind și 
autorul unicului gol, în min. 
73, cînd a reluat imparabil.

Arbitrul Fr. Coloși (Bucu
rești) a condus următoarele for
mații:

UNIREA: GHIȚĂ — Mitu,
Oprișan. COSTEA, Borș — Dra- 
gu. GRĂMOSTEANU. Ghica — 
Nica (min. 57 Buzescu; min. 59 
NĂSTURESCU). Fanici. Manta.

F.C.M. GALAȚI: HAGIO- 
GLU — Haiduc. MOROHAI, 
CODREANU. Popescu — Bur- 
cea, Balaban (min. 70 Panta- 
zis). BEZMAN — I. Ionică. Vo- 
chin. Țolea (min. 70 Enache).

Aurel PĂPĂDIE

C.S.M. BORZEȘTI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor: Tudose (min 
35) și Tint (min. 75). (Gh. 
Grunzu. coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — 
VICTORIA TECUCI 2—1 (2—1). 
Au marcat: Tudor (min. 11), 
Florea (min. 30. din 11 m).
respectiv Gheorcută (min. 39). 
(I. Tănăsescu, coresp.).

C.S. BOTOȘANI — META
LUL PLOPENI 1—0 (0—0). U- 
nieul gol a fost realizat de 
Oprea (min. 80). (T. Ungurea- 
nu, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — F.C. PE
TROLUL PLOIEȘTI 6—0 (2—0). 
Au înscris: Gh. loan (min. 40. 
65). Cioancă (min. 68, 83). Bu- 
nea (min. 15) și Dumitru (min. 
81). (C. Enea, coresp.)

C.S.U. GALAȚI — CIMEN
TUL MEDGIDIA 1—1 (0—1). 

Autorii golurilor: Ene (min. 63) 
pentru C.S.U.. Bărbulescu (min. 
39) pentru Cimentul. (D. AI- 
dea, coresp.)

S. C. TULCEA — GLORIA 
BUZĂU 0—0.

VIITORUL VASLUI — C.S.M. 
SUCEAVA 4—1 (2—0). Au mar
cat: Moldoveanu (min. 35 și 85). 
Avasilcăi (min. 37). Petrea 
(min 57). respectiv Iosup (min. 
46). (M. Florea, coresp.)

ETAPA VIITOARE (19 octom
brie) : Victoria Tecuci — Unirea 
Focșani, Metalul Plopeni — Ceah
lăul P. Neamț. F.C.M. Galați — 
Gloria Buzău, F.C. Petrolul Plo
iești — C.S.M. Borzești, C.S. Boto
șani — Prahova Ploiești, C.S.M. 
Suceava — C.S.U. Galați, F.C. 
Brăila — C.F.R. Pașcani, Celuloza 
Călărași — Viitorul Vaslui, Ci
mentul Medgidia — S.C. Tulcea.

1. F.C.M. Galați 8 7 0 1 18— 2 14
2. F.C. Brăila 8 4 3 1 16— 6 11
3. Prahova PI. 8 4 3 1 12— 6 11
4. C.F.R. Pașcani 8 4 2 2 13— 5 10
5. C.S.U. Galați 8 2 5 1 6— 5 9
6. F.C. Petr. PI. 8 3 3 2 10—14 9
7. Met. Plopeni 8 4 0 4 13—10 8
8. C.S.M. Borz 8 3 2 3 10— 9 8
9. C.S. Botoșani 8 3 2 3 6—11 8

10. Gloria Buzău 8 2 3 3 8— 8 7
11. C.S.M. Sv. 8 3 1 4 9—10 7
12. Ceahlăul P. N. 8 3 1 4 7— 9 7
13. Vict. Tecuci 8 2 3 3 5— 8 7
14. Cimentul Med. 8 2 3 3 7—11 7
15. Viit. Vaslui 8 2 2 4 9—16 6
16. Unirea Focșani 8 2 1 5 5— 8 5
17. Cel. Călărași 8 1 3 4 7—13 5
18 S.C. Tulcea 8 0 5 3 3—13 5

GOLGETERII n 7 GOLURI : 
Bezman (F.C.M. Galați) • 6 GO
LURI : Spiridon (Metalul Plopeni) 
O 5 GOLURI : Traian (F.C. Brăila) 
a 4 GOLURI : Vochin (F.C.M. Ga
lați), Apostol (C.F.R. Pașcani).

SERIA a Il-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 

— STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
0—1 (0—0)

Deși partida s-a desfășurat 
în condiții neprielnice (ploaie, 
rafale de vînt și teren alune
cos). jocul a fost de bună ca
litate. cele două echipe au ofe
rit multe faze frumoase. în pri
ma parte bucureștenii au avut 
inițiativa si au ratat două o- 
cazii de a deschide scorul: Bu
jor (min. 9), de la cîțiva metri, 
a_ expediat balonul peste poar
tă și Bădilaș (min. 13), de la 
6 m, și-a imitat colegul. După 
pauză, jocul a căpătat o notă 
mai mare de spectaculozitate, 
fiindcă brașovenii au pus ac
cent pe ofensivă. O situație de 
a înscrie a avut-o Paraschi- 
vescu (min. 59). dar portarul 
Vintilă a plonjat si a reținut 
cu siguranță mingea. în conti
nuare jocul a fost echilibrat, 
iar în ultimele 15 minute ex
periența mai mare a brașove
nilor și-a spus cuvînul. ei pre- 
luînd inițiativa. Cu două minu
te înainte de fluierul final, o 
acțiune ofensivă a Steagului 
roșu a fost finalizată de Balint.

A arbitrat N. Rainea (Bîrlad).
AUTOBUZUL: VINTILĂ — 

Zamfir. G. Ionescu. BICA. CA- 
TOI — Munteanu, Buburuz — 
Nicolau. Bujor. Bădilaș. Tini- 
chie (min. 69 Preda).

STEAGUL ROȘU: CLIPA — 
Hîrlab. Sulea. Naghi. Miclos — 
PESCARU. BALINT — M. Ma
rian, Popescu (min. 79 Niță), 
Arineanu (min. 53 PARASCHI- 
VESCU). GYORFI.

P. VINTILĂ

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

1—0 (0—0)

FĂGĂRAȘ, 12 (prin telefon). 
Min. 87 al partidei: Ciutac șu- 
tează spre poartă din interiorul 
careului. Gh. Ștefan se interpu
ne pe traiectorie, balonul îl lo
vește în picior și apoi intră în 
plasă, păcălindu-1 pe Giron. Așa 
s-a înscris singurul gol al unei 
partide de nivel tehnic ridicat. 
Cei aproape 8 000 de specta
tori. care au umplut pînă la re
fuz stadionul local, au avut 
multe momente de emoții pen
tru echipa preferată. întrucît 
bucureștenii și-au creat unele 
ocazii de gol (Țevi, ratare în 
min. 14. Dr'agu. min. 30 și 35 
cînd portarul Teodorescu a res
pins ..in extremis"). Și gazdele 
au trecut ne lingă deschiderea 
scorului în min. 8 — Nucă. 43 
— Boantă, 50 — Chirie, șut în 
bară. 60 — Grama salvează de 
pe linia porții. Lidera clasa
mentului. prin jocul prestat, 
putea pleca cu un punct de la 
Făgăraș, ea avînd in prima re
priză o dominare accentuată, 
dar gazdele, trecind cu bine 
perioada critică, au preluat ini

țiativa, reușind în cele din ur
mă golul descris la început.

A arbitrat M. Morarii (Plo
iești).

NITRAMONIA : TEODORES
CU — Hințea. VARZARU, Ne- 
groiu. Gheorghe — Ciutac. 
BOANTĂ, MOCANU — CHI- 
RIC, Nucă (min. 62 Borbely), 
DRĂGOI (min. 70 Suteu).

PROGRESUL: Giron — GRA
MA. Badea. D. ȘTEFAN. GH. 
ȘTEFAN —' Turbatu. DRAGU 
*- I. Sandu, DUMITRU II 
(min. 70 Cozma). Țevi, Nignea 
(min. 57 V. Petre).

Pavel PEANA

METALUL MIJA — CHIMIA 
RM. VÎLCF.A 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost marcat de Flori
an (min. 75). (C. Cosma, coresp.)

METROM BRAȘOV — VO
INȚA BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
A înscris Bădițoiu (min. 81, din 
11 m). (C. Gruia, coresp. ju
dețean).

C.S. TÎRGOVIȘTE — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—0 
(0—0). Autorii golurilor: Sava 
(min. 60) și Tătaru II (min. 75). 
(M. Avanu, coresp. județean).

MINERUL MOTRU — AUTO
MATICA ALEXANDRIA 0—0.

METALUL BUCUREȘTI — 
DINAMO SLATINA 0—0.

F.C.M. GIURGIU — TRAC
TORUL BRAȘOV 0—0.

ETAPA VIITOARE (19 octom
brie) : Voința București — C.S. 
Tîrgoviște, Steagul roșu Brașov
— Metalul Mija, Chimia Tr. Mă
gurele — Minerul Motru, Automa
tica Alexandria — Autobuzul 
București, Progresul București — 
Metrom Brașov, Tractorul Brașov
— Metalul București, Dinamo Sla
tina — F.C.M. Giurgiu, Ș.N. Olte
nița — Nitramonia Făgăraș, Chi
mia Rm. Vîlcea — Electroputer? 
Craiova.

S.N. OLTENIȚA — CHIMIA
TR. MĂGURELE 3—0 (1—0).
Au marcat: Fildiroiu (min. 38
— din 11 m și min. 70) și Ena-
che (min. 80). (V. Țugui, coresp.)

1. Progr. Buc. 8 6 11 17— 4 13
2. C.S. T-viște 8 5 12 13— 6 11
3. Nitr. Făg. 8 5 12 8— 6 11
4. Dinamo SI. 8 4 2 2 12— 4 10
5. St. roșu Bv. 8 4 2 2 11— 8 10
6. Electr. Cv. 8 4 13 13— 8 9
7. FCM Giurgiu 8 3 3 2 9— 6 9
8. Ș.N.O. 8 4 13 10—11 9

9—10. Tract. Bv. 8 2 4 2 7— 8 8
9—10. Aut. Alex. 8 2 4 2 4— 5 8

11. Met. Buc. 8 2 3 3 7—11 7
12. Aut. Buc. 8 3 14 7—12 7
13. Min. Motru 8 2 2 4 7—10 6
14. Ch. Tr. M. 8 2 2 4 8—12 6
15. Met. Mija 8 2 2 4 8—13 6
16. Ch. Rm. V. 8 2 2 4 8—13 6
17. Metrom Bv. 8 2 0 6 4— 9 4
18. Voința Buc. 8 12 5 7—14 4

GOLGETERII : a 8 GOLURI : 
Țevi (Progresul Buc.) • 6 GO
LURI : Fildiroiu (Ș.N. Oltenița) 
• 5 GOLURI : Țarălungă (Dina
mo Slatina), Sava (C.S. Tîrgo- 
viște) • 4 GOLURI : Gheorcău 
(Metalul Mija), Arineanu (Steagul 
roșu Brașov), Tătaru II (C.S. Tîr- 
goviștd), Prodan (Metalul Buc.).

SERIA a m-a
UNIREA TOMNATIC 
— F.C. CORVINUL 
HUNEDOARA 0—0

TOMNATIC, 12 (prin telefon). 
Siderurgiștii au venit la Tom
natic cu intenția vădită de a 
cîștiga măcar un punct, și — 
deci — pentru a-și păstra pozi
ția de lideri. Pentru aceasta 
s-au „betonat" în apărare. Gaz
dele. încurajate de victoria din 
etapa trecută, au început jocul 
destul de bine, cu atacuri sus
ținute de o linie mediană foar
te activă. Au totuși cîteva oca
zii, dar ratează incredibil Fil- 
dan (min. 2, 27 și 32). Manea 
(min. 6). și Catrina (min. 45).

După pauză, localnicii își 
continuă dominarea, dar Manca 
(min. 48) și Catrina (min. 52) 
ratează din nou. Oaspeții opun 
o rezistentă dîrză în apărare, 
contraatacurile lor. timide, nu 
sînt periculoase. Finalul este 
de-a dreptul pasionant. Unirea 
atacă cu ultimele resurse fizi
ce. dar nu reușește să-și con
cretizeze superioritatea și hu- 
nedorenii pleacă cu un punct 
prețios pe care, după aspectul 
jocului, nu-1 meritau.

A arbitrat Gh. Ionescu (Bra
sov).

UNIREA: Străchinescu — Ia
tan II. Bodrosan. Pătruț. Zam
fir — Bărăceanu. Iatan I, Ră- 
chinoiu (min. 72 Chitaru) — 
FILDAN. MANEA. Catrina 
(min. 78 Stoica).

F.C. CORVINUL: Cucu — 
Năstase (min. 72 Petcu), GHI- 
ȚA. VLAD. Jurcă — Lazăr, Sa- 
vu, Șchiopu — Pintilie (min. 70 
Stan), Șurenghin. Georgescu.

Florin SANDU

GLORIA BISTRIȚA
— F.C. BAIA MARE 2—1 (1—0)

BISTRIȚA, 12 (prin telefon).
A plouat cu o zi înainte și te
renul era greu dar încă din 
primele minute cele două for
mații s-au angrenat într-un 
joc de uzură, fără menajamen
te. în min. 7. 9 și 15. echipa 
din Baia Mare a trecut prin 
momente dificile, ca urmare a 
atacurilor susținute ale echipei 
locale, purtate în special pe 
partea dreaptă, unde Doru Ni- 
colae s-a dovedit un real peri
col pentru apărarea adversă. De 
altfel, golul înscris de localnici 
în min. 30 este consecința ac
țiunii inițiată de acesta și fina
lizată de către Ciocan.

După pauză. în min. 67, Glo
ria majorează scorul: D. Nico- 
lae recuperează o minge la 
mijlocul terenului, driblează doi 
adversari, trece și de portarul 
Gadja. ieșit în întîmpinare și 
pasează lui Bucur, care înscrie. 
Primind și acest gol oaspeții 
încep să atace tot mai pericu
los. realizînd însă doar un 
singur gol. în min. 84 — autor 
Dragomirescu. în disputa între
cerii Bucur, Codrea, Necula și 
Mânu au depășit limitele regu
lamentului și au primit carto
nașe galbene.

A arbitrat C. Niculescu 
(București).

GLORIA: Gavrilas — Kaiser. 
P ANTEI,IMON. Schreiner, PE
TROVICI — Ferencz. CIOCAN
— Cutuza. BUCUR, E. DUMI
TRU, D. NICOLAE.

F.C. BAIA MARE: Gadja
(min. 68 Franc) — Sleam. CO
DREA, Chivescu (min. 75 Dra
gomirescu). Necula — Colier. 
LUCACI — Mânu. Lupău. 
MOLDOVAN. Sabău.

Vasile IORDACHE

U.M. TIMIȘOARA — META
LURGISTUL CUGIR 3—1 (1—0). 
Au marcat: Mathe (min. 22 și 
87). Belanov (min. 55), respec
tiv Floare (min. 62). (I. Stan, 
coresp.).

STICLA TURDA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—1 (0—1). Uni
cul gol a fost înscris de Periat 
(min. 36). (P. Lazăr, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
IND. SÎRMEI C. TURZII 1—1 
(0—1). Autorii golurilor : Zo- 
tincă (min. 48) pentru Gaz me
tan. Coloji (min. 9) pentru Ind. 
sîrmei. (Z. Rîșnoveanu, coresp.)

VICTORIA CĂREI — F. C. 
ȘOIMII SIBIU 0—0.

RAPID ARAD — DACIA 
ORĂȘTIE 1—0 (0—0). A în
scris : Tisa (min. 52). (I. Ioana, 
coresp. iudețean).

C.I.L. SIGHET — MUREȘUL 
DEVA 0—0.

VICTORIA CĂLAN — MI
NERUL MOLDOVA NOUĂ 
1—0 (0—0). Golul a fost marcat 
de Schmidt (min. 75. (A. Gunt' 
her, coresp.)

ETAPA VIITOARE (19 octom
brie) : F.C. Baia Mare — Mureșul 
Deva, Rapid Arad — Victoria Ca
rtei, Metalurgistul Cugir — Victo
ria Călan, F.C. Șoimii Sibiu — 
Unirea Tomnatic, Dacia Orăștie — 
Gloria Bistrița. F.C. Corvlnul Hu
nedoara — U.M. Timișoara. Mine
rul Moldova Nouă — Gaz metan 
Mediaș, C.F.R. Timișoara — Ind. 
sîrmei C. Turzii, Sticla Turda — 
C.LL. Sighet.

1. F.C. Corvinul 8 6 2 0 19— 6 14
2. F.C. Baia M. 8 6 0 2 14— 3 12
3. U.M. Timiș. 8 4 2 2 10— 6 10
4. F.C. Șoimii S. 8 2 6 0 10— 7 10
5. Vict. Călan 8 4 2 2 8— 6 10
6. C.F.R. Timiș. 8 5 0 3 8— 9 10
7. Gl. Bistrița 8 4 1 3 14— 7 9
8. Mureșul Deva 8 2 4 2 14— 9 8
9. Min. M. Nouă 8 4 0 4 12—11 8

10. Ind. s. C.T. 8 3 1 4 13—10 7
11. Sticla Turda 8 3 1 4 6— 9 7
12. Met. Cugir 8 3 1 4 10—14 7
13. C.I.L. Sighet 8 2 3 3 &—14 7
14. Rapid Arad 8 3 1 4 7—14 7
15. Gaz metan M. 8 13 4 5—10 5
16. Dacia Orăștie 8 1 3 4 6—12 5
17. Unir. Tomnatic 8 12 5 5—13 4
18. Victoria Cărei 8 1 2 5 3—12 4

GOLGETERII : • 8 GOLUP.T :
SSlălan (Mureșul Deva) • 7 GO
LURI : Șurenghin (F.C. Corvlnul) 
• 5 GOLURI : Volnea (U.M.T.), 
Șchiopu (F.C. Corvinul), Tisa (Ra
pid Arad) « 4 GOLURI : Prlplcl 
(Ind. sîrmei), Moldovan șl Drago
mirescu (F.C. Baia Mare), Oprea 
(F.C. Șoimii).
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Rapid - Progresul 5-5

ÎNDÎRJITE
Dinamo - Rapid 3-3

I VICTORII ALE ÎNOTĂTORILOR 
I ROMANI LA POTSDAM

CLUJ-NAPOCA, 12 (prin te
lefon). Așadar, va trebui să aș
teptăm ultimele meciuri ale 
turneului final (17—19 octom
brie, la București) pentru a 
afla cine va fi campioana Ro
mâniei la polo. Ultimele jocuri, 
desfășurate în piscina acope
rită din localitate, au fost de 
o rară indîrjire, dar nici una 
dintre cele două pretendente 
la titlu n-a reușit să se des
prindă decisiv.

Mai întîi, cîteva cuvinte des
pre partidele de simbătă, cu 
marea surpriză a competiției : 
Rapid — Progresul 5—5 (0—1,
2— 2, 3—1, 0—1) ! A fost un 
joc indîrjit în care s-a luptat 
cu deosebită ambiție pentru 
fiecare minge. Poloiștii. Progre
sului, în frunte cu Spinu care 
a apărat excelent, s-au depășit 
pur și simplu in acest meci, 
obținînd un punct care ar pu
tea să coste mult echipa fero
viară. Ei au condus cu 1—0 și 
4—2, situație după care Rapid 
a marcat de trei ori. In ultima 
repriză — după mai multe mo
mente palpitante 
porți — Gaiță (P) 
fața propriei sale 
tot „terenul" și a 
în poarta părăsită 
intr-un moment în care 
avea om în plus 1

în cel de-al doilea 
după trei reprize egale, 
mo s-a impus clar în 
Voinței din localitate, cu 8—5 
(1-1, 1-1, 2-2, 4-1).

Duminică, după ce Voința a 
întrecut pe Progresul cu 7—3 
(2—1, 1—1, 1—0, 3—1), s-au în- 
tilriit în cel mai 
meci Dinamo și Rapid, 
un joc în care ambele 
s-au întrecut parcă în 
ocazii rarisime, iar la 
tul celor 20 de minute 
mentare scorul a fost
3— 3 (1—1, 0-1, 1—1,

Turneul de polo pentru locu
rile 5—8 a continuat sîmbătă 
și duminică in Capitală, cu 
disputarea ultimelor patru par
tide. Din cauza timpului nefa
vorabil, meciurile programate 
inițial la Centrul de pregătire 
olimpică al C.N.E.F.S. au avut 
loc in bazinul Floreasca.

rezultatele înregistrate 
două zile de întreceri : 

C.N.U. 3—4 
1—1, 1—1), Progre- 

— Școlarul 
1—0, 0—1, 3-1),

I
I
I

BERLIN (Agerpres). — în 
prima zi a competiției interna
ționale de natație dotată cu 
„Cupa Armatelor Prietene" și 
desfășurată la Potsdam. înotă
torii români au obținut două 
victorii. Marian Slavic s-a cla
sat pe primul loc la 200 m liber 
cu timpul de 1:58,82. iar Dietmar

Wetternek a terminat învingă
tor la
Ștafeta 
liber a 
ționata 
chipa română, alcătuită din Ai
mer, Oprițescu. Adam și Slavic, 
s-a clasat pe locul 2, cu 8:12,99 
(nou record national).

200 m mixt în 2:19,95. 
masculină de 4 x 200 m 
fost ciștigată de selec- 
sovietică cu 8:09,52. E-

ATLETISM ® Concursul de 
decatlon de la Merano (Italia) 
a fost ciștigat de veșt-germanul 
Rudi Hausner 
pentatlon, 
iugoslavei 
3 845 p.

BOX •
selecționata locală și e- 

orașului Leningrad a re- 
pugiliștilor sovietici cu 
• Selecționata orașului 
a întilnit reprezentativa

7 141 p. La
victoria a revenit 
Breda Babosek, cu

La Gdansk, meciul

la ambele 
a șutat din 
porți peste 

egalat (5—5) 
de Mureșan, 

Rapid

meci,
Dina- 

fața

important 
A fost 
echipe 
a rata 
sfîrși- 

regula- 
egal : 
1-0). 

Nastasiu (L) și I. Slavei (R) 
au marcat primele goluri. 
Apoi, C. Rusu, a adus condu
cerea formației Rapid, intr-un 
momenț de superioritate. La 
rîndul lor, dinamoviștii s-au 
aflat de două ori cu om în 
plus, dar. Lazăr și Popescu au 
șutat imprecis. La cea de-a 
treia situație identică Nasta
siu n-a mai greșit ținta : 2—2. 
Egalitate pentru scurtă durată, 
deoarece același C. Rusu, pro- 
fitînd de o neînțelegere între 
apărătorii dinamoviști, l-a o- 
bligat pe Frățilă să scoată pen
tru a treia oară mingea din 
plasă. Rapid a început ultima 
repriză cu avantaj : 3—2. Cam
pionii au obținut însă destul 
de repede egalitatea prin La
zăr — cel mai frumos gol 
meciului., în ultimul minut 
Slavei ratează un penalty 
cordat cu ușurință de arbitrul 
N. Nicolaescu), iar cu două se
cunde înainte de sfîrșit o altă 
decizie discutabilă i-a oferit 
lui Ilie Gheorghe o șansă uni
că : rapidistul 
în fața porții 
șutat în bară 
namo rămîne 
vans în clasament 
golaveraj superior.

al
I.

(a-

s-a aflat singur 
Iui Frățilă și a 

! Astfel că Di- 
cu un punct a- 

și cu un

Adrian VASILIU

lata
în cele
Crișul Oradea
(0—0, 1—2, '
sul Oradea — Școlarul 5—3 
(1—1, 1—0, 0—1, 3-1), Crișul
Oradea — Școlarul 7—5 (1—1, 
- - - - 1—D și C.N.U. —

Oradea 4—3 (0—0,
1-0).

2—1, 3—2, 
Progresul
1—1, 2—2,

DIVIZIA A

DOI LIDERI
Șl ȘTIINȚA

i
i

I
I
I
»

TURNEELE ZONALE
Cele două 

participante 
feminin de 
(Iugoslavia)

șahiste românce 
Ia turneul zonal 
șah de la Pola 

au obținut victorii

LA RUGBY

NOI: FARUL
PETROȘANI

REZULTATE
— T.C. Ind.

Steaua —
SERIA I : Farul 

C-ța 19—4 (16—0),
Sportul studențesc 3—6 (3—0), 
Gloria — Rulmentul Bîrlad 
10—3 (0—0), C.S.M. Sibiu — Mi
nerul Gura Humorului 22—9 
(10—9) ; SERIA A II-A : „U“

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
Deosebit de interesantă 

ceastă a patra etapă a campio
natului 
meciuri 
părăsit 
ambele 
bări de 
(seria 1.
(II). Amănunte :

DINAMO — MAI BUNA ÎN 
ANSAMBLU. Universitatea Ti
mișoara a pierdut pe teren 
propriu partida cu Dinamo, 
pentru că bucureștenii au fost 
mai hotărîți în realizarea țelu
lui pe care l-au urmărit și mai 
calmi în momentele de cum
pănă, cînd au suportat domi
narea accentuată (dar nu 
suficient 
A fost 
taculos. 
fășurat 
profitat 
tă din 
cient antrenat, a greșit 
cepționarea unui balon), 
au deschis prompt 
sferturi și Marghescu a reușit 
o încercare transformată de 
Constantin : 0—6. După 8 mi
nute, 
cap, din l.p. : 
moment important : 
rea lui Malancu, în 
(l-a lovit pe Caraiman, culcat 
la pămînt), rupe echiljbrul și 
jocul devine nervos.
52, Nica 
3—9. Iar. 
Iman — 
unilateral, 
Boroi au lovit sistematic și ei 
— a făcut ca balanța să încli
ne definitiv spre Dinamo, care 
mai punctează prin Constan
tin (min. 65 — l.p.) : 3—12.
Arbitrul Dragoș Grigorescu a

tehnice :
Timișoara — Dinamo 3—12 
(3—6), Grivlța Roșie — Știința 
Petroșani 6—9 (3—9), Vulcan
— Olimpia 3—10 (3—0), Agro
nomia Cluj-Napoca — „Poli“ 
Iași 0—0.

a-

de rugby : în cele trei 
i importante, gazdele au

terenul învinse 1 în 
serii consemnăm schim- 

• lideri : Farul Constanța 
I) și Știința Petroșani

. . Și
de lucidă) a gazdelor, 
un joc frumos, spec- 

Primii s-au des- 
dinamoviștii, care au 
de situația neaștepta- 

min. 16 (Ghețu, insufi- 
a greșit re- 

cînd 
pe trei-

Duță reduce din handi-
3—6. Apoi, un 

elimina- 
min. 34

transformă 
eliminarea 
nedreaptă, 
pentru că

în min. 
o l.p. : 

lui Vol- 
„văzută" 

Țurlea și

Campionatele republicane de călărie

AU FOST DESEMNAȚI 
ULTIMII ÎNVINGĂTORI

SIBIU, 12 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate s-au 
încheiat întrecerile etapei fi
nale a campionatelor republi
cane de călărie, dresaj și 
stacole.

Sîmbătă după-amiază, 
desfășurat proba nr. 2, la 
stacole, juniori 18 ani. Șase 
dintre concurenți au terminat 
parcursul fără penalizare, fiind 
necesar un parcurs de baraj, 
care a stabilit următoarea or
dine : Sorin Ionescu (C.S.M. 
Craiova) cu Zodiac, Gheorghe 
Rusu (C.S.M. Sibiu) cu Strop, 
Camelia Andrei (A.S.A. Cluj- 
Napoca) cu Oglinda, Monica 
Ringheanu (Dinamo) cu Bela- 

Petric 
Ghiocel, 
încheind 
au par-

ob-

s-a 
ob-

dona și Vals, Norica 
(Mondial Lugoj) cu 
Primii trei sportivi, 
traseul fără greșeală, 
ticipat la un al doilea baraj, 
terminat în aceeași ordine. Cu- 
mulîndu-se rezultatele din cele 
două manșe, titlul a revenit 
călărețului Sorin Ionescu cu 
Zodiac cu 2 p, urmat de 
Gheorghe Rusu cu Strop 4 p

Be-și Monica Ringheanu cu 
ladona 9 p.

Disputa pentru titlu la 
stacole, cat. grea, s-a da_t_ 
tre dinamoviștii Oscar 
cu Begonia. Constantin 
cu Sondor și stelistul Dumitru 
Velea cu Albinița. O foarte 
bună comportare a avut-o Os
car Recer cu Begonia, care 
în cele două probe a acumulat 
4 p 
zare, fapt care i-a 
cele . din urmă, 
de campion. 
Constantin Vlad 
s-a clasat pe locul secund, po
ziția a treia revenindu-i lui 
Dumitru Velea cu Albinița.

O frumoasă confruntare au 
oferit-o și juniorii în proba 
pe echipe. Comporienții for
mației Steaua — Ligia Ungu- 
reanu cu Razbec VII, Răzvan 
Linteanu cu Dac și Nicolae 
Stroescu cu Piersic — au do
minat autoritar, cucerind tit
lul cu 0 p, urmați de C.S.M. 
Sibiu 13 p și Dinamo 25 p.

I. IONESCU, coresp. județean

și, respectiv 0

un
Mai

cu

I
I
I

I I

ob- 
în- 

Recer 
Vlad

p penali- 
adus, în 
nou titlu 
constant, 

Sondor

I
XWWWWWWWWWWX^WW^

și le-a defavorizat 
Formații : „U“ :

Suciu, Peter, Chiriță, 
Ghețu,

condus slab 
pe gazde.
Duță
Matei — Ghețu, Florescu — 
Vollman, Dumitru, Rășcanu — 
Malancu, Tătucu — Ioniță, Pa- 
nainte, Ionică (Florea). DI
NAMO : Dăiciulescu — Con
stantin, Aldca, Nica, Bidirel — 
Marghescu, Paraschiv — Ro
man, Borș, Marin — I. Aurel, 
Boroi — Țurlea, Caraiman 
(Garonfil), Baciu.

D. CALLIMACHI

meci 
și plo- 

luptat 
numai 

studen-

VICTORIA UNEI TACTICI 
LUCIDE. In Ghencea, 
aprig, pe vreme rece 
ioasă. Grămezile au 
pînă la epuizare, dar 
una, cea a Sportului
țese, a avut un conducător în 
zi mare : Fugigi. în plus, stu
denții au aplicat ireproșabil 
tactica cu doi fundași, iar Ni- 
colescu, Chiciu și A. Hariton 
au șutat eficient. Steaua s-a 
zbătut fără orizont, treisfer- 
turile sale dezamăgind (cu ex
cepția lui Holban). O garnitu
ră cu jucători foarte talentați, 
dar fără o 
care să preia ștafeta de 
Matcescu (retras, oficial, 
cum două săptămîni, împreună 
cu Ciornei și Bucur)... Apre
ciem că, în ciuda citorva e- 
rori, tînărul arbitru M. Gavrici 
s-a achitat bine de o grea mi
siune. Au marcat : Durbac 
(min. 4 — l.p.), respectiv A. 
Hariton (min. 50 și 67 — 1. p.). 
STEAUA : Durbac — Braga. 
Enache, Holban, Fuicu — R. 
Ionescu, Țața — Zafiescu, Pos- 
tolache, Murariu (Achim) — 
Pintea, Șerban — Corneliu, 
Munteanu, Cioarec. SP. STU
DENȚESC : Chiciu — Iordă- 
nescu, C. Hariton, A. Hariton. 
Ioniță — Nicolescu, Bujor — 
Fugigi, Galanda, Atanasiu — 
Ianc, Pandea — Sofronie, Ale- 
xandrescu, Stăncuiescu.

Geo RAEȚCH1
APĂRAREA ȘI-A SPUS 

CUVÎNTUL. Faptul că sîmbă- 
ta trecută învinsese pe Dina- 

fieful 
propriu, indica echipa Grivița 

în meciul

„minte limpede"
la
a-

mo, iar ieri juca în

Roșie ca favorită
cu Știința Petroșani. Dar, a- 
părarea exactă a studenților 
și lipsa surprinzătoare de de
cizie a înaintării grivițene, pe 
fondul unui mai greu control 
al balonului, a făcut ca 
toria să se decidă încă 
prima repriză. Precizia 
mare în șut a lui Stoica (2 
1. p.c., 1 l.p.) și ratările, unele 
din poziții foarte bune, lui 
Simion (1. p.c., l.p.) au făcut 
și ele ca scorul să rămînă fa
vorabil Științei : 9—6. Arbitrul 
Al. Lemneanu a condus for
mațiile : GRIVIȚA ROȘIE : 
Simion — Țibuleac, Pavlovici, 
Negoescu, Damaschin — Făl- 
cușan, Bărgăunaș — Pop, 
Pena, Vlad — Stroe, Veluda — 
Scarlat, Pasache, Mihai. ȘTIIN
ȚA : Tudose — Ștefan, Budi- 
că, Burghelea, Dumitru — Can- 
tea, Neagu — Fi. Constantin, 
Stoica, Veștemeanu — Tufea- 
nu. Talpă — Bunduc, Ortele- 
can, Oprea (Em. F.).

vic-
din 
mai

în runda a 6-a : Margareta Teo- 
dorescu a învins-o pe Kattinger. 
iar Suzana Makai a cîștigat la 
Ferrer. In runda precedentă, 
Teodorescu a cîștigat la 
iar Makai a remizat cu 
în clasament conduce 
Lemaciko (Bulgaria) cu 
te. Teodorescu 
mulat pînă în 
te fiecare.

Hillary, 
Veroczi. 
Tatiana 
5 pune
au acu-și Makai .. 

prezent 3V2 punc-

★
zonal de la Kar- 
primul loc se află 

(Iugoslavia)

dintre 
chipa 
venit 
12—6.
Praga 
orașului finlandez Tampere. Pu- 
giliștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu 12—10. • 
campion mondial de box 
grea, George Foreman, 
face reintrarea în prima 
tate a lunii noiembrie.
mează să-1 întîlnească, la New 
York sau Las Vegas, pe Ron 
Lyle, clasat pe locul 5 în rîn- 
dul celor mai buni „grei" pro
fesioniști • Portoricanul Angel 
Espada și-a păstrat titlul 
campion 
la cat.
învingind la puncte în 15 re
prize pe americanul 
Gant.

CICLISM • După 
în cursa de amatori de 
continuă să conducă

Fostul 
la cat. 
își va 
jumă- 

E1 ur-

de 
mondial profesionist 

semimijlocie (W.B.A.),

Johnny
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în turneul 
lovy Vary, pe 
Katia Jovanovici 
cu 4 puncte și o partidă între
ruptă, urmată de Eretova (Ceho
slovacia) 4 puncte, Feustel 
(R.D.G.) 3V2 puncte (1). Elisabe- 
ta Polihroniade 
puncte (1). 
tantă a 
Baumstark, 
runda a 6-a cu Jurcinska, are 
2V2 puncte. Polihroniade a în
trerupt în dezavantaj la Feustel, 
revelația turneului, o șahistă în 
vîrstă de numai 15 ani.

(România) 3
Cealaltă reprezen- 

României, Gertrude 
care a remizat în

LIUBOJEVICI
CONDUCE LA MANILA

MANILA, 12 (Agerpres). — 
Marele maestru iugoslav Liu- 
bomir Liubojevici se menține 
lider în turneul de șah de la 
Manila, avînd 6 puncte după 
10 runde. In clasament urmea
ză Balinas (Filipine) și Mec- 
king (Brazilia) cu cîte 5 punc
te. în runda a 10-a, Liuboje
vici a remizat cu Larsen, Mec- 
king a cîștigat la Balinas, iar 
Gligorici l-a învins pe Ogaard. 
în runda precedentă, Liuboje
vici cîștigase la Torre, iar par
tidele Polugaevschi — Larsen 
și Balinas — Gligorici s-au în
cheiat remize

TURNEUL DE VOLEI
DE LA PARIS

PARIS, 12 (Agerpres). — în 
sala „Pierre de Coubertin" din 
Paris se desfășoară un turneu 
internațional masculin de volei, 
în primul meci, reprezentativa 
Belgiei a întrecut cu 3—1 (15— 
8, 6—15, 15—8, 15—8) echipa
poloneză A.Z.S. în partida ur
mătoare, echipa Franței a dis
pus cu 3—0 (15—7, 15—8,15—12) 
de selecționata secundă a 
Franței.

5 etape, 
la Caen, 
rutierul 

sovietic Nikolai Gorelov, urmat 
de olandezul Pronck, cu ace
lași timp. Locul 3 este ocupat 
de francezul Vallet, la 17 sec. 
Etapa a 4-a (Caen—Deauville— 
Falaise—Cormelles, 170 km), a 
revenit olandezului Kneteman. 
iar a 5-a, contracronometru in
dividual, belgianului Schuiten 
(29,500 km in 44:41,7). • A 69-a 
ediție a Turului Lombardiei a 
fost ciștigată de rutierul italian 
Francesco Moser, cronometrat 
pe 226 km cu timpul de 7 h 24. 
La 1:17 a sosit un pluton con
dus de belgienii Roger de Vla- 
eminck și Eddy Merckx.

HANDBAL • La Belgrad, 
în turneul feminin „Trofeul 
Iugoslavia", echipa U.R.S.S. a 
învins cu 18—15 (10—10) for
mația Ungariei, iar selecționata 
Iugoslaviei a întrecut cu 21—13 
(10—5) reprezentativa Poloniei.
• Turneul masculin de la Ba
sel a fost cîștigat de echipa 
Ungariei, care in ultimele două 
meciuri a învins cu 28—14 for
mația Suediei și cu 18—16 pe 
cea a Elveției.

MOTO • Concursul de dirt- 
track de la Praga s-a încheiat 
cu victoria motociclistului neo
zeelandez Barry Briggs, care în 
cele două manșe a totalizat 14 
puncte. L-au urmat cehoslova
cul Jiri Stanei — 
olandezul Ivan 
12 p., danezul Ole 
vieticul Nikolai 
ambii cite 10 p.

ȘAH • în campionatul fe
minin al U.R.S.S., după 6 run
de, conduc maestrele Serbina 
și Ahmîlovskaia cu cîte 4‘/r p.
• Campionul mondial Anatoli 
Karpov a continuat seria de 
simultane în orașele din Iugo
slavia. Jucînd la Niksici, la 25 
de mese, marele maestru sovie
tic a cîștigat 21 de partide, iar 
4 le-a încheiat remiză.

TENIS • Doi jucători ame
ricani, Brian Gottfried și Ha
rold Solomon, își vor disputa 
finala de la Melbourne. In se
mifinale, Gottfried l-a învins 
cu 2—6, 6—3, 6—3 pe Richey, iar 
Solomon pe Dent cu 6—2, 6—2. 
în sferturi de finală Gottfried 
eliminase pe Crealy, cu 6—4, 
6—3.

13 p., ncoze-
Mauger — 

Olsen și so- 
Korneev —

MECIURI IN CAMPIONATUL
Pe „Rheinstadion" din Dussel

dorf, in fața a 70 000 de spectatori, 
meciul dintre echipele R.F. Ger
mania și Greciei, contînd pentru 
grupa a 8-a a C.E, s-a încheiat cu 
o mare surpriză : 1—1 (0—0) I
Scorul a fost deschis de gazde 
abia în min. 68 prin Heynckes, ca 
apoi Delikaris să egaleze (min. 
78). Cronicarii de specialitate no
tează jocul extrem de slab al lui 
Beckenbauer. Iată 
grupei :
1. Grecia 6
2. R.F. Germania 4
3. Bulgaria 4
4. Malta 4

clasamentul

3
3
2 
0

1 
o
1
3
R.F.G.

12— 9
5— 4

10— 6
2—10

EUROPEAN DE FOTBAL
Ultimul meci : Franța — Belgia 

(15 noiembrie).
★

La Berna, în giupa a 6-a a C.E.: 
Elveția — U.R.S.S. 0—1 (0—0). A 
marcat Muntean. Clasamentul 
grupei :
1. U.R.S.S.
2. Irlanda
3. Turcia
4. Elveția

Următoarele
— Turcia (29 octombrie)
— Elveția
— U.R.S.S.

4 3
5 2
4 1
5 1

meciuri :

0
1
2
1

6— 4
7— 5
4—6
4—6

6
5
4
3

7
5
4
2

2
1
1 
1

Meciurile următoare : 
Bulgaria (19 noiembrie) ) ; Malta
— Bulgaria (21 decembrie) ; R.F.G.
— Malta (20 februarie 1976).

★
La Leipzig, în fața a 90 000 de 

spectatori, în grupa a 7-a a C.E., 
echipa R.D. Germane a dispus de 
reprezentativa Franței, după un 
meci pasionant, cu 2—1 (0—0).
Francezii au deschis scorul 
min. 50 prin Bathenay, pentru ca 
peste numai 5 minute Streich să 
egaleze. în min. 78 arbitrul sue
dez Frederiksson dictează un pe
nalty în favoarea gazdelor, trans
format de Vogel.

Clasamentul grupei :
1. Belgia
2. R.D. Germană
3. Franța
4. Islanda

în

1
2 
1 
3
Irlanda 

; U.R.S.S.
(12 noiembrie); Turcia 
(23 noiembrie).

★
Ieri, în etapa a 2-a a campiona

tului Italiei : Cagliari — Ascoli 
0—0, Cesena — Roma 2—0 (Frus- 
taluppi, Urban), Como — Juven
tus 2—2 (Fontolan, Pozzatto, res
pectiv Furlno și Boldini — auto
gol) : Fiorentina — Napoli 1—I 
(Casarsa din 11 m, respectiv 
Massa) ; Lazio — Inter 1—1 (Chi
naglia, respectiv Facchetti) ; Mi
lan — Sampdoria 1—0 (Bigon) ; 
Torino — Perugia 3—0 (Pulici 3); 
Verona — Bologna 1—0 (Vrlz). In 
clasament : Juventus, Ascoli, La
zio, Napoli, Cesena și Milan cite 
3 p. In 
conduce 
luri.

clasamentul golgelerilor 
Pulici (Torino) cu 3 go-

5 3 1 1 6—3 7 Meciuri amicale intercluburi :
6 2 3 1 8—7 7 St. Germain Paris — Flamengo
5 1 2 2 7—6 4 0—2 ; Dunav Ruse — Rot-Weiss
6 1 2 3 3—8 4 Erfurt 3—0.
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