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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut miercuri dimineața o vi
zită de lucru in mari maga
zine și piețe din Capitală.

în acest cadru a fost exami
nat, la fața locului, în spiritul 
măsurilor adoptate la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mo
dul cum decurge aprovizionarea 
cu produse alimentare și indus
triale și s-au indicat măsurile 
de imediată urgență și de pers
pectivă ce se impun în ve
derea îndeplinirii în bune con- 
dițiuni a sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului și statu
lui pe linia îmbunătățirii acti
vității in domeniul producției 
alimentare și desfacerii mărfu
rilor industriale de consum că
tre populație.

Au fost constatate, pe lingă 
preocupări și rezultate ale or
ganelor comerciale, o serie de 
neajunsuri legate de aprovizio
narea ritmică, rațională, diver
sificarea sortimentelor și, în 
mod deosebit, organizarea rețe
lei comerciale. Totodată, au 
ieșit in evidență lipsuri privind 
orarele de aprovizionare, asigu
rarea bunei deserviri a cetățe
nilor, modernizarea formelor de 
comerț.

Pe parcursul vizitei, secreta
rul general al partidului a dat 
indicații de a se acționa ope
rativ și ferm pentru înlătura
rea lipsurilor constatate, spori
rea fondului de marfă furnizată 
piețelor, pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune in ve
derea aprovizionării cu produse 
agro-alimentare și industriale a 
cetățenilor.

Pretutindeni, locuitorii Capi
talei l-au întimpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
bucurie in inimi, exprimindu-i 
direct și cald sentimentele lor 
de dragoste și recunoștință 
pentru grija permanentă pe care 
o manifestă față de creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, al întregului 
nostru popor.

Vizita de lucru a început la 

magazinul universal „București", 
una din cele mai mari unități 
de acest fel din țară.

în continuare, sînt vizitate 
halele și piețele Unirii. Traian, 
Obor, Ilie Pintilie, Amzei, ma
gazinul alimentar nr. 128 de pe 
șoseaua Ștefan cel Mare și cen
trul de carne și mezeluri din 
imediata apropiere, marile ma
gazine Polar și Unic de pe bu
levardul Magheru.

★
în încheierea vizitei de lu

cru consacrată problemelor a- 
provizionării populației, modu
lui cum s-a trecut ia înfăptui
rea hotărîrilor Comitetului Po
litic Executiv cu privire la asi
gurarea, in bune condițiuni și 
cu cantități sporite de pro
duse, a aprovizionării de 
toamnă-iarnă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o intilnire 
cu conducerile Ministerului A-
griculturii și Industriei Alimen
tare, Ministerului Industriei 
Ușoare și Ministerului Comer
țului Interior, cu Biroul Co
mitetului municipal de partid și 
vicepreședinții Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular 
București, cu primii secretari ai 
comitetelor de partid și prim- 
viceprcședinții consiliilor popu
lare ale sectoarelor orașului, cu 
șefii direcțiilor și principalelor 
servieii comerciale ale Capi
talei.

Vizita de lucru a secreta
rului general al partidului, 
sentimentele de dragoste și 
înaltă apreciere cu care a fost 
înconjurat pretutindeni tova
rășul Nicolae Ceaușescu de că
tre oamenii muncii, satisfacția 
manifestată de populație pentru 
grija și preocupările președinte
lui țării față de nevoile omu
lui, măsurile luate pe loc in 
vederea bunei aprovizionări a 
cetățenilor cu toate produsele, 
au demonstrat, odată in plus, că 
in centrul politicii partidului și 
statului nostru se află perma
nent preocuparea pentru asigu
rarea creșterii continue a nive
lului de trai al celor ce muu- 
cesc.
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învingători scontați In întrecerile tinerelor florete

CAMPIONI: PETRU KUKI 
Șl MARCELA MOLDOVAN

I 
I
I
i
I

I
I
I
I

Marți au început în sala 
Floreasca II din Capitală în
trecerile campionatelor repu
blicane de tineret la scrimă, 
în prima zi au evoluat pe 
planșă floretiștii, în proba in
dividuală. Pe lista de concurs, 
45 înscriși. Record de parti
cipare i Clubul Sportiv Satu 
Mare cu 9 scrimeri. La polul 
opus i Dinamo (1 concurent). 
S-au disputat două tururi pre
liminare, răminind in cele 
trei, grupe semifinale 12 con- 
curenți. Pentru finala de șase 
s-au calificat Kuki (3v) ’ și 
Mătușan (2v), Buricea (3v) și 
Moga (2v), Marcvart (3v) și 
Ban (2vj. Pe marginea acestei 
faze semifinale consemnăm ca
lificarea fără înfrîngere de-a 
lungul concursului a lui Kuki 
și Buricea, precum și elimina
rea tînărului scrimer de la 
Progresul București, FI. Nico
lae, unul din favoriții actualei 
ediții.

Principalul favorit al com
petiției, campionul mondial de 
tineret, Petru Kuki, a debutat 
în finală neconvingâtor, chi- 
nuindu-se să smulgă un 5—4 
în fața lui Ban. După acest 
asalt, însă, cei doi competitori 
au evoluat pe traiectorii dife
rite. In timp ce Kuki „și-a in
trat în mină", mergînd din 
victorie în victorie (două obți
nute la 0, în fața lui Marcvart 
și Matușan), Ban, pierzînd încă 
trei asalturi, s-a clasat pe un 
loc periferic, lăsînd impresia 
că a dat totul în asaltul cu 
campionul mondial. De fapt, 
titlul de campion a fost decis
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Marcela Moldovan 
și-a depus candi
datura pentru un 
loc in lotul repre

zentativ. '

Foto: N. DRAGOȘ 

în confruntarea dintre Kuki 
și Buricea. Firesc, întrucît va
loarea celor doi tineri flore- 
tiști (componenți ai lotului re
prezentativ) este net superi
oară celorlalți. A condus Kuki 
cu 3—0, a fost egalat, ca să 
găsească apoi resursele tactice 
necesare (5—3) pentru a în
cheia neînvins competiția.

Iată clasamentul final al 
probei individuale de floretă 
masculin : 1. I*. Kuki (I.E.F.S.) 
5v — campion republican de 
tineret ; 2. P. Buricea (Dina
mo) 4v ; 3. A. Marcvart (C. S. 
Școlar) 3v ; 4. A. Moga (Pro
gresul) 2v ; 5. Cs. Ban (C.S.M.

STEAUA, CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA TENIS
IN CLASAMENTELE SEPARATE, STEAUA A CiSTIGAT TITLUL 

LA BĂIEȚI IAR DINAMO LA FETE

I IJoi 16 octombrie 1975

Cluj-Napoca) 1 v: 6. E. Matu
șan (C. S. Satu Mare) Ov.

Din cele 32 de concurenta 
Înscrise in proba individua
lă destinată floretistelor, s-au 
calificat pentru finală trei 
sportive de la Școala spor
tivă Satu Mare (Marceia Mol
dovan, Marta Griga și Emeșe 
Botoș), două de la • Dinamo 
(Aurora Crișu și Carmen Bu- 
dur) și Adriana Băcioi (Școa
la sportivă nr. 1 București), 
întrucît Carmen Budur se ac-

Paul 5LAVESCU

(Continuare in pag. 4)

Etapa a 9-a a Diviziei A la fotbal

ECHIPELE ÎN DEPLASARE AU CUCERIT 7 PUNCTE

S-a încheiat o nouă ediție a 
Campionatului de tenis pe e- 
chipe. Campioană a României 
pe anul 1975 (băieți + fete), este 
echipa Steaua (antrenori Gh. 
Vizirii și C. C'hivaru) care, în 
meciul decisiv din cadrul 
returului a dispus cu 9—6 de 
Dinamo București.

Anul acesta a fost decernat

și titlul de campioană a țării 
Ia feminin. Cîștigătoare este 
Dinamo București, Echipa for
mată din Virginia Ruzici șl 
Mariana Simionescu (rezervă 
Florența Mihai) și-a adjudecat 
fiecare întîlnire, atît în tur 
cit și în retur, cu același scor : 
5—0 ! Titlul de campioana la 
băieți a revenit echipei Steaua.

9 Dinamo, Steaua și S. C. Bacău, performerele zilei, învingătoare în ultimele 
minute ale jocurilor 9 U.T.A. — remiză nesperată la Reșița 9 Scorul zilei, la 
lași 9 Opt echipe, eșalonate pe numai două puncte în subsolul clasamentului

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F. C. Constanța 
Univ. Craiova 
F.C.M. Reșița 
Jiul
F. C. Bihor 
Politehnica lași 
Rapid
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul studențesc

— C.F.R.
— Dinamo
— U.T.A.
— Steaua
— A.S.A. Tg. M.
— F.C. Argeș
— „Poli" Timiș.
— S. C. Bacău
— F.C. Olimpia

2—0 (2—0)
1—2 (0—0) 
1—1 (0—0) 
0—1 (0—0)
3— 1 (2—0)
4— 0 (2—0) 
1—0 (1—0) 
0—1 (0—0) 
S.M.-aminat

ETAPA VIITOARE (19 octombrie)
..POLI" TIMIȘOARA 
STEAUA 
POLITEHNICA IAȘI 
DINAMO
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
S. C. BACĂU
F. C. CONSTANTA
A.S.A. TG. MUREȘ
F. C. ARGEȘ

— F.C.M. REȘIȚA
— U.T.A.
— RAPID
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— F. C. BIHOR
— SPORTUL STUD.— aminat
— JIUL
— UNIV. CRAIOVA
— F. C. OLIMPIA S. MARE

GOLGETERII
5 GOLURI : M. Sandu (Sportul 

studențesc), Roznal (Jiul), Dudu 
Georgescu (Dinamo) — 1 din
11 m.

4 GOLURI : Peniu (F. C. Con
stanța), Batacliu („U“ Cluj-Napo
ca) — 1 din 11 m, Iordănescu 
(Steaua) — 1 din 11 m, Bro- 
șovschi (U.T.A.), Oblemenco 
(Univ. Craiova) — 1 din 11 m, 
Florescu (F. C. Bihor), Nemțeanu 
și Costea („Poli.“ Iași).

• Angelescu pătrunde im
petuos in careul timișo
rean, dar Jivan va bloca 
balonul. Fază din întilni- 
rea Rapid — Politehnica 

Timișoara.
Foto.: I. MIHAICĂ

etapei a IX-a a Diviziei A

1. STEAUA 9 5 3 1 15— 6 13
2. S. C. Bacău 9 5 1 3 11—10 11
3. Dinamo 8 5 0 3 17— 9 10
4. A.S.A. Tg. Mure; 9 4 2 3 15—11 10
5. F.C. Olimpia S. M. 8 3 4 1 11— 8 10
6. Politehnica lași 9 4 2 3 16—14 10
7. F. C. Argeș 9 3 4 2 9— 9 10
8. F.C.M. Reșița 9 4 2 3 11—14 10
9. Univ. Craiova 9 3 3 3 11— 7 9

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

Citiți în pag. 2—3 relatări de la meciurile

La Brașov și Cluj-Napoca, ultimele antrenamente 
pentru finalele campionatului național de box

DAMIAN CIMPOEȘU VIZEAZĂ TITLUL 
LA CATEGORIA MIJLOCIE MICĂ
In sala de box a A.S.A. din 

Cluj-Napoca se simte imediat 
apropierea turneului final al 
campionatelor republicane de 
box pentru seniori. Pugiliștii 
care și-au cîștigat dreptul de 
a participa sau cei care sînt 
calificați direct, se antrenează 
intens. Acum, cînd se află din 
nou în mijlocul lor, antrenorul 
Iosif Mihalik, după ce a stat o 
lună de zile în Cuba, pentru- un 
schimb de experiență cu antre
norii cubanezi, face ultimele co
recturi înaintea gongului inau
gural al turneului din Palatul 
Sporturilor și Culturii din Bucu
rești. Tinărul specialist speră 
într-o comportare bună din par
tea veteranului Vasile Kiss (co
coș), protagonist al mai multor 
finale de campionat național, 
care la actuala ediție încearcă 
să ajungă pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere. Alături de el muncesc, 
fără a face economie de efort, 
Alexandru și Istvan Szigheti 
(semimuscă și muscă), doi tineri 
talentați, care nu vor face doar 
act de prezență la turneul final. 
Secția de box A.S.A. din Cluj- 
Napoca va mai prezenta la 
București pe cocoșul loan Boar- 
teș și mijlociul Zoltan Lăcătuș, 
ultimul un sportiv puternic, cu 
lovituri extrem de tari, care 
poate încurca pe mulți dintre 
favoriții categoriei.

I-am lăsat pe boxerii și an

trenorul din Cluj-Napoca să se 
pregătească în continuare cu 
aceeași dîrzenie cu care au mun
cit și pînă acum și sîntem 
convinși că eforturile depuse 
la antrenamente nu vor rămîne 
nerăsplătite.

Și în sala de box a clubului 
Dinamo Brașov se observă a- 
propierea ultimului act al cam
pionatelor naționale de box. De 
două ori pe zi antrenorul Mihai 
Cerchez își supune elevii unor 
antrenamente extrem de tari. 
Cei 6 finaliști nu precupețesc 
nici un efort pentru a prinde 
o formă sportivă cit mai bună 
in ziua startului

Campionul balcanic Damian 
Cimpoeșu vrea să confirme și 
la turneul final că succesul din 
capitala Bulgariei nu a fost în- 
tîmplător. El exersează mult la 
mânuși și este convins că nu 
poate fi întrecut de candidații 
îa locul întîi Alexandru Tirboi; 
Ion Mocanu sau Tudor Nicolae. 
Rutinatul Ion Peter s-a decis să 
atace, in acest an, centura la 
categoria semigrea. El ne-a 
mărturisit că se adaptează mai 
bine la această categorie unde 
nu-i va mai întîlni pe Alee 
Năstac sau Sandu Tirîlă.

Mihai Cerchez îi va mai pre
zenta la turneul final și pe Ion 
Donose (muscă), Francisc Molnar 
(cocoș), Adrian Turcitu (semi- 
ușoară) și Nicolae Nicolaev 
(mijlocie mică).



Mîine, în Capitală

CROSUL DEDICAT
CONFERINȚEI

ORGANIZAȚIEI
MUNICIPALE A U.T.C

Mîine după amiază, înce- 
pînd de la ora 15,30, în Ca
pitală se va desfășura o am
plă întrecere de cros dedi
cată Conferinței organizației 
municipale a U.T.C. Compe
tiția este organizată de Co
mitetul municipal al U.T.C., 
în colaborare cu Inspectora
tul școlar și C.M.E.F.S.

întrecerile, la care se con
tează pe participarea a mii 
de tineri, vor avea loc în 
Parcul Tineretului după ur
mătorul program : categoria 
14—16 ani băieți (800 m) Ia 
ora 15,30 ; cat. 14—16 ani fete 
(600 m) ora 15,40 ; cat. 17— 
18 fete (800 m) ora 15,50 ; 
cat. peste 19 ani fete (800 m) 
ora 16,30; cat peste 19 ani 
băieți (1500 m) ora 16,40 ; 
cat. 17—18 ani băieți (1000 m) 
ora 17.

Pentru o bună

EXIGENȚĂ
LOTULUI

Campionatul republican de 
baschet feminin, ajuns la etapa 
a 14-a, a reliefat forma spor
tivă remarcabilă a fruntașelor 
clasamentului — I.E.F.S. (locul 
1 cu 33 p) și Rapid (locul 2 cu 
32 p) — care s-au distanțat 
considerabil d^ următoarea cla
sată — Olimpia (locul 3 cu 27 
p). Cit privește inițiativa Cole
giului central al antrenorilor, 
care a propus formula meciuri
lor duble în scopul sporirii nu
mărului partidelor oficiale, ceea 
ce — implicit — duce la folo
sirea unui număr mai mare de 
jucătoare, la mărirea experien
țelor competiționale, o apreciem 
ca pozitivă.

După întrecerile de sîmbătă și 
duminică, campionatul republi
can a fost întrerupt, el urmînd 
să fie reluat la 15 noiembrie, 
cu jocurile etapei a 15-a. Scopul 
pauzei este de a asigura condi-
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De sîmbătă, in Capitală

PRIMUL TUR
AL CAMPIONATULUI

DE HOCHEI
începe întrecerea în grupa 

primă a campionatului na
țional de hochei. Cele 4 echi
pe (Steaua, Dinamo, Sport 
Club Miercurea Ciuc și Du
nărea Galati) vor susține — 
de-a lungul sezonului — șase 
tururi.

Primul este programat, de 
sîmbătă, pe patinoarul artifi
cial „23 August" din Capitală. 
Se va juca 
program :

Sîmbătă : 
narea (ora 
Sport Club 
nică : Dinamo 
Steaua — Sport Club ; luni — 
ti liberă ; marți : Sport Club 
— Dunărea și Steaua — Di
namo.

după următorul

Steaua — Du- 
16) și Dinamo — 
(ora 18.30) ; dumi- 

Dunărea și

LOTO

SUPERFICIALITATE, LIPSA DE CONCENTRARE
SE DE CURAJ»
Noua campioană a tării la po

lo va fi cunoscută la sfîrșltul a- 
cestei săptămîni, cînd este pro
gramat ultimul turneu al pri
melor 4 clasate. Dinamo Bucu
rești, în perspectiva de a cuceri 
cel de al 18-lea titlu, are o șan
să în plus fată de rivala sa. Ra
pid. Cu un punct în plus în cla
sament șl cu un golaveraj net 
superior, ea poate păstra primul 
loc chiar șl în situația unui nou 
rezultat egal în partida directă 
cu formația /eroviară, în timp 
ce giuleștenii tși pot înscrie nu
mele pentru a doua oară în 
lista campioanelor României nu
mai în cazul unui succes, în me
ciul de duminică dimineață. Fi
rește, toate aceste presupuneri 
rămîn valabile în cazul cînd am
bele competitoare nu vor prile
jui vreo nouă surpriză, cum a 
fost aceea de la Cluj-Napoca, 
unde Rapid a pierdut un punct 
în fata Progresului.

In legătură cu acest rezultat 
neașteptat, dar șl cu noua ..re
miză" din partida-derby (3—3) 
se Impun o serie de observații ce 
vizează, mai ales, pe jucătorii din 
lot. In primul rînd. este vorba 
de lipsa de curaj pe care cel 
mal multi dintre poloiștii noștri 
fruntași o manifestă în momen
tele cele mai favorabile, pentru 
a concretiza o acțiune ofensivă. 
Atît Rapid, în meciul cu Progre
sul, cit și Dinamo. în jocul cu 
Rapid, au Irosit mai multe si-

IN EVOLUȚIILE POLOIȘTILOR
tuatli de „om în plus", unele în 
momente decisive. O cauză ar 
putea fi greșita așezare a jucă
torilor în asemenea situații fixe, 
lucru ce s-ar putea remedia eu 
ușurință Indiferent însă de acest 
lucru, apare tot mai evidentă 
teama jucătorilor de a angaja 
decisiv pe coechipierii postați la 
linia de doi metri, sau de a-și 
asuma responsabilitatea șutului, 
cei mal multi preferind să pase
ze la infinit.

La fel de supărătoare a apărut, 
în meciurile de la Cluj-Napoca. 
și ușurința cu care s-au ratat 
mal multe p,enalty-uri în mo- 
mente-cheie I. Slăvei (la 1—1) 
și C. Rușu (la 5—4) în jocul Ra
pid — Progresul, Zamfirescu (la 
1—1) în întîlnlrea Dinamo — Vo
ința. dar în special 
Stivei (la scorul de 3—3. 
timul minut) ‘ "
mo — Rapid au ratat asemenea 
lovituri. Din 
concentrare a jucătorilor 
o constatăm uneori șl în meciu
rile internaționale. Să reamintim 
numai de finalul meciului Ro
mânia — Iugoslavia la CE din 

La scorul de 5—5. în ulti-

începerea competiției, colegiul 
central a stabilit 5 arbitri care 
să conducă, pe rind, cele 5 me
ciuri Dinamo — Rapid. Hotărî- 
rca a fost respectată pînă la 
turneul de la Cluj-Napoca. unde 
au fost delegați R. Schilka șl 
Gh. Cocinban, ultimul urmînd — 
conform planificării Inițiale — să 
conducă partida decisivă. Dumi
nică dimineață, însă, cele două 
echipe s-au trezit la Cluj-Na
poca cu o altă delegare (N. Ni- 
colaescu), fapt care a dat naș
tere la nedumeriri și. în 
inevitabil, a contribuit

1

I
I
I
I

același . I. 
‘ în ul- 

în disputa Dina-

păcate, lipsa de 
noștri

1974.__ _______  ...
mele 30 de secunde, Nastasiu a 
ratat un penalty, care 
oferi locul III sau 
mentul general...

O altă problemă 
rim s-o aducem în 
legată de delegările arbitrilor la 
locurile importante. înainte de

IV
ne putea 
în clasa-

care do-pe
discuție este

reprezentare la Balcaniadă și C. E.

SPORITĂ ÎN PREGĂTIREA
FEMININ !JS
ții de pregătire lotului națio
nal, care se antrenează în ve
derea Balcaniadei (19—21 de
cembrie, la Timișoara) și a 
campionatului european de a- 
nul viitor (luna mai, în Franța). 
Lotul convocat este alcătuit 
din : Ileana Gugiu, Mariana An- 
dreescu (Rapid), Gabriela Cio
can, Angelica Tita (Politehnica), 
Viorica Balai, Liliana Radulescu. 
Stefania Giurea, Diana Mihalic, 
Ileana Poriik, Ștefania Basara
bia (I.E.F.S.), Eugenia Salcu, 
Rodica Goian (Universitatea Ti
mișoara), Gheorghița Bolovan, 
Tatiana Radulescu - (C.S.U. Ga
lați) și Doina Prăzaru (Univer
sitatea Cluj-Napoca). Antrenorii 
Gr. Costescu și N. Martin vor 
mai conta pe Suzana Pîrșu (Po
litehnica), Maria Simionescu 
(I.E.F.S.), Alexandrina Tomes- 
cu (Olimpia) și Floarea Anca 
(Universitatea Cluj-Napoca).

Noua perioadă de pregătire 
este deosebit de importantă, ea 
puțind avea un rol chiar deter
minant în omogenizarea echipei 
care va evolua la Balcaniadă și 
la „europene". Pornind de la

RASCHETI
situații nefavorabile existente în 
timpul verii (Tita nu a venit 
de loc la pregătire : Balai, An- 
dreescu și Mihalic au participat 
partial ; la turnee amicale, for
mația română a fost învinsă la 
scoruri mari de selecționatele 
Poloniei și Franței), actualul 
stagiu de pregătire trebuie pri
vit cu tot spiritul de răspun
dere, cu deplină seriozitate și 
conștiinciozitate de către jucă
toare și antrenori. Cele ci te va 
premise favorabile (media taliei 
a crescut sensibil, opt jucătoare 
din lotul de 15 ani avînd înăl
țimea între 1,80 m și 1,90 m, 
majoritatea jucătoarelor au ma
nifestat o formă sportivă con
stant bună în cele 14 etape ale 
Diviziei A, componentele lotului 
vin de la echipele de club cu 
obișnuința ritmului rapid în a- 
tac și a j '
apărare etc.), nu trebuie să fie . 
decît puncte de plecare într-o 

a cărei răsplată de- 
valoarea muncii depu-

jocului agresiv in

activitate 
pinde de 
se acum.

D. STĂNCULESCU
8C

CONSTRUCTORII DE LA I.C.M. 6 PUN
TEMELII TRAINICE SPORTULUI

Progresul I.C.M. 6 București 
este o asociație sportivă care 
activează în cadrul unui colec
tiv de muncă cu frumoase suc
cese profesionale. O asociație 
care, beneficiind de înțelege
rea și sprijinul conducerii în
treprinderii (director ing. Con
stantin Popa) și de îndrumarea 
comitetului de partid (secretar 
Glieorghe Stancu), se afirmă in 
cadrul sectorului construcții, 
atît prin participarea reprezen
tanților săi la o serie de com
petiții, cit și prin buna desfă
șurare a întrecerilor interne, pe

asociație. între competițiile cu 
caracter permanent, la Progre
sul I.C.M. 6 se bucură de largă 
adeziune cele de fotbal, popice 
(aici s-a obținut chiar promo
varea in categoria „Onoare"), 
șah, tenis de masă, atletism. 
Peste 60 de sportivi și sportive, 
compunînd eșalonul „reprezen
tativ" ai ambițioasei asociații, 
sînt angrenați în această acti
vitate competițională oficială, 
in timp ce mai bine de 100 de 
tineri și tinere sînt 
întrecerile interne.

Un alt fapt demn 
lat : în curînd la

prezenți în

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 OCTOM

BRIE 1975
tlnut de DEMETRESCU RADU 
uin Brașov.

Categoria I : (13 rezultate) 1
variantă 10% autoturism DACIA 
1300, Categoria a Il-a : (12 re
zultate) 8,50 variante a 11 105 lei. 
Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 
138.15 variante a 1 025 lei. Auto
turismul Dacia 1300

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 15 

OCTOMBRIE 1975 !

a fost ob-

Fond general de cîștigurl : 
2 216 540 lei.

Extragerea I: 16 13 17 32 18 3
Extragerea a Il-a : 29 5 6 28 33

1975
OAȘA ARATA 

CONCURSUL
CU 13 REZULTATE EXACTE LA 

PRONOSPORT DIN 15 OCTOMBRIE
VARIANTA

I. Univ. Craiova — Dinamo 2
II. Jiul Petroșani — Steaua 2

III. Politehnica Iași — F.C Argeș 1
IV. F.C. Constanta — C.F.R. Cluj-Napoca 1
V. Rapid — Poli Timișoara 1

VI. F.C. Bihor — A.S.A Tg. M (Pauză) 1
VII. F C. Bihor — A.S.A. Tg. M (Final) 1

VIII. F.C.M. Reșița — U.T. Arad (Pauză) X
IX. F.C.M. Reșița — U.T. Arad (Final) X
X. Sportul stud. — F.C. Olimp. (Pauză) (Anulat)

Xl. Sportul stud. — F.C Olimp. (Final) (Anulat)
Xn. „U“ Cluj-Napoca — S.C. Bacău (Pauză) X

Xm. ,.U- Cluj-Napoca 
Fond de ctștiguriî 115.095

— S.C Bacău (Final) 
lei. — Steaua

2

de semna- 
Progrcsul 

I.C.M. 6 se va inaugura baza 
proprie a asociației, realizată 
prin muncă patriotică. Situată 
in zona Fundeni. ea cuprinde 
terenuri de fotbal, volei, tenis 
și baschet, precum și o pistă 
de atletism. Tovarășii Gheor- 
ghe Breteanu, președintele aso
ciației sportive, Constantin 
Petcu, vicepreședinte, și Dan 
Bîrzescu, secretar ne-au vor
bit cu entuziasm despre această 
realizare.

Nu putem vorbi de I.C.M. 6 
fără a aminti în final de unul 
dintre pasionalii săi activiști, 
Nicolae Tănăsescu. Arătînd. la 
81 de ani, ca un om abia tre
cut de 
fiecare 
nici nu 
bească 
despre 
ale sportului ; 
vioiciunea lui. deosebita lui pu
tere de muncă spun totul !

...Sînt cîteva vești dintr-o a- 
sociatie sportivă cu ambiții 
mari, cu realizări notabile. 
(Ef. I.).

50. el este prezent la 
competiție. Aproape că 
mai este nvoie să vor- 
tinerilor și tinerelor, 
efectele binefăcătoare 

înfățișarea lui.

mod 
__ ... ___ la spo

rirea tensiunii din jurul acestui 
meci. Poate pe viitor, colegiul 
central de arbitri va reuși să-și 
respecte propriile sale hotărîri si 
aceasta în folosul unei bune des
fășurări a comnetitici

Adrian VASILIU

AGENDA ATLETICA
„CURSA MUNȚILOR” 

LA MARȘ
Deși s-a desfășurat în con

diții atmosferice nefavorabile — 
ploaie și frig — tradiționala 
competiție de marș „Cursa 
Munților" disputată pe șoseaua 
Rucăr — Cîmpulung Muscel s-a 
bucurat de un deosebit succes. 
Iată rezultatele celor patru curse 
care au avut loc : seniori (30 
km) : 1. Nicolae Maxim (Olim
pia) 2.21:33, 2. Ion Găsitu-Stă- 
nescu (Steaua) 2.22:42, 3. Liodor 
Pescaru (C.S.U. Pitești) 2.23:25, 
4. Rudolf Csundcrlik (C.A. Re
șița) 2.24:07, 5. Ștefan Enache 
(Dinamo) 2.24:30, 6. Constantin 
Enachc (Dinamo) 2.24:31 ; ju
niori (15 km) : 1. Teodor Nicola 
(Olimpia) 1.13:15, 2. Gabriel Ca- 
nanica (Olimpia) 1.14:06, 3. Clau- 
diu Grosu (L.C.E.A. Cîmpulung 
Muscel) 1.15:00 ; începători (15 
km) : Gheorghe Sumo (Dinamo) 
1.21:35; ‘ — - -
Gheorghe 
1.28:40.

veterani
Nicolae

(15 km) :
(Steaua)

ZONELE IIPENTRU
„CUPEI ROMÂNIEI”

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

BARAJUL
Șl III ALE
Meciul de baraj pentru cali

ficarea în zonele II și III ale 
șditiei viitoare ale „Cupei 
României", desfășurat pe sta
dionul Republicii din București, 
a fost cîștigat de reprezentativa 
județului Hunedoara. care a 
totalizat 128 n (masculin 83, fe
minin 45). în continuare s-au 
clasat : 2. Maramureș
(67+49). 3. Clubul Sportiv 
iar 110 p (40+70), 4. Satu 
110 p (69+41), 5. Galați 
(17+33).

Duminică, la Sibiu 
CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DE CROS ’
Duminică, la Sibiu se desfă

șoară ultima competiție cu ca
racter republican a sezonului în 
aer liber 1975 : campionatele 
naționale de cros. La întreceri 
și-au anunțat participarea cîți- 
va dintre cei mai buni specia
liști în probele de semifond și 
fond. în program figurează ur
mătoarele întreceri : seniori 
(10 000 m), senioare (2 500 m). 
tineret (6 000 m), juniori I (5 000 
m), junioare I (2 C00 m), 

-niori II (3 500 m), junioare 
(1 500 m), juniori III 
și junioare III

Consfătuirea 
lor tehnice din 
loc între 13 și 
Snagov.

I
I
I

116 p
Șco- 

Mare 
50 p

(2 500 
m).

ju- 
II

m)
(1 000

★
anuală 
atletism va avea
16 noiembrie, la

a cadre-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

»

sper

UN PLUS

CRAIOVA, 15 (prin telefon)
Puțin fotbal — timp de a- 

proape o oră — în această par
tidă care a opus campioanele 
ultimelor trei ediții. Craiovenii 
au atacat mai mult, dar haotic, 
confuz, Bălăci frînînd jocul la 
mijlocul terenului, prin repeta
te curse cu balonul la picior, 
iar Marcu greșind aproape toate 
centrările, după demaraje, alt
fel, irezistibile. Fotbalul, cit a 
fost pe gazonul „Centralului", 
în perioada de care vorbeam, 
se datorește formației dinamo- 
viste, mai lucidă in joc decît 
partenera de întrecere.

„închizînd" bine, cu trei sto
peri (G. Sandu, Sătmăreanu II 
și Dobrău), zona periculoasă din 
fața porții lui Ștefan, dinamo- 
viștii s-au descurcat bine în 
propria lor jumătate de teren, 
contraatacînd însă periculos

doar p 
zării, 
aveau 
după 
gazdei 
ratat
mită d 
la un 
țîei oa 
a cent 
unde 
viteză, 
capul, 
țiunea-

REȘIȚA, 15 (prin telefon)
Cind s-a auzit fluierul final 

arbitrului Otto Anderco,al
nimeni nu putea să creadă că 
tabela de marcaj arăta scorul 
de 1—1 : într-atît de catego
rică a fost dominarea echipei 
locale, atît de autoritar și-au 
dominat reșițenii adversarul, 
creîndu-și nenumărate ocazii 
de gol. Arădenii, dispuși în 
teren cu intenții nur defen
sive (Pîrvu al treilea fundaș 
central, Broșovschi și .Domide 
retrași în linia a II-a), au 
fost ca și inexistenți în atac, 
sporind în ...clasicul punct din

poartă) 
șut fu 
rează 
momcn 
ai ace, 
45 de 
singură 
min. 4 
și Do 
mingea 
lîngă b

foarte buStadion Valea Domanuluî ; teren 
spectatori, aproximativ : 8 000. Au marcat : B 
ȘOVSCHI (min. 84). Raport de cornere : 15—3. 
tă : 25—9 (pe spațiul porții : 12—4*.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin - Pigulea, OL
pescu — GABEL, Munteanu (min. 74 Coprioru), 
FLOREA.

U.T.A. : IORGULESCU (min. 46 GHEORG 
JONI, GALL - Pîrvu, BROȘOVSCHI, Schepp - 
Colnic, Sima.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) ; la 
Napoca) și R. Șerban (Craiova).

Cartonașe galbene : FILIPESCU, COLNIC,
Petschovschi : 9. La tineret-speronțe : 1—0 (0—0)

deplasare. Din primul și pînă 
în ultimul minut de joc 

s-a aflat în 
"' ' i de 

a oaspeților, atacînd 
cu întreg efectivul. Pe 
acestei dominări cate- 
situațiile clare de gol 
întîrziat să apară. Ga- 

(min. 11) — sut-bombă 
m, respins cu dificul- 
Iorgulescu), Munteanu 

— singur la 8 m. 
defectuos pe lîngă

ultimul minut de 
F.C.M. Reșița s-a aflat 
permanență în jumătatea 
teren 
uneori 
fondul 
gorice, 
nu au 
bel 
de la 25 
tate de 
(min. 21 
trimite

La 
calnicil 
luată, 
vează 
în iți in, 

pediaj 
în min 
sfîrșit, 
Gabel 
stingă 
mițînd 
poartă, 
șițenilo
rului, ( 
lor ca 
portaru 
avantaj 
nimic 
în min 
pe Sch 
SCHI 
mingea 
prește

ACTUALITĂȚI
A IATĂ PROGRAMUL 

„CUPEI ---------
disputa

A.S.A
— C.S. 
nari — 
Relonul 
Vaslui, 
tea

ETAPEI
ROMÂNIEI", care se va 

miercuri 22 octombrie:
Cîmpulung Moldovenesc 
Botoșani. Podgoria Cot- 

Minerul Gura Humorului, 
Săvinești —

Petrolul Moinești 
Bacău.

Energia Gh. __  .
(de la ora 12). Chimia Brăila — 
F.C, Brăila. Răsăritul Sulina — 
Cimentul Medgidia. ICSTM Bucu
rești — Automatica București, 
Unirea Tricolor București — 
C.S.U Galati. Flacăra 
București — Progresul 
resti. I.R.A. cîmpina — 
Brașov. Petrolul Teleaien 
ria Buzău Dacia Pitești 
itorul Scornicesti, Petrolul Tîr- 
goviște — C.S. Tîrgoviște, Dună
rea Calafat — Chimia Rm. Vîl- 
cea. Metalul Drobeta Tr. Severin
— F O.B Bals. Minerul Ocna de 
Fier (Caraș Severin) — Dierna 
Orșova, Tehnolemn Timișoara — 
Ceramica Jimbolia, F.I.L. Orăș- 
tie — Vulturii Textila Lugoj, ști
ința Petroșani — Minerul Ghelar, 
Unirea Valea lui Mihai — Biho
reana Marghita, Minaur Zlatna
— Dermata Cluj-Napoca. Minerul 
Turt (Satu Mare) — Unirea Tăș- 
nad. Forestierul Cîmpulung Tisa
— Minerul Baia Sprie, Avîntul 
Reghin — F.C. Baia Mare, Viito
rul Gheorghienl — A.S. Miercu-

rea Ciuc, Măgura Codlea — 
Tractorul Brașov,-’ Construcții Si
biu — F.C. Șoimii Sibiu. Toate 
partidele vor începe Ia ora 14.

Viitorul
— Le- 

Automobilul Brăila 
Gheorghiu-Dej

roșie 
Bucu- 

Metrom 
— Glo- 
— Vi-

• ARBITRUL C. PETREA VA 
CONDUCE MECIUL ISRAEL — 
MEXIC. Luni 20 octombrie va ti
vea loc partida amicală Israel — 
Mexic. U.E.F.A.a 
această întîlnire 
mân Constantin 
oficia la centru.

delegat pentru 
pe arbitrul ro- 
Pctrea, care va LA

DUMINICA IN CAPITALĂ. 
Cele două întîlniri din cadrul e- 
tapei a X-a a Diviziei A care 
vor avea loc duminică se vor 
desfășura după următorul pro
gram : stadionul Steaua, ora 15 : 
Steaua — U.T.A. ; stadionul Di
namo, ora 15 : Dinamo — „U“ 
Cluj-Napoca. în deschidere, de 
la ora 13, se vor disputa meciu
rile echipelor de tineret-speranțe.

© MIERCURI, RESTANȚA DI
NAMO — RAPID. Partida res
tantă Dinamo — Rapid (etapa a 
VII-a) se va disputa miercuri 23 
octombrie, de la ora 15, pe sta
dionul Dinamo.

* F.C. RAIA MARE — ZA- 
GL.EBIE SOSNOWIEC (Polonia) 
1—1 (0—1). Au marcat : Mazur
(min, 4) pentru oaspeți, respec
tiv Codrea (min. 78). (V. Săsă-
ranu — coresp.).

brin. ac 
vea să 
Dacă Ai 
sau dac 
nescu și 
cu ocazi 
registrat 
campion 
mai ech 
în teren 
tate, m 
ostilități’ 
mingea 
Mureșan
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ETAPA a IX-a

APĂRAREA A DAT IMPULS ATACULUI 0 VICTORIE A MORALULUI REFĂCUT
EES

CIDITATE
n bun ; timp însorit ; spectatori, peste 30 000.

J (min. 81), VRÎNCEANU (min. 56). CUSTOV 
nere : 8-7. Raportul șuturilor Io poarta : 7-12

ig — Negrilâ, BOC, Constantînescu, Purîma — 
Dse (min. 46 Ciupitu) — Crișan, OBLEMENCO, 
5CU).
• Mateescu, G. SANDU, Sâtmâreanu II, Lucuțâ 
V — LUCESCU (min. 80 Ion Marin), Dudu Gear-

'Tg. Mureș) ; la linie : M. Stelian (Sighișoara)

MARCU. Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-

>
. finali- 
golurile 
e tîrziu, 
-au dat 
Crișan a 
ea pri- 
ă. Apoi, 

forma- 
Lucescu 
mic, de 
nit în 
abil, cu 
idat ac- 
>viștilor.

• • o

EK51

După acest gol, jocul cîștigă 
întrucîtva, în spectacol: în min. 
68 Bălăci a risipit din careu 
o ocazie, în min. 75 Vrînceanu 
a trimis năprasnic într-unul din 
stîlpii porții, de unde mingea a 
revenit în brațele lui Lung, stu
pefiat. N-a fost 2—0, dar avea 
să fie 1—1, în min. 81, cînd, 
Ia capătul unei combinații 
scurte, Ștefănescu — Crișan, pe 
partea stingă, ultimul a trimis 
in careu Iui OBLEMENCO. A- 
cesla, de la 10—12 m, frontal, 
a înscris Ia colț, jos, în dreapta 
lui Ștefan.

Și cînd toată lumea anticipa 
o remiză, CUSTOV a șutat pu
ternic, prin surprindere, de la 
circa 30 m, expediind balonul 
sub transversală, în plasă : 1—2 
în min. 85, victorie care vine să 
răsplătească echipa care a gîn- 
dit mai mult în teren.

24 —
seu pa- 
e ultim 
ii autori 
primele
fost ° 

asă, în 
centrat 

i voleu, 
itric pe

Gheorghe NICOLAESCU

LOVITURĂ

uros ; 
BRO- 
poar-

, po
dea) ,

(Cluj-

•ofeul

•ea lo- 
accen- 

•pp sal-

ișesc, in 
scorul : 
partea 

Iță, tri- 
ipul în 
rile re- 
ea sco- 
itacanți- 
lentă a 
mențin 

i cînd 
revedea, 
aultează 
ÎOȘOV- 

libcră, 
și se o-

început prudent, cu marcaj 
strict de ambele părți. S. C. Ba
cău se apără calm, organizat, 
acoperind bine spațiul din a- 
propierea porții lui Coman și con
traatacă ori de cite ori are po
sibilitatea să o facă, contra
atacuri destul de periculoase, 
cum au fost cele din min. 20 
(Chitaru) și min 27 (Aelenei — 
Pană). In ansamblu, o primă re
priză dominată teritorial de for
mația gazdă, „U“ Cluj-Napoca a- 
flîndu-se tot timpul cu fundașii 
pe linia de centru. Ofensiva „șep
cilor roșii" nu se desfășoară însă 
pe un front larg, majoritatea ac
țiunilor de atac fiind purtate pe 
centru, acolo pe unde cu mare 
greutate pot fi găsite spații de 
șut. Abia în ultimele zece minu
te ale primei reprize gazdele au 
posibilitatea să înscrie prin Vaczi 
(min. 37), care, din interiorul ca
reului. șutează razant cu bara.

După pauză, „U" Cluj-Napoca

:rtea

PETROȘANI, 15 (prin telefon)
Pe un timp neașteptat de 

frumos, după ploile căzute în 
Valea Jiului, spectatorii au vă
zut un meci la fel de specta
culos ca și schimbarea vremii. 
Partida a însemnat o angajare 
totală din partea ambelor par
tenere și, dacă echipa bucu- 
reșteană a terminat, în final, 
învingătoare, succesul este da
torat modului foarte organizat 
în care apărarea ei imediată a 
a știut să reziste, mai bine de 
30 de minute, în repriza secun
dă, unei presiuni puternice a 
gazdelor. Aceasta a fost peri
oada psihologică determinantă 
a rezultatului, fiindcă jucătorii 
din Valea Jiului au dat totul 
în acest asalt continuu asupra 
porții lui Moraru, obținînd cinci 
bune situații de a marca, pen
tru ca, după aceea, să pre
zinte semne de oboseală, nu 
numai fizică, ci și psihică. Mo
mentul de declin al Jiului a 
fost sesizat de Steaua care a 
declanșat contraatacuri, sub 
impulsul lui Dumitru. în opt 
minute, bucureștenii au inițiat 
trei asemenea extrem de peri
culoase acțiuni, ultima dintre 
ele (min. 88) încheindu-se cu 
gol, la o minge pe care Zam
fir a pasat-o inspirat lui ION 
ION (Ia fel de inspirat introdus 
în teren de antrenorul E. Je
nei) și care a șutat sec, pc jos.

Ce am văzut în prima repri
ză și, în general, demn de 
semnalat în jocul de la Petro
șani ? Primele minute ne-au 
arătat „ll“-le 
chiar inhibat 
și de tehnica 
a controlat, 
în primele zece minute. Ulte
rior, însă, elevii lui I. Ionescu 
au prins curaj și. împinși de 
doi mijlocași foarte activi (To
ma și Tr. Stoica) au preluat

Stadion Jiul ; terer» alune
cos ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 5 000. A marcat : 
ION ION (min. 88). Raport de 
cornere : 12-6. Raportul șu
turilor la poartă : 16—11 (pe 
spațiul porții : 7—4).

JIUL : Homan — Niculescu, 
Stocker, RUSU, NIȚU - TO
MA, Mulțescu, TR. STOICA — 
STOICHIȚA (min. 83 Leca), 
Roznoi, Bâlan (min. 77 
Covaci).

STEAUA : MORARU - An- 
ghelini, AGIU, SAMEȘ, VIGU 
- T. Stoica, DUMITRU, IOR- 
DĂNESCU — Troi, Râducanu 
(min. 83 Ion Ion), Zamfir.

A arbitrat N. Raînea (Bîr- 
lad) ; la linie : M. Fediuc 
(Suceava) și T. Oniga (lași).

Cartonașe galbene : ZAM
FIR, NICULESCU, ANGHELINI, 
MULȚESCU, STOCKER. " 
Petschovschi : 9. La 
speranțe : 0-1 (0-1).

m 2(0)
O(o)

Trofeul 
tineret-

deținut-o

gazdă prudent și 
de miza jocului 

adversarului, care 
astfel, întrecerea

inițiativa, pe care au 
pînă cu cinci minute înainte 
de pauză. Această superiorita
te n-a fost fructificată din cau
za preciselor intervenții ale a- 
părării militare, dar și lipsei 
de sincronizare a cuplului Roz- 
nai—Bălan, pe care Jiul a mi
zat foarte mult astăzi. Așa se 
face că, pînă la urmă, jucînd 
cu foarte mult calm și, repe
tăm, organizat în defensivă, 
Steaua a fructificat la maxi
mum condiția jocului de astăzi, 
arătînd ambiție și luciditate in 
teren. în schimb, Jiul care a 
făcut o partidă curajoasă, de 
maxim angajament al tuturor 
jucătorilor săi, a pierdut pînă 
la urmă și acel punct, pe care 
desfășurarea ostilităților, pînă 
în ultimele zece minute ale în
trecerii, îl arăta ca sigur pen
tru ea.

CONSTANȚA, 15 (prin telefon) 
înaintea începerii partidei, in

ternaționalul Antonescu, căpita
nul echipei gazdă, spunea : 
„Pentru a cîșiiga meciul cu fe
roviarii clujeni, este nevoie de 
calm in organizarea acțiunilor 
ofensive, cu alte cuvinte, nu 
trebuie să ne grăbim, știind de 
la bun început că adversarii vor 
practica o apărare aglomerată, 
cu un marcaj strict. Să ne a- 
mințim, deci, că avem la dispo
ziție 90 de minute de joc". Go
lul de deschidere avea să vină, 
însă, mult mai repede decît se 
așteptau tribunele. După ce Ne
goescu (min. 1) a reluat balonul 
centrat de Turcu peste trans
versală, asistăm la o fază bine 
concepută : M. Popescu îl an
gajează pe fundașul Mustafa în 
atac, acesta urcă decisiv pînă 
aproape de linia de fund, ur
mează o centrare precisă, și 
TURCU, din interiorul careului, 
șutează sec : 1—0. Feroviarii ri
postează pe contraatac, 
fundașii constănțeni rezolvă

dar 
cu

bun

Eftimie IONESCU

DE TEATRU!
reia ofensiva spre „reduta" bă
căuană. cornerele si loviturile 
libere de la 16 m, 18 m, și 20 m 
se succed la poarta lui Coman. 
Dar, în careul oaspeților nu se 
găsește nici un... îndrăzneț care 
să-și asume riscul șutului la 
poartă. Semnificative în acest 
sens — infiltrările lui Mierluț 
(min. 51) și Anca (min. 62), care, 
ajunși în poziții foarte bune, ezi
tă, permițînd apărătorilor adverși 
să intervină. De altfel, între mi
nutele 45 și 70 studenții nu ex
pediază decît un singur șut la 
poarta lui Coman, prin Uifălea- 
nu — și acela imprecis. Abia în 
min. 74 și 76 notăm primele lo
vituri periculoase la poarta bă
căuanilor (Vaczi și Bațacliu), 
părate spectaculos de 
ultimul sfert de oră, 
clujenilor devine atît 
tuată, îneît în unele 
21 de jucători se află 
oaspeților ! Și cînd 
pregătea să fluiere sfîrșitul me
ciului, lovitură de teatru. Un 
balon respins din „grămadă** de 
jucători din careul băcăuan a- 
junge la Pană, scăpat pe con
traatac, cursă de 30 m a aces
tuia. centrare Ia AELENEI, care, 
venit în viteză, reia din voleu, 
imparabil ! 0—1.

______ _ a- 
Coman. în 
dominarea 
de accen- 

momente 
în careul 

arbitrul se

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion Municipal ; teren ușor ........ __
oroximativ 5 000. A marcat : AELENEI (min. .... __r_..__ _________ .
6—2. Raportul șuturilor la poartâ : 17—6 (pe spațiul porții : 6—1).

„UM CLUJ-NAPOCA : Salomir — Poroțchi, Pexa, Vasiiiu, Mierluț — 
Bichescu, Anca — Uifăfeanu (min. 65 Luchescu). Coca (min. 65 Cimpea- 
nu II), Voczi, Bptpcliu.

S.C. BACĂU : COMAN - lunca, CATARGIU, VOLMER (min. «1 B«- 
din), Morgosoiu - Cărpucî, SINĂUCEANU, Soșu — CHITARU, Popă, 
Aelenet.

A arbitrat I. Ciolan (lași) ; la linie : C. Niculescu șl R. Stîncon 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : UIFALEANU, BATACLIU. Trofeul Petschovschi: 9. 
La tineret-speranțe : 4-1 (1-0).

alunecos ; timp rece ; spectatori a-
90). Raport de cornere :

DE SCOR-RECORD I

ră Do- 
i lui a- 
esimtită. 
'at bine, 
oru Io- 
fi jucat 

,r fi în- 
acestui 
a fost 

nai bine 
i autori- 
e timp, 
după ce 
aiectoria 
Simionaș

a reluat cu capul, Ariciu a res
pins, dar tot căpitanul gazdelor, 
SIMIONAȘ. a tras apoi sub ba
ră. GOL I Au urmat cîteva mi
nute favorabile pentru oaspeți, 
dar Radu n (min. 10. 11. 13) a 
pierdut situații bune In min. 
25. NEMȚEANU risipește emoți
ile din tribună : el trece de a- 
părarea oaspeților si, din unghi, 
liftează balonul peste portar. 
Gol spectaculos. înscris cu mul
tă luciditate si maturitate de 
acest tînăr jucător care promi
te. Meciul se încinge. însă, din 
punct de vedere calitativ, fotba
lul este sub cota satisfăcătoru
lui. Cîteva decizii greșite 
tușierilor creează nemulțumiri 
teren si în tribune. In min 
unul după altul. Costea. D. 
nescu si Nemțeanu ratează 
la 6 m. Dar si Radu IT. în min. 
43, după ce-1 driblase și pe

ale 
in
35. 
lo
de

l

ușurință, trimițînd balonul în 
corner sau făcînd pasul înainte, 
pentru... ofsaid. Urmează minu
te bune pentru gazde. Negoes- 
cu reia din nou peste poartă 
(min. 13), Moldovan blochează 
oportun la picioarele lui Turcu 
(min. 14), pentru ca, în min. 24, 
tabela de marcaj să se modifi
ce : Turcu execută excelent o 
lovitură de colt, Moldovan tri
mite lateral cu capul, și NE- 
GOESCU execută un voleu ful
gerător, înscriind fără drept de 
apel.

La reluare, în min. 49, Adam, 
angajat în poziție de ofsaid, ne
semnalizată de tușierul Gh. Va- 
silescu I, trimite pe lîngă poar
ta goală, părăsită de Ștefănescu. 
Patru minute mai tîrziu Peniu 
îl servește pe Negoescu (Mol
dovan nu mai era în cadrul 
porții), atacantul constănțean 
trimite cu latul spre gol, dar 
mingea este deviată in extre
mis, în corner, de Ciocan. în 
continuare, jocul e anost, pe 
alocuri, datorită scăderii tem- 
po-ului și nenumăratelor greșeli 
comise de ambele părți. O vic
torie a superiorității și mai ales 
a recîștigării încrederii în for
țele proprii.

Stelian TRANDAFIRESCU

Stadion „1 Mai" ; teren 
tiv 5 000. Au marcat : TURCU 
cornere : 9—7. Raportul șuturilor la poartâ: 18-6 (pe spațiul porții"”: 9-2).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu - MUSTAFA, ANTONESCU, Bălosu, 
Nistor - CONSTANTÎNESCU (min. 72 Sălceanu), M. POPESCU - Peniu, 
Moldovan, NEGOESCU (min. 72 Nițâ), TURCU.

C.F.R. : Moldovan - Lupu, CIOCAN, Szoke, ROMAN - M. BRETAN, 
Vișan, BOCA — Moga (min. 64 Soo), Gostilean (min. 46 Bacoș).

A arbitrat C. Bărbulescu ; Ia linie : Gh. Vasilescu I și N. Georges
cu (toți din București).

Cartonașe galbene : NISTOR. Trofeul Petschovschi : 
speranțe : 1—0 (0-0).

bun : timp frumos ; spectatori, aproxima- 
(min. 7), NEGOESCU (min. 24). Raport de

ORĂDENII, ÎN ASCENSIUNE DE FORMA
Stadion ,,F. C. Bihor” ; teren puțin moale ; timp închis, ploaie ; 

spectatori, aproximativ 8 000. Au marcat : FLORESCU (min. 17), KUN II 
(min. 25), POPOVICI (min, 78 - din 11 m), NAGHI (min. 88). Raport 
de cornere : 6-6. Raportul suturilor la poartă : 12—22 (pe spațiul porții : 
7-10).

F.C. BIHOR : VIDAC — Sâtmâreanu I, Lucaci (min. 83 M. Marian), 
E. NAGHI, POPOVICI — NAOM, A. Naghi, Ghergheli (min. 75 Georges
cu) - Suciu, FLORESCU, Kun II.

Nagel (min. 26 Feher) — Gligore, Kiss, ISPIR, Onuțan — Va- 
..................... - Fazekaș (min. 64 Both II), N. NAGHI,

A.S.A. : 
rodi, BOLONI, HAJNAL 
reșan.

A arbitrat M. Buzea 
București).

Cartonașe galbene : 
La tinoret-speranțe : 5-2

; la linie : A. Miinich și V. Murgâșan (toți

BOLONI, 
(3-0).

MUREȘAN. Trofeul Petschovschi :

tineret*

F. C. BIHOR 3(2)
A. S. A. 1(0)

Mu-

6.

ORADEA, 15 (prin telefon)
Potrivit aprecierilor unanime 

ale gazdelor, F.C Bihor a avut 
cea mai bună evoluție din a- 
cest sezon. întrecînd meritat și 
detașat valoroasa formație mu- 
reșeană. care nici ea 
comportat prea departe 
tentialul său 
tînd în forță 
siv, gazdele 
din primele 
avantaj de 
s-a dovedit 
tru 
derea 
min. , ___ „ __ _ _____
pasă în careul advers, spre Su
ciu, portarul Nagel a ieșit ta 
blocaj, dar nu a reușit să reți
nă balonul și extremul dreapta 
bihorean a 
tea opusă, 
înălțat și 
Cel de al 
de KUN ir. I 
urmarea unui

Oarecum paradoxal, cei care 
aveau să treacă cu autoritate la 
cîrma jocului au fost oaspeții. 
Ei au dominat cu insistență, dar 
orădenii s-au repliat bine în a- 
părare, închizînd culoarele de 
pătrundere spre poarta lor șl 
silindu-i pe parteneri să șuteze 
de la distantă Aceștia au în
cercat frecvent și periculos (mal 
ales prin Hajnal, Boloni, 
ghi si Mureșan) vigilenta

nu s-a 
de po- 

recunoscut. Debu- 
sub raport ofen- 

Si-au asigurat încă 
25 de minute un 

două goluri. care 
a fi hotărîtor pen- 

obtinerea victoriei, Deschi- 
scorului s-a produs în 

17. cînd Kun II a trimis o

recentrat spre par- 
unde FLORESCU s-a 

a înscris cu 
doilea gol, 

în mîn. 35 
i corner.

capul. 
realizat 
a rost

Na
iul

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, apro
ximativ 14 000. Au marcat: SIMIONAȘ (min. 9), NEMȚEANU (min, 25), 
COSTEA (min. 70), ROMILA II (min. 90). Raport de cornere : 5—8. Ra
portul șuturilor la poarta : 11-7 (pe spațiul porții : 8-2).

POLITEHNICA : Stan (min. 88 Costoșj — Mureșan, Anton, Unchiaș, 
CIOCIRLAN - ROMILA II, SIMIONAȘ, Simionov - D. IONESCU, Nemțea 
nu, COSTEA.

F.C. ARGEȘ : ARICIU — Zamfir (min. 73 Bărbulescu), Olteana (mîn. 
46 Tronaru), Dumitrescu, Ivan - Cîrstea, Mustățea, lovănescu — D. Po
pescu, Radu II, Jercan.

A arbitrat Fr. Coloși ; la linie : 
din București).

Cartonașe galbene : 
speranțe : 2-1 (2-1).

Gh. Retezan și Gh. Dragomir (toți

SIMIONAȘ. Trofeul Petschovschi: 9. La tineret-

Si pierde...Stan, se împiedică 
golul.

După pa ză (care 
de minute, arbitrul 
calmeze spiritele și 
cabină pe antrenorii _____
celor două echipe), jocul s-a re
luat. dar au reînceput faulturile 
și obstrucțiile. în min. 75, COS
TEA sesizează un moment favo
rabil, trece de fundași, îl dri-

durat 20 
să 
la

Vidac 
poartă 
nărui

(raportul șuturilor la 
și pe poartă, din che- 

alăturat. este, de altfel, 
semnificativ), care însă a fost 
atent si nu s-a lăsat depășit. O 
singură dată, portarul lui F.C. 
Bihor a părut înfrînt, dar bara 
s-a opus la șutul puternic al 
lui Naghi (min. 28).

repriza secundă, acțiunile 
ofensive ale mureșenilor au de
venit mai puțin consistente, 
poate și din cauza marcajului 
mai strict practicat de apărarea 
gazdelor. In schimb, orădenii 
s-au prezentat mai bine decît 
înainte de pauză, cu mai multă 
claritate și maturitate în ac
țiuni. în consecință, ei și-au 
mărit avantajul, prin transfor
marea de către POPOVICI a u- 
nui penalty just acordat (min. 
78) pentru un fault în careu 
al lui Grigore asupra lui Geor
gescu.

Oaspeții au înscris 
onoare cu două minute 
de final, prin NAGHI. 
adus proporțiile 
mai aproape de 
portului de forțe 
păcate, publicul ____ ___
dovedit prea sportiv în manifes
tările sale, la începutul partidei 
aruneîndu-se și cu o sticlă In 
teren

golul de 
înainte 

care a 
ceva 

ra-
scorului 

realitatea 
din teren. Din 
local nu s-a

Constantin FIRĂNESCU

A DECIS UN PENALTY GRATUIT...

a
încercînd 
chemînd
Si căpitanii

blează si pe Ariciu, și înscrie 
în poarta goală. în min. 85, 
Unchias trimite mingea în bara 
propriei porți ! Și iată, minu
tul 90, în care Ciocîrlan cen
trează. Ivan greșește preluarea, 
Doru Ionescu trimite mingea 
înapoi și „bomba “ Iui ROMILA 
face ca scorul să devină 4—0 !

Constantin ALEXE

Partida începe vioi, cu in
cursiuni ale lui Petrescu spre 
careul lui Ionită, cu atacuri în 
bloc ale rapidiștilor. în min. 5, 
Leșeanu reușește o centrare 
bună, dar M. Stelian și Barta
les se stînjenesc reciproc 
preluarea mingii. După 
meciul Intră într-o zonă 
mare platitudine, cu pase gre
șite. cu faze lipsite de intuiție, 
cu sărăcie de imaginație^ cu re
zolvări șablon in fata porților.

Meciul acesta echilibrat în 
cîmp. echilibrat și în raportul 
cifric prezentat în caseta alătu
rată, a prezentat două echipe 
cu următoarele modele de ex
primare : Rapid a jucat cu ac
cent 
ta te 
tor. 
tiv. 
centrul liniei de atac (în locul 
lui Neagu, lipsit de formă), nu 
s-a dovedit o soluție salutară : 
„Poli** Timișoara, mai ordonată 
în cîmp. cu unele valențe spec
taculare conferite de tehnica 
superioară a lui Giuchici, a 
irosit totul „la finalizare", unde 
Istrătescu n-a avut personalita
te, iar Dembrovschi nu s-a sim
țit în apele sale (ofensiva acu- 
zînd lipsa lui Cotec, accidentat 
la un „amical", duminica 
cută).

Monotonia întîlnirii a 
spartă, totuși, de cîteva 
mente mai fierbinți : min. 
Leșeanu șutează imprecis.

la 
care, 

de

Stadion „Republicii" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ : 10 000. A mar
cat : MANEA (min. 25 — din 
11 m). Raport de cornere : 
6-5. Raportul șuturilor la poar
ta : 15-17 (pe spațiul porții : 
5—7).

RAPID : IONIȚA - POP, 
Nițâ, FI. Marin, Iordan — An- 
gelescu, Petcu (min. 30 Ron- 
tea) — Leșeanu, 
(min. 56 
tales

M. Stelian 
SAVU), Manea, Bar-

pe atacurile. în forță, pur- 
solitar. neglijînd surprinză- 
atu-urile jocului combina- 
Introducerea lui Manea în

POL! * 
HNIȘAN, 
Zrîngașu, 
Istrătescu , _ _ ___ ____
Dembrovschi, PETRESCU (min. 
75 Covalcic).

A arbitrat I. Chilibar (Pi
tești) ; la linie : N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea) și S. Drâgulici 
(Drobeta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 9. Me
ciul de tineret-speranțe nu s-a 
disputat.

Jivan — Mloc, PAL- 
Mehedințu, Maîer — 
GIUCH1CI - Anghel, 

(min. 60 Bungâu),

tre-

fost 
mo

li, 
din

poziție bună ; min. 25. înscrie
rea golului de către MANEA, 
din penaltp. la o cădere în ca
reu a lui Leșeanu, neprovocată, 
după părerea noastră, de vreo 
infracțiune a apărătorilor timi
șoreni; șutul violent al lui Giu
chici (min 35), căruia ’ 
i-a găsit o rezolvare de portar 
merituos : ratarea lui 
brovschi, care, de la 10 m. a re
luat peste poartă La aceste în- 
tîmplări, care au animat tribu
nele. trebuie adăugate și cîteva 
șovăieli regretabile ale brigăzii 
de arbitri.

Ioniță

Dem-

Ion CUPEN



Dinamo va lansa, prin Marghescu — un mijlocaș în plină afir
mare — un nou atac spre buturile formației Agronomia Cluj-Napoca

Foto : I. M1HĂ1CĂ

în Divizia A ia rugby

I
I
I
I
I
I
I
I

„TURNEUL PRIETENIA"
LA HALTERE

între 22 și 26 octombrie se 
va desfășura la Ulan Bator, ca
pitala R. P. Mongole, „Turneul 
Prietenia", la haltere. La aceste 
întreceri vor participa și spor
tivii români (in ordinea catego
riilor) : Cristian Mateeș, Con
stantin Chirii ; Eugen Chivu ; 
Ion Turc ; Dore! Vorac : Mihai 
Purdilă ; Ion Csato și Zoltan 
Rad. Lotul este însoțit de an
trenorii Gh. Mănăilescu și Ște
fan Javorek.

FRUMOASA COMPORTARE A MAȘINILOR 
„DACIA" ÎN RALIUL HLBROS

OLIMPIA A ÎNTRECUT SURPRINZĂTOR
PE GRIVIȚA

Ieri s-au disputat partidele 
etapei a V-a a campionatului 
Diviziei A la rugby. In derbyul 
zilei, Știința Petroșani a învins 
pe Universitatea Timișoara, 
surpriza fiind însă consemnată 
în meciul Olimpia—Grivița Ro
șie, proaspăta promovată obți- 
nînd o victorie puțin sperată ! 
Dar, iată amănunte de la par
tidele etapei.

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
15—8 (9—0). Beneficiind de un 
excelent joc al pachetului de 
înaintași și de o linie de trei- 
sferturi foarte activă, gazdele 
s-au detașat încă din prima re
priză, prin încercarea lui Du
mitru și reușitele lui Stoica 
(1. p., transf.). După pauză, 
timișorenii reușesc faze fru
moase pe treisferturi, două 
dintre ele fiind finalizate de 
Matei și Suciu. Totuși, victoria 
revine Științei, care își asigură 
succesul prin aceiași jucători : 
Dumitru (încerc.) și Stoica 
(transf.). A arbitrat cu greșeli 
C. Udrea (Em. Neagoe-coresp.).

OLIMPIA - GRIVIȚA RO
ȘIE 10—8 (10—8). Victorie mun
cită a gazdelor, mai decise în 
prima repriză, cînd au realizat 
și punctele victoriei (Tablă o 
încercare și 2 1. p.). Tactica de 
întîrziere a acțiunilor și a tri
miterii baloanelor în tușă, în 
fața unui adversar superior și 
mai experimentat a fost eficien
tă. Dar spectacolul sportiv... ra
tat ! Grivița Roșie, a evoluat 
sub valoarea obișnuită, dar are 
meritul de a fi acționat în spi
ritul jocului deschis (punctele 
înscrise au fost urmarea a două 
încercări — Țibuleac și I. Flo
rentin), cu multe șarje dintre 
care puține finalizate. A con
dus bine: D. Grigorescu (T. St.)

DINAMO — AGRONOMIA 
CLUJ-NAPOCA 31—0 (9—0).

CAMPIONATUL DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

cidentase din tururile ante
rioare, ea a fost oprită de 
doctor să mai concureze, ast
fel incit finala a început prin 
asalturile dintre floretistele 
sătmărence. In întîlnirea de 
debut, dintre Griga și Mol
dovan, la scorul de 3—2 pen
tru Moldovan, arbitrul I. Hal- 
maghy o elimină din con
curs pe Griga pentru inten
ție de cedare fără luptă. 
Competiția se întrerupe timp 
de o jumătate de oră pentru 
pertractări. Se reia apoi a- 
saltul de Ia același scor, Gri
ga rămînînd cu un avertis
ment. Cîștigă Marcela Moldo
van (4—2) și se lansează spre 
titlu, tranșînd apoi în favoa
rea sa disputa cu principala 
sa adversară, Aurora Crișu, 
mult mai ușor decît se scon
ta, intr-un asalt în care a a- 
vut în permanență inițiativa 
(4—1). Revenindu-și cu greu 
în urma acestui eșec, Crișu 
a fost cit pe aci să înre
gistreze o nouă înfrîngere în 
fața Martei Griga, care a con- 
dus-o cu 2—0, cîștigînd greu 
cu 4—2.

Iată clasamentul probei in
dividuale de floretă fete : 
1. Marcela Moldovan (Șc. sp. 
S. Mare) 4 v, campioană re
publicană ; 2. Aurora Crișu 
(Dinamo) 3 V, 3. Adriana Bă- 
cioi (Șc. sp. nr. 1 Buc.) 1 v 
(10/14), 4. Marta Griga (Șc. sp. 
S. Mare) 1 v (10/15), 5. E- 
mașe Botoș (Șc. sp. S. Mare) 
1 v (8/15).

ROSIE: 10-8!
După ce au ratat trei lovituri 
de pedeapsă din poziții favo
rabile prin Balint și Cordoș în 
primele minute ale întîlnirii, 
studenții clujeni au cedat trep
tat inițiativa, permițînd gazde
lor să înscrie prin Nica (3 l.p.). 
După pauză, dominarea dina- 
moviștilor se accentuează. Pe 
fondul unor repetate greșeli în 
apărare ale oaspeților, roș-al- 
bii reușesc să majoreze scorul, 
la o diferență ce nu era, totuși, 
previzibilă după jocul destul de 
curajos practicat de oaspeți în 
prima parte a meciului, prin 
Roman (de două ori), Paras- 
chiv și Marin — autori ai u- 
nor frumoase încercări, dintre 
care trei au fost transformate 
precis de Nica. A condus foar
te bine Gh. Băncescu. (Em. F.) 

SPORTUL STUDENȚESC — 
C.S.M. SIBIU 21—3 (12—3). Au 
trebuit să treacă 75 de minute 
pentru ca studenții să se de
tașeze clar în învingători, deoa
rece pînă atunci jocul în cîmp 
și situațiile de a marca au fost 
aproape egale, cu un plus de 
luciditate însă de partea în
vingătorilor. Surprinzător, me
ciul a fost extrem de nervos, 
presărat cu multe durități, to
nul fiind dat de gazde, care, 
de altfel, l-au pierdut în min. 
60 pe C. Hariton — eliminat. 
Au marcat : lordănescu 2 l.p., 
transf.), Fugigi (2 încerc.), 
Chiciu (transf.), Nicolescu (l.p.) 
pentru gazde, respectiv Peiu 
(l.p.). A arbitrat autoritar C. 
Popescu. (D. C.).

T. C. IND. CONSTANTA — 
STEAUA 0—10 (0—10). Punc
tele au fost înscrise de Posto- 
lache (încerc.), Durbac (transf.) 
și Braga (încerc.). A condus 
foarte bine C. Cristăchescu. 
(Șt. Nace, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
FARUL CONSTANȚA 4—21 

. (4—6). Au marcat : Molrescu 
(2 încerc.), Dărăban (încerc.), 
Bucos (l.p.c., 3 transf.) pentru 
Farul, respectiv Ciorici (încerc.). 
A arbitrat bine FI. Tudorache. 
(E. Solomon — coresp.)

MINERUL GURA HUMORU
LUI — GLORIA 0—0. Rezultat 
bun pentru oaspeți, ei reușind 
să reziste atacurilor inițiate de 
gazde, care sperau să obțină, 
măcar acum, prima victorie in 
campionat. (D. Bolohan, co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI — VUL
CAN 6—3 (6—0).

In urma acestor rezultate, în 
clasamentele celor două serii 
continuă să conducă FARUL 
CONSTANTA (seria I) și ȘTI
INȚA PETROȘANI (seria a 
Il-a).

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI, 
OiN NOII ÎNVINGĂTORI 

ÎN EAfA ECHIPEI POLONIEI
TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). 

Reprezentativele masculine de vo
lei ale României și Poloniei, cam
pioană mondială, care de sîmbătă 
vor lua parte la campionatele eu
ropene din Iugoslavia, s-au întîl- 
nit, din nou, ieri, în sala „Olim
pia" din localitate. Voleibaliștii 
noștri au jucat foarte bine, au a- 
tacat variat reușind să depășească 
apărarea la fileu și în linia a doua 
a jucătorilor polonezi. Totuși, for
mația oaspete a arătat o bună 
pregătire, oferind, la rîndul ei 
faze de calitate. După aproape 
două ore de joc, desfășurate in 
fața a peste 2000 de spectatori, e- 
chipa României a obținut victoria 
cu 3—1 (6, —15, 13, 11). Au arbi
trat R. Buczynski (Polonia) și C. 
Pădurarii (România).

P. ARCAN — coresp. județean
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DUBLĂ iNTiLNIRE
PUGIHSIiCĂ DE JUNIORI 
ROMÂNIA - R.D. GERMANĂ

Selecționata de box (juniori) 
a țării noastre va întîlni, la 24 
octombrie, la Frankfurt pe Oder, 
selecționata similară a R. D. 
Germane. A doua întîlnire din
tre cele două echipe se va des
fășura, la 26 octombrie, la 
Cottbus. Din formația română 
vor face parte, printre alții : D 
Cipere, M. Ivanciu, Tr. Geor- 
gea, I. Dragomir, Fr. Luxem
burger.

A patra ediție a Raliului 
Hebros, cu startul din Plovdiv 
(Bulgaria), a reprezentat pentru 
mașinile românești Dacia un 
succes dintre cele mai remar
cabile. La clasa 1 300 cmc, pe 
primele locuri s-au clasat două 
mașini Dacia, prima fiind pilo
tată de Petre Vezeanu — parte
ner St. Iancovici, iar a doua 
avînd la bord echipajul bulgă
resc Ivan Raeev-Todor Grigo
rov.

Presa bulgară elogiază buna 
comportare a mașinilor Dacia 
și aceasta cu atit mai mult cu 
cit, din cele 176 de automobile 
cite au luat startul, la capătul 
celor 700 km parcurși, doar 78 
au reușit să încheie dificila 
competiție. S-a alergat noaptea, 
în două etape, pe un traseu în 
mare parte muntos (zece la 
sută neasfaltat), deci în condi
ții foarte grele, care au și de
terminat marele număr de a- 
bandonuri. Tot la clasa 1300 
cmc s-au mai prezentat două 
echipaje românești, de aseme
nea la bordul unor mașini Da
cia, ambele reușind să se cla
seze satisfăcător. Iată, de altfel,

clasamentul la această clasă 1 
1. Vezcanu-Iancovici 4 010 p., 2. 
Racev-Grigorov 4 014 p, 3. Ivan 
Petkov-Ivan Balcavski (Bulga
ria), pe Renault 12 — 4 050 p... 
6. Ion Drăgoi-Nicolae Curtov 
(România) — 4 278 p... 12. An
drei Vință-Gabriel Roland (Ro
mânia) — 7 244 p.

La clasa pînă la 2 000 cmc 
a luat startul și automobilistul 
nostru Eugen Ionescu-Cristea. 
pe B.M.VV. 2002, avind partener 
pe concurentul turc Ender Ki- 
tapci. Acest echipaj s-a clasat 
pe locul 3, cu 3 988 p. în în
cheiere menționăm că la raliul 
Hebros au’ concurat automobi- 
liști din 6 țări (Bulgaria, Turcia, 
Iugoslavia, Polonia, România și 
Grecia).

LUCRĂRILE CONSILIULUI I.A.A.F.
PARIS, 15 (Agerpres). — Con

siliul Federației internaționale 
de atletism (I.A.A.F.), întrunit 
la Grand Quevilly (in apropiere 
de Rouen), a aprobat organiza
rea, in anul 1977, a Cupei mon
diale de atletism. Pentru pri
ma ediție a acestei competiții 
a fost reținută candidatura o- 
rașului vest-german Dusseldorf.

în legătură cu întrecerile de 
atletism din cadrul J.O. de la 
Montreal, .Consiliul I.A.A.F. a

cerut schimbarea orelor de start 
in probele de maraton și marș, 
a recomandat organizatorilor 
ca pistele stadionului olimpic să 
fie terminate înainte de 21 iunie 
1976, dată la care campionatele 
Canadei vor putea avea o va
loare de test a calității insta
lațiilor.

Federația italiană s-a oferit 
să găzduiască anul acesta, în
tre 6—9 noiembrie, la Roma, 
congresul Asociației europene 
de atletism.

TURNEELE FEMININE ZONALE DE ȘAH
Partidele din runda a 7-a a 

turneului zonal feminin de șah 
de la Karlovy Vary s-au în
cheiat cu următoarele rezultate:

BALCANIADA DE ȘAH
După consumarea a trei ture, in 

Balcaniada masculină de șah, care 
se desfășoară la Istanbul, conduce 
echipa Iugoslaviei cu 11,5 puncte 
(4), urmată de formațiile Româ
niei — 7 puncte și Turciei — 5 
puncte (1).

Rezultate înregistrate în turul 
trei : Iugoslavia — Bulgaria 1—1 
(patru partide întrerupte) ; Turcia 
— Grecia 4,5—0,5 (o partidă între
ruptă) .

Echipa României a avut zl li
beră.

Dahlin — Polanova 1—0; Jo- 
vanovici—Asenova ‘/a—*/s 1 Poli- 
hroniade — Kriszan V2—Vi", 
Vuorempaa — Baumstark 0—1. 
în clasament conduce Feustel 
(R.D.G.) cu 5 p (1), urmată de 
Jovanovici (Iugoslavia) 5 p, 
Baumstark (România) 4'/„ p. 
Elisabeta Polihroniade se află 
pe locul 7, cu 4 p.

Turneul zonal feminin de șah 
de la Pola (Iugoslavia) a con
tinuat cu runda a 7-a. în care 
Margareta Teodorescu a remizat 
cu vest-germana Annie Laak- 
mann. în clasament conduce 
Lemaciko (Bulgaria) 5 p (1), 
Vokralova (Cehoslovacia) 5 p și 
Porubszki (Ungaria) 5 p. Mar
gareta Teodorescu ocupă locul 
7 cu 4 p, iar Suzana Makai are 
3>A P (1).

PE SCURT
AilmlSM Crosul la Mon

tana (isiveția) a rost cișugat de 
atietul engiez Barry Watson — 
14 Km in 53 ;3a,o. t» Cui ou de 
maraton redus, deaxașurava ye 
traseul Sedan—Chatievme, a ivsi 
cîștigată ele belgianul Karei l.is- 
munt, cronometrat pe 25 Km tu 
11112:35,0. Pe locurile următoare 
s-au Ciasat francezii Tijou — 
lhl4:lo,6 și Bessieres — Iii 
15:46,o.

BOX • Campionul mondial 
profesionist la cat. mijlocie, at- 
gentmeanul Carlos Monzon, își va 
pune titlul în joc in lața campio
nului european, francezul Grauen 
Tonna. Întîlnirea urmează sâ aibâ 
ioc ia 15 noiembrie, la Paris • 
Alexis Arquello (Nicaragua) și-a 
păstrat titlul mondial profesio
nist la cat. pană, invingindu-L 
prin k. o., in repriza a 5-a, pe 
șaiangerul sau, japonezul R. Ko
bayashi.

CICLISM • Cursa contracro- 
nometru individual, deslașuraiă 
în două manșe pe străzile ora
șului Lausanne, a revenit olan
dezului Joop Zoetemelk. Pe locul
2 s-a clasat Eddy Merckx.

SCRIMA • Turneul individual 
de spadă de la Varșovia a fost 
ciștigat de polonezul Bogdan An
drzej wski, cu 4 victorii, urmat de 
compatrioții săi Jerzy Janikowski 
și Jaroslaw Penkowski — cu cile
3 victorii. La competiție au mai 
participat sportivi din Ceho
slovacia și R. D. Germană.

ȘAH • Marele maestru iugo
slav Liubomir Liubojevici a ciș
tigat turneul de la Manila, totali- 
zind 7 puncte din 10 posibile. 
Pe locurile 2—4 s-au clasat Costa 
Macking (Brazilia), Lev Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) și Helmuth 
Pfleger (R.F.G.) — 6 p. Rezultate 
din ultima rundă : Polugaevski — 
Karaklajici 1—0 ; Liubojevici — 
Kavalek, Mecking — Ogaard și 
Pfleger — Gligorici remize. • 
După 8 runde, în turneul de ia 
Novi Sad continuă să conducă 
Romanișin (U.R.S.S.) cu 6i/, p, 
urmat de Matulovici (Iugoslavia) 
— 51/, p.

AU ÎNCEPUT JOCURILE PANAMERICANE
• Record mondial la tir • Sportivii cubanezi conduc

In clasamentul pe medalii
CIUDAD DE MEXICO, 15 

(Agepres). — Au început între
cerile celei de-a șaptea ediții a 
Jocurilor sportive panamerican 
ne. La atletism, în proba de să
ritură în lungime, brazilianul 
Joao de Oliveira a terminat în
vingător cu 8,19 m, înaintea a- 
mericanului Arnie Robinson — 
7,94 m. Proba feminină de a- 
runcare a discului a fost domi
nată de atletele cubaneze, cla
sate pe primele două locuri : 
Carmen Romero — 60,16 m ; 
Maria Betancourt — 58,52 m. 
Cursa de 10 000 m s-a încheiat 
cu victoria mexicanului Luis 
Hernandez — 29:19,28. Sprinte
rul cubanez Silvio Leonard a 
ciștigat 100 m plat în 10,15. La 
feminin, această probă a reve
nit Pamelei Jilres (S.U.A.) în 
11,38. Alte rezultate : 3 000 m 
obst. — Mansley (S.U.A.) 9:04,29; 
greutate — Pirnie (Canada) 
19,28 m ; lungime femei — Ana 
Alexander (Cuba) 6,63 m.

în competiția de tir, mexi
canul Olegario Vazquez a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de armă cu aer compri
mat, cu 393 p (din 400). Proba 
de pistol cu aer comprimat a 
fost cîștigată de Anderson 
(S.U.A.) cu 387 p. La skeet, pri
mul s-a clasat brazilianul Pisanl, 
cu 199 talere doborîte. în proba

de skeet pe echipe, victoria a 
revenit formației Cubei.

în competiția de scrimă a 
fost desemnat primul campion : 
americanul Martin Lang a ter
minat victorios la floretă. Au 
început și întrecerile turneului 
de volei. Echipa feminină a 
Cubei a întrecut cu 3—0 echipa 
S.U.A. Primele medalii de aur 
din cadrul concursului de judo 
au fost cucerite de brazilianul 
Ricardo Oliveira Campos (la 
cat. semigrea) și americanul 
Allen Coage (la cat, grea).

Pînă în prezent, în clasamen
tul pe medalii pe primul loc se 
află Cuba cu 14 medalii de aur, 
urmată de S.U.A. — 11 șl Bra
zilia — 3.

TENIS ■ La Sydney, în cam
pionatele australiene pe teren a- 
coperit, o surpriză a furnizat ju
cătorul indian Vijay Amritraj, 
care l-a eliminat cu 7—5, 6—1 pe 
John Newcombe. Alte rezultate : 
Gottffied — Anderson 7—5. 6—2 ; 
Smith — Kuki 6—1, 6—0 ; Kronit
— Solomon 6—3, 2—6, 6—3 ; Ma
yer — Keldie 6—0, 6—3 ; Rosewall
— Crealy 4-6, 6—4, 6—1 ; Gor
man — Thung 6—4, 2—6, 6—3 ; 
Roche — Dibley 6—3, 6—4. •
Primele partide disputate în tur
neul feminin de la Orlando (Flo
rida) : Jeanne Evert — Lindsay 
Beaven 7—5, 2—6, 6—2 ; Betsy Na- 
gelsen — Wendy Paish 6—4, 6—2 ; 
Zenda Lless — Robin Peney 
6—1, 6—3. • Meciul Peru - U- 
ruguay, contînd pentru zona 
sud-americană a „Cupei Davis", 
s-a încheiat, la Montevideo, cu 
scorul de 3—2 în favoarea te- 
nismanilor peruani.

VOLEI • Competiția interna
țională masculină desfășurată in 
sala „Pierre de Coubertin" din 
Paris, a fost cîștigată de prima 
reprezentativă a Franței, care a 
întrecut în finală cu 3—1 (13, 15,
—8. 9) echipa Belgiei. In partida 
pentru locurile 3—4, formația AZS 
Varșovia a dispus cu 3—0 (13. 4, 
10) de selecționata secundă a 
Franței.

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE*

iN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
Aseară s-au desfășurat mai multe meciuri în cadrul cam

pionatului european de fotbal.
Zagreb : IUGOSLAVIA — SUEDIA (gr. 3) 3—0 (1—0).
Viena : AUSTRIA — LUXEMBURG (gr. 2) 6—2 (3—2)
Amsterdam : OLANDA — POLONIA (gr. 5) 3—0 (1—0).

Alte amănunte în ziarul de mîine.
• în C.E. de tineret, la Karlovat : IUGOSLAVIA — SUEDIA

4—1 (4—0). Echipa Iugoslaviei s-a calificat în sfor! Ic de finală.
• în meci amical la Bratislava : CEHOSLOVACIA — UNGARIA L—1 

(0—0). Au marcat în ordine : Varadi pentru oaspeți și respectiv Nelioda.
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