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DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN FINALELE
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX
0 In fermă bună : Calistiat Cuțov, Mircea Simon și Gheorghe Ciochină 0 Primii favoriți eliminați: 

luseim Memet și Pavel Nedelcea 0 Ion Gyorfi învins prin Ic. o. de Costică Chiracu I
Simbătă după amiază, în cadrul onorant (și ce devine tot mai 

familiar iubitorilor pugilismului) al Palatului sporturilor și culturii 
din București, in prezența conducerii C.N.E.F.S. și a F.R. Box, 
au început finalele campionatelor naționale de box. Festivita
tea de deschidere a fost concepută după un admirabil program. 
Defilarea celor 189 participanți (din 25 de județe) a primit fast prin 
contribuția muzicală a unei formații din Fanfara reprezentativă a 
armatei. Publicului (din păcate nu prea numeros) i-au fost pre
zentați cei 11 campioni de anul trecut, cu tricourile și centurile tri
colore, precum și corpul de antrenori și de arbitri. Compe
tiția a fost declarată deschisă de către Gheorghe' Guriev, președin
tele Federației române de box.

DIN PROGRAMUL DE AZI, 
vă recomandăm :

GALA I (ora 15): A. Turei — 
T. Rușit (semimuscă), V. Zilberman- 
D. Stănescu șl I, Mocanu - V. 
Didea (mijlocie mică) ; GALA 11 
(ora 19) : C. Gruescu — A. Szigeti, 
N. Robu — I. Mustafa șl F. Ibra
him — I. Gavrilă (muscă), C. Ste- 
fanovicl — Gh. Ilia (semiușoarâ).

Primele 4 gale ale compe
tiției (2 simbătă și 2 dumi
nică) au răspuns așteptărilor, 
cel puțin din punctul de ve-

lonel Căprărescu și Marinei 
Gheorghe (în care primul, în
vingător, se arată în real pro
gres). N-au lipsit nici meciu-

(Tract. Bv.), Agapșa (Farul) 
b.p. (4—1) Vladimir (Dinamo 
Buc.) ; SEMIGREA : Chifu (Di
namo Bv.) b.p. (4—1) Bubă 
(Met Sv.), Matache (Hidro. 
C-ța) b.ab. 2 Coroianu (Voința 
S. M.), Lazea (Motor. Arad) 
b.p. (3—2) Turcuș (Crișul Or.), 
Dafinoiu (B. C. Brăila) b.p. 
(5—0) Banu (Farul) ; GREA : 
Simon (Dinamo Buc.) b.ab. 1 
Boancă (C.S.M. Cluj-Napoca). 
Gala II, cat. COCOȘ : Barbu

Victor BANCIULESCU 
Petre HENT
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Semigreul constănțean Gheorghe Matache (dreapta) a reușit să 
încheie in două reprize partida cu Alexandru Coroianu din Satu 
Mare Foto : Vasile BAGEAC

dere al dîrzeniei cu care com
batanții și-au apărat șansele. 
Favoriți! — aproape fără ex
cepție — și-au onorat cărțile 
de vizită, unii dintre ei (Ibra
him, C. Cuțov și Simon) chiar 
cu ușurință, deși au dat încă 
din start peste adversari ho- 
tăriți să nu se lase impresio
nați. Prima surpriză a furni
zat-o tinărul (20 ani) frezor 
Mihai Donciu, de la Combina
tul chimic Săvinești (antrenor 
Ion Hău) care, după un meci 
foarte spectaculos, a reușit să-1 
elimine pe unul dintre favori- 
ții categoriei cocoș, constănțea- 
nul luseim Memet, finalist al 
Balcaniadei. De următoarea a 
avut grijă Marin Peia, care l-a 
învins pe Pavel Nedelcea, reși- 
țeanul nefiind evident acomo
dat cu categoria semiușoară.

Meciul de debut al competi
ției, dintre Dinu Condurat și 
Dumitru Bujanca, la categoria 
muscă, ne-a făcut să presim- 
țim că luptele la aceste finale 
se vor desfășura cu precădere 
cu armele tehnicii. Pînă acum, 
majoritatea partidelor ne-au 
confirmat presupunerea. Avem 
toate motivele să lăudăm me
ciurile dintre Faredin Ibrahim 
și Dumitru Burdihoi (care l-a 
amenințat serios pe campion în 
prima repriză), dintre George 
Agapșa și Ion Vladimir (al că
rui debut la categoria semimij- 
locie este promițător), dintre

rile-blitz : lui Mircea Simon, 
de pildă, i-au fost suficiente 
mai puțin de 2 minute pentru 
a-1 elimina pe clujeanul Ion 
Boancă. Iar dacă ar fi să ale
gem cel mai dramatic meci de 
pînă acum, ne-am opri la crân
cena confruntare dintre Ilie 
Tirilă — aproape învins cu un 
minut înainte de final — și 
Aurel Stana, puternic și cura
jos în acțiuni, dar ale cărui 
resurse fizice s-au stins în fața 
incredibilei reveniri de ultim 
moment a adversarului său. 
Precum n-au lipsit întilnirile 
pe „muchie de cuțit", în care 
învinsul putea fi tot atît de 
bine și învingător : Ion Guță — 
Jănel Vancea sau Dumitru Lo- 
loț — Florian Jurcuță (im 
foarte talentat tînăr timișo
rean).

Mai puțin convingător au e- 
voluat în primele lor apariții 
unii dintre favoriți, chiar dacă 
au terminat învingători : Cos
tică Dafinoiu, Paul Dobrescu, 
Alexandru Tîrboi.

REZULTATE TEHNICE:
Simbătă, gala I. Cat. MUSCĂ : 

Condurat (Steaua) b.ab. 3 Bu
janca (U. M. Tim.), Gavrilă 
(Steaua) b.p. (4—1) Negru 
(C.S.M. Sibiu), Ibrahim (Farul) 
b.p. (5—0) Burdihoi (Dinamo 
Buc.) ; SEMIMIJLOCIE : Vclcu 
(Electro. Cv.) b.ab. 2 Podgo- 
reanu (B. C. Brăila), Petropav- 
lovschi (Rapid) b.p. (5—0) Stan

ILIE FLOROIU Șl RAFIRA LOVIN
ȘI-AU MENȚINUT TITLURILE

DE CAMPIONI LA CROS
SIBIU, 19 (prin telefon). 574 

de atleți și atlete s-au între
cut, duminică dimineața, în 
parcul „Sub Arini" pentru de
semnarea campionilor republi
cani de cros. Ultima competi
ție oficială a sezonului atletic 
1975 s-a desfășurat pe o vre
me capricioasă — cu o jumă
tate de oră înaintea primului

start a plouat, la fel spre sfîr- 
șitul întrecerilor — dar orga
nizarea excelentă a competiției 
de către organele sportive lo
cale și F.R.A., ardoarea cu care 
alergătorii și-au apărat șansele 
au oferit un concurs reușit.

Hristache NAUM

(Continuare, in pag. 2-3)

Rapid, noua campioană a țării la polo. In rindul de sus, de la 
stingă la dreapta : FI. Slavei, antrenorul emerit C. Vasiliu, F. Teo
dor, V. Țăranu, P. Mureșan, C. Rusu, I. Olac, B. Bartolomeu ; jos 1

I. Gheorghe, L Slăvei, L Mustață, B. Băjenaru, D. Bădinici
Foto : D. NEAGU

RAPID, PENTRU A DOUA OARĂ
CAMPIOANĂ LA POLO

Finalul campionatului națio
nal de polo din acest an a se
mănat aproape identic cu cel 
din 1972. Atunci, ca și ieri di
mineață, în piscina Centrului 
de pregătire olimpică al 
C.N.E.F.S., Rapid a abordat 
partida decisivă cu o singură 
șansă, spre deosebire de jucă
torii de la Dinamo cărora, pen
tru a rămîne în fruntea ie
rarhiei, le-ar fi fost suficient 
șl un rezultat egaL Dar, ca șl 
în urmă cu trei ani, sportivii 
feroviari au dovedit că au ner
vii mai tari, s-au concentrat 
și mobilizat în mod lăudabil, 
și au cîștigat cu 2—1 (0—0, 
1—0, 0—0, 1—1), Inscriindu-și 
pentru a doua oară în pal
mares titlul de campioni.

Meciul de ieri, desfășurat — 
spre lauda ambelor echipe — 
intr-o notă de perfectă sporti
vitate, a fost interesant, pe 
alocuri chiar palpitant. Dinamo 
a beneficiat de 5 situații de 
„om în plus*, reușind o sin
gură dată să concretizeze prin

Nastasiu (min. 17). Mal mult, 
foștii campioni au avut și un 
penalty în repriza a treia, la 
care Zamflrescu a șutat în 
bară. Rapidiștli, în schimb, »-au 
aflat de numai 4 ori în su
perioritate, reușind să înscrie 
de două ori : prima oară prin 
I. Slăvei (gol imparabil) eu 8 
secunde înainte de încheierea 
celui de al doilea „sfert" 
(min. 9,52), iar a doua oară, 
cu un minut (19) înainte de 
sfîrșit, cînd C. Rusu a tras 
din apropiere, mingea trecînd 
pe sub brațul lui Frățilă. De 
marcarea acestui gol se face 
vinovat șl dinamovistul Novac, 
care a greșit în atac într-un 
moment cînd echipa sa se afla 
în inferioritate, dînd posibili
tate astfel feroviarilor să con
traatace decisiv.

Rapid a meritat victoria da 
Ieri pentru că s-a apărat cu

Adrian VASIUU

(Continuare ta pag. 2-3)

ETAPA A X-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

LIDERUL A REALIZAT SCORUL RECORD: 8-0
• Oaspeții n-au reușit decit un punct; F. C. Bihor la Cluj-Napoca • La Pitești, 
3 goluri în ultimele 3 minute ® Politehnica lași își confirmă ascensiunea ® La Timi

șoara, patru jucători eliminați de pe teren

Min. 34 : Troi, după o cursă spectaculoasă, de la jumătatea 
echipei sale. (Fază din meciul Steaua — U.T.A.)

terenului, va înscrie al 5-lea pol al
Foto : L MIHĂICA

REZULTATE TEHNICE

„Poli* Timișoara
Steaua 
Politehnica lași
Dinamo
C.F.R. Cluj-Napoca 
F. C. Constanța 
A.S.A. Tg. Mureș 
F. G Argeș 
S. C. Bacău

— F.C.M. Reșița 2—0
— U. T. A. 8—0
— Rapid 4—1
— „U“ Cluj-Napoca 4—2
— F. G Bihor 0—0
— Jiul 1—0
— Univ. Craiova 1—0
— F. G Olimpia 2—1
— Sportul studențesc —

CLASAMENTUL

(1-0)
(5—0)
(2—0) 
(1—2)

(0-0)
(1-O) 
(0-0)

aminat pentru 30 noiembrie

• Miercuri 22 octombrie (stadion Dinamo, ora 
15) : Dinamo — Rapid (restanță din etapa a Vll-a).

ETAPA VIITOARE (26 octombrie)

U.T.A.
RAPID
UNIV. CRAIOVA 
SPORTUL STUDENȚESC 
„U“ CLUJ-NAPOCA 
,POU" TIMIȘOARA
S. G BACĂU
F. G OLIMPIA S. M.
F. G BIHOR

— POLITEHNICA IAȘI
— A.S.A. TG. MUREȘ
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— F. G ARGEȘ
— F. G CONSTANȚA
— DINAMO
— F. G M. REȘIȚA
— STEAUA
— JIUL

I GOLURI : D. Geor
gescu (Dinamo) — 2 din 
11 m.

T GOLURI : Iordănes- 
eu (Steaua) — * din 
u m.

1. STEAUA 10 6 3 1 23— 6 15
2. Dinamo 9 6 0 3 21—11 12

3— 4. A.S.A. Tg. Mureș 10 5 2 3 16—11 12
3— 4. Politehnica lași 10 5 2 3 20—15 12

5. F. G Argeș 10 4 4 2 11—10 12
6. S. G Bacău 9 5 1 3 11—10 11
7. F. G Olimpia S. M. 9 3 4 2 12—10 10
8. F. G Bihor 10 4 2 4 10—12 10
9. „Poli* Timișoara 10 4 2 4 14—17 10

10. F.C.M. Reșița 10 4 2 4 11—16 10
11. Univ. Craiova 10 3 3 4 11— 8 9
12. C.F.R. Cluj-Napoca 10 3 3 4 7—11 9
13. F. C. Constanța 10 4 0 6 12—15 8
14. Rapid 9 3 2 4 7—10 8
15. „U“ Cluj-Napoca 10 3 1 6 14—14 7
16. Sportul studențesc 8 3 1 4 7—11 7

17—18. U. T. A. 10 2 2 6 10—20 6
17—18. Jiul Petroșani 10 2 2 6 9—19 6

GOLGETERII
« GOLURI: Nemțeana 

șl Costea („Poli- Iași).
5 GOLURI: M. Sanda 

(Sportul studențesc), 
Roznal (Jiul).



CAMPIONATE
CROS

(Urmare din pag. I)

• COMPETIȚII

în cursele așteptate cu cel 
mai mult interes, ale seniori
lor, cîștigătorii ediției prece
dente și-au apărat titlurile. La 
feminin Rjifira Fița-Lovin a 
stat în plasa Măriei Puică — 
aflată majoritatea timpului Ia 
conducere — și a depășit-o pe 
ultima parte, obținînd o victo
rie sigură, chiar dacă diferența 
a fost mică. (Primele patru cla
sate au sosit la intervale de 
o secundă). La masculin am a- 
sistat, de fapt, la două curse : 
una, solitară, a lui Ilie Floroiu, 
detașat chiar din primul tur, 
și cealaltă, cu mai mulți can
didați, pentru ocuparea locu
lui doi. De remarcat că în a- 
ceastă probă atleții de la 
C.S.U. Oradea au ocupat locu
rile I și III în clasamentul pe 
echipe.

Rezultate tehnice : SENIORI 
(10 000 m) : 1. Ilie Floroiu (Fa
rul Constanța) 31:30, 2. D. Be- 
tini (C.S.U. Oradea) 31:55, 3.
L Cioca (CJS.U. Oradea) 31:57, 
4. S. Marcu (Farul) 32,00, 5. I. 
Jager (C.S.U. Oradea) 32:05, 6. 
A. Laurențiu (C.A.S.U. Timi
șoara) 32:15 ; echipe : 1. C.S.U. 
Oradea 18 p, 2. Farul 29 p. 
3. C.S.U. Oradea II 63 p ; SE
NIOARE (2 500 m) : 1. Rafira 
Lovin (C.S.U. Galați) 8:35, 2.
Maria Puică (Olimpia) 8:36,
3. Maria Ghilea (Olimpia) 8,37,
4. Elisabeta Ruță (Olimpia)
8:39, 5. Eliza Enache (Olimpia) 
8:45, 6. Aneta Ion (C.S.M. Pi
tești) 8,50 ; echipe : 1. Olimpia 
Buc. 9 p, 2. C.S.U. Galați 16 p, 
3. Metalul 31 p ; TINERET 
(6 000 m) : 1. Aurel Niculcscu 
(C.A.S.U. Timișoara) 19:00, 2. 
N. Voicu (Steaua) 19:01, 3. Gh. 
Buruiană (Dinamo) 19:05 : e- 
ehipe : Steaua 19 p ; JUNIORI I 
(5 000 m) : 1. Gheorghe Neamțu 
(Prahova Ploiești) 15:50, 2. V. 
Ruxandra (Șc. sp. Olimpia Cra
iova) 16:01, 3. L. Smeu (Fa
rul) 16:04 ; echipe : Prahova 
Ploiești 51 p ; JUNIOARE II 
(2 000 m) : 1. Genovcva Modiga 
(Șc. sp. 1 Galați) 7:00, 2. Mi- 
haela Dabija (S. C. Bacău) 7:12, 
3. Mariana Munteanu (Șc. sp. 
Brașovia) 7:14 ; echipe : Șc. sp. 
Oradea 15 p ; JUNIORI II 
(3 500 m) : 1. Viorel Cojan
(C.S.M. Cluj) 11:22, 2. V. Ge- 
neș (Ceahlăul P. Neamț) 11:29, 
3. J. Deneș (Tractorul Tg. Se
cuiesc) 11:36 ; echipe : C.S.M. 
Cluj-Napoca 16 p ; JUNIOARE 
III (1500 m) : 1. Erszebct Am- 
bruș (Tractorul Tg. Secuiesc) 
435, 2. Maria Radu (L. N. Băl- 
cescu Craiova) 4:29, 3. Alexan
drina Duță (L.C.E.A. C-lung 
Muscel) 4:33 ; echipe : L.C.E.A. 
C-lung Muscel 14 p ; JUNIORI 
III (2 500 m) : 1. Gyorgy Marko 
(Tractorul Tg. Secuiesc) 8:00, 2. 
I. Nicolae (L.C.E.A.) 8:02, 3. P. 
Levițchi (Lie. 2 Iași) 8:07 ; e- 
ehipe : Șc. sp. Arad 31 p ; JU
NIOARE III (1 200 m) : 1. Au
rora Bostan (Șc. sp. 1 Galați) 
4:00, 2. Iuliana Alexe (Ceahlăul 
P. Neamț) 4:03, 3. Felicia An- 
toniac (Șc. sp. Focșani) 4:04 ; 
echipe : Ceahlăul P. Neamț 19 p

HOCHEI
Sîmbătă a început, pe pati

noarul artificial „23 August" din 
Capitală, o nouă ediție a cam
pionatului național de hochei. 
Cele patru echipe din grupa I 
(Steaua și Dinamo București, 
Sport Club Miercurea Ciuc, Du
nărea Galați) vor susține în 
total cîte 10 meciuri, șase tururi 
fiind programate pînă la Jocu
rile Olimpice de iarnă și între
cerile din grupa B a campiona
tului mondial, iar alte patru du
pă aceea. Partidele zilei inau
gurale au fost echilibrate și 
interesante, furnizînd jocuri de 
un nivel tehnic mulțumitor.

STEAUA — DUNĂREA 5—3 
(0—1, 2—2, 3—0). Meciul de de
but al campionatului era cît pe 
aci să furnizeze o surpriză de 
mari proporții. Abordînd în mod 
foarte serios partida și mobili- 
xîndu-se la maximum, gălățenii 
i-au ținut în șah timp de peste 
<0 de minute pe campioni. Ei au 
condus cu 2—0 și 3—1 (scor la 
care au ratat o mare ocazie, ce 
putea fi decisivă). Abia în ul
tima repriză deținătorii titlului 
au reușit să răstoarne rezultatul 
cînd resursele fizice ale adver
sarilor erau epuizate. Au marcat: 
Ioniță, Cazacii, Bucur, Ungurea- 
nu și G. Szabo, respectiv Ole- 
nici (2) șl Ciubotaru. Au arbi
trat: A. Balint și Em. Mihoc. 
Penalizări : Steaua 6 minute, 
Dunărea 4 minute.

DINAMO — SPORT CLUB 7—2 
(2—1, 2-1, 3—0). Jucătorii din
M. Ciuc au început partida foar
te energic, atacînd în trombă. 
Ei au deschis scorul șl, în con
tinuare, au dominat copios ra- 
tînd, însă, numeroase ocazii. A- 
poi, cînd „furtuna" s-a potolit, 
plusul de calm și de experiență 
•1 dlnamoviștilor și-a spus cu- 
vlntul. Totuși, față de configura
ția Jocului scorul este prea se
ver. Autorii golurilor : Dumitru 
(2), Vlșan, Pisaru, FI. Gheorghe, 
Axlnte, Pană pentru Dlnamo, 
Texe (2) pentru Sport Club. Ar
bitri : FI. Gubernu, A. Dlbernar- 
«to. Penalizări : Dlnamo », Sport 
Club ic.

. DINAMO — DUNĂREA 12—2 
(3—fj—o, 3—1). Joc fără istoric, 
aflat total la discreția bucurește- 
nilor. Autorii golurilor : Vișan
(4), Moiș (2), Dumitru, Pisaru, 
Pană, Costea, Moldoveanu, Ban- 
daș, respectiv Hîncu și Olenici. 
Arbitri : A. Balint și Em. Mihoc. 
Penalizări : Dunărea 2 minute.

STEAUA — SPORT CLUB 11—2 
(1—1, 4—1, 6—0). Au marcat: Un- 
gureanu (2), Ioniță (2), Mikloș, 
Sarosi, Hălăucă, Herghelegiu, 
Bucur, Varga și Gheorghiu, res
pectiv Texe și Bartalis. Au arbi
trat Gli. Mureșanu șl C. Sgîncă. 
Penalizări Steaua 20 minute, Sport 
Club 11.

Astăzi este zl de odihnă. Mîine 
au loc întîlnirile : Sport Club — 
Dunărea (ora 16) 
Dinamo (ora 18.30).

PCLO
(Urmare din pag. I)

și Steaua 
(V. Cil).

I
I
I
I
I
I
I

calm, mai ales în ultimele se
cunde, cînd dinamoviștii ata
cau dezlănțuit. Totodată, în
vingătorii s-au concentrat mai 
mult în unele 
greșind mai puțin 
rînduri. F‘ 
creat poate mai multe situații 
de gol, dar au ratat in mod 
inadmisibil. Corect arbitrajul 
dr. I. Drăgan (Buc.).

Celelalte rezultate : Rapid — 
Progresul 4—2 ; Dinamo — 
Voința 11—8 ; Voința — Pro
gresul 6—5. Clasament final :
1. RAPID 37 p — campioană,
2. Dinamo 36 p, 3. Voința 20 p, 
4. Progresul 11 p.

o La Oradea : Școlarul — 
Progresul Oradea 3—3 ; C.N.U. 
— Crișul 4—4 ; C.N.U. — Pro
gresul 5—3 ; Crișul — Școlarul 
6__5. Clasament : 5. Crișul 8 "
6. C.N.U. 8 )
8. Progresul ... 
coresp. județean).

faze ofensive,

I
I

ai puțin ca-n alte ■ 
Dinamoviștii și-au I 

mai multi» situații ®

I
I

I
lent : 5. Crișul 8 p, ■ 
p, 7. Școlarul 4 p, |

4 p. (I. Ghi.șa — I

RUGBY
I :

Nu se aștepta U.T.A. la o 
asemenea „corecție" pe care 
Steaua i-a aplicat-o sever și 
fără drept de apel. Echipa mi
litară, cu siguranță nu uitase 
că în returul campionatului tre
cut, în ultima etapă, după ce 
ca sg jucase cu ocaziile de gol, 
Sima a înscris două goluri și, 
astfel, arădenii plecau acasă cu 
ambele puncte. De data aceasta, 
istoria nu s-a mai repetat. Și 
nici nu avea cum să se mai 
repete din moment ce Steaua 
s-a prezentat cu ambițiile și 
seriozitatea pe care o afișează 
din etapa a IlI-a. Ea a conti
nuat „galopul de sănătate" 
printr-un joc cu atribute mo
derne — excelente combinații

I
REZULTAI E TEHNICE, SERIA

Minerul G. Humorului — Farul C-ța I 
7—40 (0—26), So. studențesc — Rul- B 
mentul Bîrlad 34—0 (12—0), Pales | 
T.C. Ind. C-ța — Gloria Buc. 7—9 
(3—9), Steaua — C.S.M. Sibiu 34—0 8 
(22—0): SERIA A ll-A : Știința I
Petroș. - Agronomia Cluj-Napoca | 
14—0 (6—0), Olimpia Buc. — Dina- ( 
mo 15-29 (3-12), „Poli" lași - „U“ I 
Tmș. 10—31 (6—7), Vulcan Buc. - ■ 
Gr. Roșie 7-15 (3-9).

Din nou o etapă 
mari ! Recordul 

seriei, 
a efectuat

cu 
l-a 

I, 1

I sco- 
i rea- 
Farul, Iruri 

lizat liderul 
care 
antrenament, 
nerului, pentru derbyul de du
minica viitoare, cu Steaua...

MINERUL G. HUMORULUI
— FARUL (7—40). Joc cu faze
frumoase, în care oaspeții au 
fost net superiori pe treisfer- 
turi și în i 
N. Dinu, I 
tea — cîte 2 încerc., G. Dinu 
și A. Cristea — cîte o încerc, 
și Bucos — 4 transf., resp.
Tulău — încerc, și Cîrciu- 
maru — l.p. A condus bine I 
Ștefan Cristea (D. BOLOHOAN). I

ȘTIINȚA PETROȘANI — 1 
AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 
(14—0). Localnicii au < 
categoric, pe un teren _____
greu. Au înscris : — • -
Budieă și Tufeanu 
încerc, și Stoica — 
arbitrat bine Vasile 
(Em. NEAGOE).

PALAS T. C. 1 
GLORIA BUC. (7—9). 
gazdă a trecut pe lingă vic
torie. Realizatori : Lazăr 
încerc, și Gurea — transf. și 
1. p. pentru învingători, resp. 
Grosu — încerc, și Zamfirescu
— 1. p. A condus bine Gh. 
Bănceanu (C. TAMAȘ)

STEAUA — C.S.M. SIBIU 
(34—0). Victorie meritată a 
rugbyștilor militari, dar la un 
scor prea mare. învingătorii au 
avut în Munteanu, Fuicu, Pos- 
tolache, Suciu și Durbac ju
cătorii de ’ '
Fuicu — 3 
și Murariu 
Durbac — 
A arbitrat 
STĂM A)

SP. STUDENȚESC — 1 
MENTUL BÎRLAD (34—0). Meci 
frumos, cu faze spectaculoase, 
aparținind în 
Au înscris : 1
— cîte 2 încerc. Nicolescu 
încerc., Fugigi — 2 
1. p. Iordănescu — 
și Atanasiu — 1. p. 
bine Aurel Găgeatu 
FÂNTANEANU).

OLIMPIA — DINAMO (15— 
29). Fără a străluci, vicecam- 
pioana a ciștigat în fața unei 
formații modeste. Realizatori : 
Garonfil, Dăiciulescu, Roman, 
Constantin, Aldea (încerc.) 
Nica (1. p. și 3 transf.) ] 
Dinamo, resp.
1. p.), Meiu (1. p. și drop.) și 
Oprea (l.p.). A arbitrat 
diocru G. Eftimescu (G. R.).

VULCAN — GRIVIȚA ROȘIE 
(7—15). Joc viu disputat. Cu 
un plus de tehnicitate, Gr. 
Roșie a ciștigat pe merit. Rea
lizatori : Simion (5 L p.) 
pentru Gr. Roșie, resp. Buga 
(încerc.) și Ionescu (1 p.). A 
condus autoritar P. Ionescu. 
(Nic. TOKACEK).

uat un excelent • 
In compania Mi- I 
ru derbyul de du- I

I
iuperiori pe treisfer- I 
grămezi. Realizatori : I 
Crăciun si St. Cris- I

I
IAPUCA * 
dominat |
i foarte |

Ortelecan, 
— cîte o 
transf. A 

Cișmas I

PRESTAȚIE BUNA,
PLOAIE DE GOLURI
lescu, dar și lipsa de viteză, 
de decizie, de inspirație în fa
zele critice. Dar meritele mili
tarilor — la care au excelat 
Iordănescu, Zamfir și, mai ales, 
Dumitru — rămîn merite pen
tru că ei au stat tot timpul 
în... priză, au alergat cu sete 
după gol.

Iată pe scurt cum s-au mar
cat cele 8 goluri, unele modele 
de execuție : min. 1 — la mar
ginea careului mijlocașul 
STOICA „întoarce" prin dribling 
pe fundașii centrali adverși, a- 
poi șutează și Gheorghiu, prins 
în față, nu poate opri golul : 
1—0 ; min. 5 — DUMITRU exe-

șut cu stîngul din careu : 5—0 ; 
min. 57 — Dumitru, pasă lungă 
la ION ION, fentă a acestuid, 
șut sub transversală: 6—0; 
min. 65 — Gali atac neregu
lamentar în careu la Troi, 
transformă penaltyul IORDA- 
NESCU ; min. 75 — atac ncrc- 
gulamentar al lui Birău la Zam
fir, tot în suprafața de pe
deapsă, lovitura de la 11 m o 
transformă IORDĂNESCU.

Stelian TRANDAFIRESCU

Camp 
destule 
pe teren 
anunța 
mai aid 
două pi 
și BataJ 
mele ci

SlaJ 
GEOR 
respel 
RapoJ

DIN 
Dinu 
Vrincq

„ui 
chesci

a q 
Al. Ed

Cari 
Car
Trofl 
La I

DIN NOU,
Stadionul „Steaua" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori, apro

ximativ 25 000. Au mcrcat : STOICA (min. 1), DUMITRU (min. 5), ZAM
FIR (min. 6), IORDĂNESCU (min. 29, 65 și 82, ultimele doua din 
11 m.), TROI (min. 34), ION ION (min. 57). Raport de cornere : 5-1. 
Raportul șuturilor la poarta : 34—10 (pe spațiul porții : 20—2).

STEAUA : Moraru — Anghelini, AGIU, Someș, Vigu — STOICA (min. 
62 Dumitriu IV), DUMITRU, IORDĂNESCU - TROI, Botez (min. 46 
ION ION), ZAMFIR.

U.T.A. : Gheorghiu — Birâu, Kulcla, Pojoni, Gali — Bedea, Schepp, 
Broșovschi (min. 77 Giurgiu) — Pîrvu, Colnic, Sima (min. 62 Cura).

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) ; la linie : C. Teodorescu (Buzâu) și 
Șt. Marian (Sighișoara).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3-0 (1—0).

în viteză, permanentă mișcare 
în teren, schimbări derutante 
ale jocului de pe o parte, pe 
cealaltă, toate bine finalizate și 
concretizate încă din primul mi
nut de joc. E drept că texti- 
liștii au părut în teren ca o 
formație oarecare, fără „șira 
spinării", o formație care a 
acuzat nu numai lipsa unui 
portar experimentat ca Iorgu-

cută magistral o lovitură li
beră din colțul careului de 16 
m : 2—0 ; min. 6 — ZAMFIR 
lansat pe extremă, Tentează mai 
multi apărători și... : 3—0 ; min. 
29 — IORDĂNESCU, aflat la 
marginea careului, face o fentă, 
șut și mingea lovește bara in
terioară scuturînd, apoi, plasa : 
4—0 ; min. 34 — cursă de la 
jumătatea terenului a lui TROI,

DIVIZIA

IAȘI, 19 (prin telefon)
Scorul nu este deloc exagerat, 

ba putem spune că el putea fi 
mai mare ! Formația ieșeană a 
fost o surpriză plăcută, datorită 
jocului său tdt timpul în miș
care, excelentelor pase, dorinței 
de victorie manifestată din pri
ma secundă de joc. De altfel, in 
min. 2 scorul va fi deschis de 
NEMȚEANU, care a lructificat 
o pasă primită de la Costea, lan
sat de excelentul Ilomilă II. Jo
cul este frumos, iute, tribunele 
se încălzesc și, în min. 16, COS
TEA ridică scorul la 2—0, fructi- 
ficînd splendid, cu capul, o 
minge care a urmat traseul Ro- 
milă n — Ciocîrlan — Costea. 
Cu un minut înainte, Bartales 
a profitat de un luft al lui Mu- 
reșan, a trimis o pasă inspirată 
lui Neagu, care a țîșnit și a în

scris, dai 
nalase d 
nu renul 
cornere I 
este o j 
Politehnil 
tă să ias

După I 
nică a 1 
înlocuiri 
mia întrl 
ță, IordJ 
rămîn pi 
e trimis

B, ETAPA A IX-a

Ind. C-ța — I 
—9). Echipa I

■ ■ .1

I
I
Ibază. Au marcat : 

încerc., R. Ionescu 
încerc.,

4 transf. și 2 1. p. 
G. Bidncr (Tiberiu

RUL- I
lVToni "

cîte o I
ize spectaculoase, ■ 
special gazdelor. I 

Batter și Ioniță I 
î|transf. și

2 transf. 
A condus
(Emanuel I

I
ncerc.), I 
pentru I 

Ciorogaru (21

me- I
I
I
I

SERIA I
F.C.M. GALAȚI — GLORIA 

BUZĂU G—0 (0—0). Autorii golu
rilor : Bezman (min. 48 și 50), 
Vochin (min. 55), Enache (min. 
65), Aret (min. 69) și Balaban 
(min. 75 din 11 m). (T. Siriopol, 
coresp. județean).

METALUL PLOPENI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—0 (0-0). A
marcat : Manolache (min. 78 și 
81). (P. Păunescu, coresp.).

VICTORIA TECUCI — UNIREA 
FOCȘANI 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost înscris de Straț (min. 77). 
(C. Filiță, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — C.S.U. 
GALAȚI 1-1 (1—1). Au înscris :
Lupulescu (min. 25) pentru 
C.S.M., Sima (min. 29) pentru 
C.S.U. (I. Mîndrescu, coresp.).

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.S.M. BORZEȘTI 2—0 (2—0). Go
lurile au fost marcate de Nicu
lcscu (min. 19 și .30). (I. Tănă- 
sescu, coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — VI
ITORUL VASLUI 1—0 (0-0). Au
torul golului : Alexandru (min. 
55 din 11 m). (M. Stan, coresp.).

F.C. BRĂILA — C.F.R. PAȘ
CANI 1—1 (0—1). Au înscris :
Ologu (min. 60) pentru F.C. Bră
ila, Apostol (min. 21) pentru 
C.F.R. (N. Costin, coresp. jude
țean) .

CIMENTUL MEDGIDIA — S.C. 
TULCEA 2—1 (1—0). Au marcat: 
Bărbuleseu (min. 42 și 53), res
pectiv Stoicescu (min. 54). (R.
Avram, coresp.).

C.S. BOTOȘANI - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 0—0.

1. FCM Galați 9 8 0 1 24— 2 16
2. F.C. Brăila 9 4 4 1 17— 7 12
3. Prah. PI. 9 4 4 1 12— 6 12
4. C.F.R. Pașc. 9 4 3 2 14— 6 11
5. FC Petr. PI. 9 4 3 2 12—14 11
6. Met. Plop. 9 5 0 4 15—10 10
7. CSU Galați 9 2 6 1 7— 6 10
8. Vie. Tecuci 9 3 3 3 6— 8 9
9. Cim. Medg. 9 3 3 3 9—12 9

10. CS Botoș. 9 3 3 3 6—11 9
11—12. CSM Borz. 9 3 2 4 10—11 8
11—12. CSM Sov. 9 3 2 4 10—11 9

13. Ceahl. P.N. 9 3 1 5 7—11 7
14. Celuloza 9 2 3 4 8—13 7
15. Gloria Buz. ■ 9 2 3 4 8—14 7
16. Viit. Vaslui 9 2 2 5 9—17 6
17. Unirea Fcș. 9 2 1 6 5— 9 5
18. S.C. Tulcea 9 0 5 4 4—15 S

ETAPA VIITOARE (26 octom-
brie) : Metalul Plopeni — F.C. 
Brăila, Prahova Ploiești — F.C.M. 
Galați, Unirea Focșani — S. C. 
Tulcea, Viitorul Vaslui — C.F.R. 
Pașcani, Ceahlăul P. Neamț — 
Cimentul Medgidia, C.S.M. Bor- 
zești — C.S. Botoșani. C.S.U. Ga
lați — Celuloza Călărași, Gloria 
Buzău — C.S.M. Suceava, Victo
ria Tecuci — F.C. Petrolul Plo
iești.

SERIA A ll-a
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

METROM BRAȘOV 3—0 (2—0).
Golurile au fost marcate de Țevi 
(min. 11, 25 și 57). (I. Vasile).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0).
Au înscris : Vătav (min. 15) și 
Gherghe (min. 49). (V. Secărea- 
nu, coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
METALUL MIJA 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Po
pescu (min. 62). (C. Gruia, co
resp. județean).

DINAMO SLATINA — F.C.M. 
GIURGIU 2—0 (0—0). Au înscris : 
Răutu (min. 60) și Țarălungă 
(min. 69 din 11 m). (D. Mihail,
coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — C.S. 
TlRGOVIȘTE 0—1 (0—0). A mar
cat Kalo I (min. 82). (P. Peană).

Ș.N. OLTENIȚA — NITRAMO- 
NIA FĂGĂRAȘ 4-1 (1—1). Auto
rii golurilor : Fildiroiu (min. 22 
și 75), Pucliea (min. 46), Rădu- 
canu (min. 65), respectiv Drăgoi 
(min. 17). (V. Țugui, coresp.).

AUTOMATICA ALEXANDRIA 
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
3—1 (3—0). Au înscris : Voicilă
(min. 1 și 40), Ghiță (min. 24), 
respectiv Sultănoiu (min. 75). 
(M. Bizon, coresp.).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
MINERUL MOTRU 2—0 (0-0).
Autorii golurilor : Solomon (min. 
46) și Andrei (min. 54). (D. Gru
ia, coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 4—1 
(1—1). Au marcat : Orovitz (min. 
13), Teleșpan (min. 57), Bota 
(min. 65), Șutru (min. 89), res
pectiv Tacoi (min. 3). (P. Gior-
noiu, coresp.).

1. Progr. Buc. 9 7 1 1 20— 4 15
2. CS Tîrgov. 9 6 1 2 14— 6 13
3. Dinamo SI. 9 5 2 2 14— 4 12
4. St. roșu Bv. 9 5 2 2 12— 8 12
5. Ș.N.O. 9 5 1 3 14—12 11
6. Nitram. Făg. 9 5 1 3 9—10 11

7— 8. Tractorul 9 3 4 2 9— 8 10
7— 8. Aut. Alex. 9 3 4 2 7— 6 10

9. Eletro. Cv. 9 4 1 4 14—12 9
10. FCM Giurg. 9 3 3 3 9— 8 9

11. Chim. R. V. 9 3 2 4 12—14 8
12. Chim. T. M. 9 3 2 4 10—12 8
13. Metal. Buc. 9 2 3 4 7—13 7

14. Autobuzul 9 3 1 5 6—15 7
15. Min. Motru 9 2 2 5 7—12 6
16. Metal. Mija 9 2 2 5 8—14 6
17. Metrom Bv. 9 2 0 7 4—12 4
18. Voința Buc. 9 1 2 6 7—15 4

ETAPA VHTOARE (26 octom-
brie) : Metrom Brașov — Ș. N. 
Oltenița, C.S. Tîrgoviște — Chi
mia Tr. Măgurele, Metalul Bucu
rești — Chimia Rm. Vilcea, Dina
mo Slatina — Voința București, 
Minerul Motru — Steagul roșu 
Brașov, Electroputere Craiova — 
Progresul București, Automatica 
Alexandria — Nitramonia Făgă
raș, F.C.M. Giurgiu — Metalul 
Mija, Autobuzul București — 
Tractorul Brașov.

SERIA A lll-a
C.F.R. TIMIȘOARA — IND. 

S1RMEI C. TURZ1I 3—0 (2—0).
Au marcat : Periatu (min. 18 și 
45) și Panici (min. 64 din 11 m). 
(I. Stan, coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUĂ - 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 (2—1). 
Autorii golurilor : Georgevici
(min. 8 din 11 m), David (min. 
37), respectiv Moraru (min. 10). 
(P. Sumandan, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — 
VICTORIA CALAN 2—1 (1-0). Au 
înscris : Fioarea (min. 40 și 75), 
respectiv Schmidt (min. 65). (M. 
Vîlceanu, coresp.).

F.C. CORVINUL HUNEDOARA 
— U.M. TIMIȘOARA 2—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Surenghin
(min. 5) și Bucur (min. 24). (1. 
Vlad, coresp.).

DACIA ORĂȘTIE — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (1—0). Au înscris; 
Giurgiu (min. 16) și Varga (min.
88) . (B. Crețu, coresp.).

STICLA TURDA — C.I.L. SI- 
GHET 2-0 (0—0). Au marcat :
Timbuș (min. 51) și Scdeleș 
(min. 90). (P. Lazăr, coresp.).

F.C. BAIA MARE — MUREȘUL 
DEVA 3—2 (2-0). Autorii goluri
lor : Koler (min. 26), Mieulescu 
(min. 39, autogol). Codrea (min.
89) , respectiv Sălăjan (min. 74 și 
80). (V. Săsăranu, coresp.).

F.C. ȘOIMII SIBIU — UNIREA 
TOMNATIC 3—0 (1—0). Au în
scris : Gitaru (min. 26, autogol), 
Schwartz (min. 48) și Turlea 
(min. 56). (I. Ionescu, coresp.
județean).

RAPID ARAD — VICTORIA 
CĂREI 3—1 (2—1). Au marcat :
Leac (min. 24), Dodeanu (min. 
42), Bermoser (min. 65), respectiv 
ITngureanu (min. 26). (D. Marin- 
cescu, coresp.).

1. FC Corv Hd 9 7 2 0 21— 6 16
2. FC Baia M. 9 7 0 2 17— 5 14
3. F.C. Șoimii 9 3 6 0 13— 7 12
4. CFR Timiș. 9 6 0 3 11— 9 12
5. Min. Mold. 9 5 0 4 14—12 10
6. UM Timiș. 9 4 2 3 10— 8 10
7. Vict. Călan 9 4 2 3 9— 8 10
8. Gloria Bist. 9 4 1 4 14— 9 9
9. Sticla Tur. 9 4 1 4 8— 9 9

10. Metal. Cug. 9 4 1 4 12—15 9
11. Rapid Arad 9 4 1 4 10—15 9
12. Mureș. Dv. 9 2 4 3 16—12 fl
13. Ind. sîrmei 9 3 1 5 13—13 7
14. Dacia Orăș. 9 2 3 4 8—12 7
15. CIL Sighet 9 2 •> 4 8—16 7
16. Gaz m. M. 9 1 3 5 6—12 5

17—18. Unirea T. 9 1 2 6 5—1G 4
17—18. Vict. Cărei 9 1 2 6 4—15 4

ETAPA VIITOARE (26 octom-
brie) : Victoria Cărei — Metalur
gistul Cugir, Ind. sîrmei C. Tur- 
zii — F.C. Șoimii, Mureșul Deva 
— C.F.R. Timișoara, F.C. Corvi- 
nul Hunedoara — Gloria Bistri
ța, U.M. Timișoara — Sticla Tur
da, Minerul Moldova Nouă — 
Dacia Orăștie, C.I.L. Sighet — 
Unirea Tomnatic, Gaz metan Me
diaș — Rapid Arad, Victoria 
Călan — F.C. Baia Mare.
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17,

NUNWEILLER, PORAȚCHI.TEESCU,

(4-0).

n sem-
Rapid

e două 
fiziono- 
r Ioni- 
artales 
Marin

, efor-

bune ocazii de gol : Moga 
13), Boca (min. 17), Adam 
22), care au culminat cu 
a lui Roman, din min. 44,

bun ; spectatori 18 000. Au marcat : DUDU 
și 87 — din penalty) și DUMITRACHE (min. 85), 
și VACZI (min. 42). Raport de cornere : 18-1.

: 28—4 (pe spațiul porții : 14—3).
ateescu, Dobrău, SATMĂREANU II, Lucuță - 
DUDU GEORGESCU, Custov - NUNWEILLER, 

ache), Lucescu.
AȚCHI, Pexa, MUȘAT, CIOCAN - ANCA, Bi-
60 Luchescu) — Coca, Vaczi, CÎMPEANU II.
; la linie N. Moroianu (ambii din Ploiești) și

va împiedica in careu, 
va mai trece și el pe 

scorului în 
31, și aceste contraatacuri

„trezesc" formația 
că localnicii nu

t prin 
meci 

nu se 
u ei,

a fără 
âleanu 
n ulti- 
artidei

acorjj 
speerul 

(Vezi 
aparți
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a Cio- 
■c și 
minute 
chează
nd prin 

rapi- 
lidează 
u s-ar 

spre 
i ! Xn 

vea să 
ni ju- 
scorul

luMwe 
a ^sa. 
n min.
EANU, 

efect 
lapida- 
l. Ma
se mai 
n. 83 

după 
buit să 
voarea 
11 Im- 

pe Ma- 
balonul 

con-

nut autoritar, sub aspectul do- 
mi.iării teritoriale.

Atacul lui Dinamo a fost 
însă ieri în zi slabă și astfel, 
în ciuda unor mari ocazii de 
gol din debutul de partidă, 
(mai ales D. Georgescu, de la 
6 m. șut în portar, în min. 12 
și Sătmăreanu II, în min. 
cînd Ciocan a scos mingea de 
pe linia porții !). primul gol

pe tabela dc marcaj avea să 
se înregistreze în favoarea iui 

în min. 24 COCA a re- 
plasat, cu capul, o cen- 
de pe dreapta, Ștefan a 

a 
40 : Nunwei-

„U“: 
luat, 
trare
ezitat și... 0—1 ! Egalitatea 
survenit în min.
Ier a executat o lovitură li
beră laterală și GEORGESCU, 
tot printr-o lovitură de cap, a 
marcat sub 
minute însă, 
in careu și 
cheia repriza
VACZI șutează sec de la 12 m, 
imparabil.

La scurt timp după reluare, 
GEORGESCU egalează din nou, 
șutind puternic, din alergare, 
ia seniiînăițime, de la 16 m, 
în dreapta portarului. începe 
acum o cursă susținuta, dar 
dezordonata, a dinamoviștilor 
către golul victoriei. Ei do
mină, dar presiunea lor este 
facilitată și de eroarea cluje
nilor care se retrag prematur 
într-o apărare închinată egalu 
lui în deplasare. Șuturile gaz
delor întâlnesc opoziția unui 
Salomir deosebit de inspirat și 
curajos, dar care, obstrucțio- 
nat, nu mai poate interveni la 
cornerul din min. 85 și DUMI
TRACHE înscrie cu capul : 
3—2. Oaspeții devin acum ner
voși și Coca comite un gest 
nesportiv (la lovitura de re
luare a jocului de la centru, eJ 
nu pasează ci șutează direct 
în tribune) ceea ce îi atrage 
eliminarea. După două minute, 
Pexa oprește cu mîna în careu 
o minge înaltă și GEORGESCU 
transformă

Victorie meritată 
lor dar — 
lor carențe 
zare

ACTE NESPORTIVE

bară. După două 
combinație scurtă 
oaspeții vor in- 
primă în avantaj :

penaltyul ; 4—2.
a gazde- 

din cauza multiple- 
în fazele de finali- 

obținută cu greutate. 
Joc relativ bun al oaspeților, 
grevat însă de o inexplicabilă, 
timiditate în atac. Tn afara 
celor două goluri și a fazei 
din min. 2 (cînd Cîmpeanu II, 

a 
au

scăpat singur 
fost blocat de 
mai șutat doar 
poartă. Cu un 
neală ofensivă, 
fi putut, probabil, realiza ieri 
mai mult...

Radu URZICEANU

spre poartă, 
Ștefan) ei 
de două ori la

plus de îndrăz- 
,.alb-negrii“ ar

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon)
Derbyul echipelor bănățene a 

avut un început destul de pro
mițător ca spectacol 
dar după scurgerea 
mă tați de oră, mai

fotbalistic, 
primei 
precis

ju- 
du-

țeni, care s-au ridicat în 
cioare și au venit spre margi
nea terenului. în aceste mo
mente a apărut, aruncată în 
terenul de joc și o sticlă, 
iscat o busculadă care a 
cesitat cîteva minute de între
rupere a partidei și în care 
s-au angrenat și unii dintre ju-

Pi-

S-a 
ne-

teren _ _ ___
ANGHEL (min. 32) șl COTEC (min. Raport

5-3. Raportul șuturilor la poartă : 15-14 (pe spațiul

moale ; limp noros ; spectatori, oproxima-Sladionul ,,1 Moi" ; 
tiv 23 000. Au marcat 
de cornere : 
porții : 5—3).

„POLI" : Jivon - Mioc, PALTINIȘAN, Mehedinții, Maier - Dembrovshi.
Cringașu (min. 32 Covalcic, min. 57 Catona), COTEC - ANGHEL, Istrâ- 
tescu, PETRESCU.

F.C.M. : Constantin - Pigulea (min. 75 Boțonea), Ologeanu, HER 
GAME, Filipescu - Gabel, Munteanu, Bora - Tănoio (min. 75 Cănrioru) 
BOJIN, FLOREA. . >•

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) ; la linie : T. Leca (Brăila) șl I. Ciolan 
(Ieși).

Cartonașe galbene : PALTINIȘAN, OLOGEANU.
Cartonașe roșii : ISTRATESCU, MUNTEANU, JIVAN, FILIPESCU.
Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe : 5-0 (3-0).

pă deschiderea scorului, as
pectul său general s-a schim
bat vizibil, în urma unor re
gretabile incidente, petrecute 
atît pe marginea terenului cît 
și în incinta lui. Era în min. 
32 cînd ANGHEL, cel mai ac
tiv înaintaș timișorean, a fruc
tificat o frumoasă acțiune per
sonală, aducînd avantaj echi
pei sale. La puțin timp după 
înscrierea acestui gol, de la 
tribuna a doua (unde se afla 
și o puternică galerie a oaspe
ților), s-a aruncat cu o petar
dă asupra băncii antrenorilor 
și jucătorilor de rezervă reși-

cătorii ambelor echipe. Inter
venind, deși credem că nu cu 
suficientă severitate, arbitrul 
Rainea i-a eliminat pe Istră- 
tescu și Munteanu, care au lo-

Vit pe unii dintre adversarii 
lor. După potolirea nervilor, 
jocul a continuat, dar sub o 
stare, totuși, de tensiune, nive
lul său calitativ, apreciat pînă 
în acele minute, scăzînd evi
dent.

In repriza secundă s-a ju
cat mai puțin nervos și urît, 
dar s-au produs, totuși, încă 
două eliminări (Jivan și Fili- 
pescu) pentru lovire reciprocă. 
In această a doua jumătate a 
meciului, Politehnica a evoluat 
mai bine decît în prima parte 
(în care reșițenii lăsaseră o 
bună impresie prin jocul lor 
deschis, curajos și ambițios 
sub raport ofensiv), mărindu-și 
avantajul, grație 
de COTEC, în 
tr-un șut de la 
l-a surprins pe 
stantin.

Oaspeții au avut și ei o 
bară la șutul lui Gabel, în fi
nalul acestui meci care s-a 
încheiat cu victoria meritată a 
studenților timișoreni, dar care 
ne-a lăsat, prin abundența 
nesportivităților, un gust amar.

*»
Constantin FIRANESCU

golului înscris 
min. 67, prin- 
distanță care 
portarul Con-

CRONICA ULTIMELOR 180 DE SECUNDE

DOAR AMINTIREA UNUI DERBY
TG. MUREȘ, 19 (prin telefon)

Fostul derby A.S.A. Tg. Mu- 
ș — Universitatea Craiova a 

oferit un joc sub așteptări. Vic
toria gazdelor este pe deplin 
meritată — cifrele din casetă o 
confirmă — dar slăbiciunile e- 
chipei mureșene au ieșit în e- 
vidență, la fel ca și anemia per
sistentă în jocul cîndva viguroasei 
echipe oltene. Victoria doar la 
limită a echipei locale se dato
rează unei inconstanțe în jocul 
atacului, care a fost anihilat, de 
cele mai multe ori, prin efor
turile oarecum singulare ale lui 
Boc, aflat în formă deosebită.

Sigur că ocaziile la poarta lui 
Lung ar fi putut deschide deseori 
scorul, dar lipsa de decizie a 
înaintașilor mureșeni, subliniată 
de nervozitatea lui Mureșan și 
de întârzierile repetate ale lui 
Naghi. au făcut ca golul victo
riei să vină abia în min. 38 în 
urma unui plonjon inspirat al 
fundașului GLIGORE, care a re-

luat rapid, cu capul in plasă, 
mingea aruncată cu abilitate dc 
Mureșan. înainte și după gol, e- 
chipa gazdă a încercat să combi
ne deseori, a desenat numeroase 
triunghiuri, prin Hajnal, Boloni 
și Varodi, dar forma foarte sla
bă a lui Fazekas, care s-a adău
gat la erorile sus-amintite ale lui 
Mureșan și Naghi, a împiedicat 
orice concretizare. Amintind oca
ziile echipei gazde, să 
năm și șutul puternic 
Hajnal (min. 15), deviat 
miracol de Lung, și un 
aceluiași Hajnal (min. 44).
mai notăm spectaculoasa bară a 
lui Naghi (min. 59) la capătul 
unei acțiuni în care Fazekas a- 
vusese culoar liber, dar nu și-a 
asumat responsabilitatea acțiunii.

mențio- 
al lui 
ca prin 

„cap“ al 
Să

In tot cursul meciului, Univer
sitatea Craiova a făcut un joc 
de așteptare, lăsînd impresia că 
nu crede prea mult în virtuțile 
ofensivei. Această tactică de aș
teptare a fost justificată, poate, 
de ' 
de 
co 
lui 
nată 
tatea 
și de 
runt, 
Donose. Universitatea Craiova a 
devenit ceva mai periculoasă în 
final, în urma eforturilor cura
joase ale tînărului 
care-și cere dreptul 
zare.

absența din joc a lui Crișan, 
tempoul lent al lui Oblemen- 
și de încercările nereușite ale 
Ștefănescu pe partea domi- 

altădată de Marcu. Sterili- 
atacului a fost întreținută 
jocul combinativ, prea mă- 
al talentaților Bălăci și

Cămătaru, 
la titulari-

loan CHIRILA

PITEȘTI, 19 (prin telefon)
Partida aceasta a devenit 

cronica ultimelor 180 de se
cunde pentru că, intr-adevăr, 
cu greu vedem pe terenurile 
noastre un final de întîlnire 
care să transmită incandescen
ță tribunelor și să stabilească 
rezultatul final. Pentru că în 
trei minute atracțiile fotbalului 
au apărut pe stadion infinit 
mai mult decît în restul 
timpului de întrecere. In 87 de 
minute, plteștenii au stăpînit, 
în cea mai mare parte a 
timpului, ostilitățile, au supus 
poarta lui Batnori, mal cu =ea 
mă în a doua parte a intîlni- 
rii, la un veritabil asediu. 
Pentru un observator lucid 
era însă clar că F. C. Argeș 
va marca 
rație de 
oaspeților a acționat 
sigur, calm, marcajul s-a făcut 
foarte strict în întreaga jumă
tate de teren a Olimpiei și, la 
sfîrșit, apărea Bathori I cu si-

guranța și plasamentul său atît 
de cunoscute.

A venit însă minutul 88 i lo
vitură liberă în favoarea gaz
delor, la un fault asupra lui 
Radu II, de la aproximativ 18 m 
de poarta Olimpiei. A executat 
DOBRIN, Bathori a plonjat cu 
toată decizia, dar mingea parcă 
I-a păcălit pe ultimii metri ai 
cursei sale spre plasă : 1—0.
Goi cu două minute înainte de 
fluierul final este 99 la sută 
victorie. Dar n-a fost așa I Pi- • 
teștenii mai trăiau încă eufo
ria reușitei lui 
Gberine, lansat

Dobrin, cînd 
pe aripa dreap-

numai dintr-o inspi- 
moment. Apărarea 

foarte

DOMINARE FĂRĂ ORIZONT

Stadîonul „23 August"; teren 
excelent; tirrip frumos; specta
tori, aproximativ 10 000. A mar
cat : GLIGORE (min. 38). Ra
port de cornere : 10-2. Rapor
tul șuturilor la poartâ : 12—1 
(pe spațiul porții 7—0).

A.S.A. : Feher - GLIGORE, 
Kiss, ISPiR, Onuțan — Varodi, 
Naghi, B’OLUNI — Fazekaș, 
Mureșan (min. 75 Both II), 
HAINAL.

„U" CRAIOVA : LUNG - Ne- 
grilâ, BOC, Constantinescu, 
Purima — Ciupîtu, Bălăci, Do
nose (min. 75 Strîmbeanu) — 
Crișan, Oblemenco (min. 68 
CĂMĂTARU), Ștefănescu.

A arbitrat : N. Cursaru ; la 
linie : V. Giigorescu (ambii 
din Ploiești) și I. Cîmpeanu 
(Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene: CRIȘAN, 
CONSTANTINESCU, MUREȘAN.

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-speranțe: 0-0.

CLUJ-NAPOCA, 19 (prin tele
fon)

Debut neașteptat de partidă. 
Cei care s-au aflat la început în 
atac, avînd chiar fundașii pe li
nia de centru, au fost oaspeții ! 
Acest iureș al echipei F.C. Bihor 
n-a durat, însă, decît 10 minute, 
în continuare, gazdele au pre
luat inițiativa, profitând și de 
faptul că bihorenii s-au retras 
deliberat în apărare, ei rezumîn- 
du-și ofensiva doar la cîteva in
cursiuni, care au fost stopate 
prompt de apărătorii clujeni, 
bine dirijați de „centralul" Cio
can. în astfel de condiții, domi
narea formației C.F.R. a fost in
sistentă, ea fiind punctată și de 
cîteva 
(min. 
(min. 
aceea
cînd fundașul clujean, demarcat 
în careul de 6 metri al oaspeți-

lor, a șutat pilternic în... porta
rul Vidac !

La reluare, timp de 15 minute 
întîlnirea a avut un aspect echi
librat, după care gazdele s-au 
instalat din nou în terenul ad
versarilor, fără a pune însă în

renii au 
atacuri, 
înscrie de două ori. Prima dată 
în min-. 48, cînd Georgescu a șu
tat puternic, Moldovan a scăpat 
mingea, dar Vișan a respins, in 
extremis, din fața lui Florescu.

inițiat cîteva contra- 
avînd posibilitatea să

Stadion „1 Mai" ; teren 
moale ; timp frumos ; specta
tori, aproximativ 10 000. Au 
marcat : DOBRIN (min. 88)
și CÎRSTEA (min. 90) respec
tiv BOTH (min. 89). Raport 
de cornere : 7-1. Raportul șu
turilor la poartă : 23-5 (pe 
spațiul porții : 13—3).

F. C. ARGEȘ : Ariciu -
Zamfir, CÎRSTEA, Dumitrescu, 
BĂRBULESCU - Mustățea, 
VANESCU - Roșu (min. 
Jercan), Dobrin, Radu 
DORU POPESCU.

OLIMPIA : BATHORI I - 
pescu, BEREȘ, Cardoș, Popa - 
Borota, KAISER, BOTH — Mu
reșan (min. 60 Marcu), Hațe- 
ganu, lancu (min. 83 Ghe- 
rine).

A arbitrat : T. Andrei ; la li
nie : I. Vințan (ambii din Si
biu) și N. Petriceanu (Bucu
rești) .

Cartonașe galbene : DORU 
POPESCU, POPA, HAȚEGANU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3—1

(2-0)

IO- 
69 
II,

Po-

unde mă aflam 
că sătmăreanul

UNCTE MARI

telefon) 
isate nu 
;a mult 
bele e- 
puncte, 

că gaz- 
cunoaș- 

Con- 
mă re- 
t... oas- 
fără o 

și Ți
ului, cu 

impus.
1 prima 
ar Stoi-

chiță se 
Mulțescu 
lîngă deschiderea 
min.
periculoase 
gazdă. Numai 
au un om de gol și nici Bălosu, 
I. Moldovan sau Hofmeister 
vor putea alunga grijile în 
naiul reprizei.

Tot oaspeții se vor dovedi 
periculoși și imediat după 
*ză. Dar Roznai ajuns singur în 
careu se grăbește, în min. 51, și 
ratează cea mai mare ocazie a 
meciului. Tot el se complică, în 
min. 55, iar șutul lui Mulțescu, 
cu mare efect, ocolește milime
tric poarta, în min. 61. Fusese
ră ratări psihologice de care pro
fită noul introdus în teren Măr- 
culesru, care reușește o cursă 
simplă și frumoasă în min. 64,

nu 
fi-

ni ai 
pau-

I

Stadionul C.F.R. ; teren bun ; . . ...... .......
8 000. Raport de cornere : 13—5. Raportul șuturilor la poartă : 14—5 (pe 
spațiul porții : 5—2).

C.F.R. : Moldovan — Bîlâ, CIOCAN, VIȘAN, Roman - Szoke, M. Bre
ton, Boca (min. 73 Bacoș) — Adam, Gostilean (min. 46 Șoo), MOGA.

F. C. BIHOR : Vidac — Sătmăreanu I, * "
NAOM, A. Naghi, Ghergheli (min. 46
M. Marian), Florescu, KUN.

A arbitrat : C. Dinulescu ; la linie :
din București).

Trofeul Petchovschi : 8.
La tineret-speranțe : 1—1

timp noros ; spectatori aproximativ

Lucaci, E. NAGHI, POPOVICI -
Georgescu) — Suciu (min. 78

Fr. Coloși și M. Cruțescu (toți

(1-0).

pericol poarta lui Vidac. 
principală a ineficacității 
au constituit-o indecizia atacan- 
ților și... ruperea acțiunilor in 
preajma careului de 1G m. Pe 
fondul dominării gazdelor, biho-

Cauza 
lor

locul 
părut 
aflat în ofsaid, dar din 

ulterioare, prin- 
aceea cu observa-

doua oară, în min. 75. Atunci 
fost 

la 
lo- 
re-

A
Florescu, scăpat singur, a 
ajuns și faultat de Vișan 
marginea careului de 16 m, 
vitura liberă rămînînd fără 
zultat.

Oaspeții au obținut la Cluj-Na
poca un punct meritat, pentru 
care au făcut eforturi lăudabile 
pe întreaga durată a partidei.

tă (în 
mi s-a 
s-ar fi 
consultările 
tre care și 
torul federal Gli. Banciu, aflat 
chiar pe linia fazei, a reieșit 
că poziția fundașului piteștean 
Bărbulescu ___ .
afară din joc a adversarului) 
a centrat, 
cu precizie 
Totală decepție 
cine mai putea 
a treia schimbare 
tat ? Aceasta a venit, însă, 
ultimele secunde, 
cornere consecutive 
lui Bathori, atunci cînd 
CÎRSTEA reușește să găsească 
un spațiu între portarul oaspe
ților și fundașul Popescu și să 
strecoare mingea în poartă. 
Dar... un șut de la centrul te
renului al lui Kaiser lovește 
bara transversală a porții lui 
Ariciu ! Abia atunci meciul s-a 
terminat.

anula poziția de

iar BOTH a reluat 
în plasă : 1—

pe stadion, 
aștepta o 
de rezul- 

__ii, însă, în 
după două 

Ia poarta 
atunci

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 
8 000. A marcat : NEGOESCU (min. 64). Raport de cornere : 4—7. Rapor
tul șuturilor la poartă : 15-8 (pe spațiul porții 9-2).

F. C. CONSTANfA : Ștefănescu - Mustafa, ANTONESCU, BALOSU, 
Codin — Hofmeister (min. 60 MĂRCULESCU), I. Constantinescu — Peniu 
(min. 54 Sălceanu), Negoescu, I. Moldovan, Turcei.

JIUL : I. Gabriel — Niculescu, STOCKER, Rusu, Leca — Toma, AL. MOL
DOVAN (min. 76 Nițu), STOICA (min. 76 G. Stan) - MULȚESCU, 
Roznai, Stoichiță.

A arbitrat : C. Niculescu ; la linie : Marcel Buzea și Emil Svitlec (toți 
din București).

Cartonașe galbene : NICULESCU, 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2-1 (2—1).

centrează excelent și NEGOES- 
CU, venit în viteză, împinge ba
lonul înscriind golul celor două 
mari puncte. Era primul șut al 
gazdelor la poartă după pauză, 
șut fericit și decisiv. Jiul caută 
acum egalarea. Mulțescu va reu
și o cursă excelentă, respinsă 
ca prin minune, în min. 85, de 
gazde, dar Jiul nu va găsi dru
mul spre remiza pe care o

i. MOLDOVAN.

primul sfert 
secunde, 
se 
un 

ratînd deschiderea 
care avea să se

A- 
gîndise 

meci e- 
sc or ului, 
răzbune

pierduse chiar în 
de oră al reprizei 
tunci, echipa oaspe 
parcă prea mult la 
gal,
eroare 
în cursul jocului și să stabileas
că un învingător fără merite 
deosebite.*

Mircea M. IONESCU

Adrian VASILESCU Eftimie IONESCU

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 
PRES DIN 19 OCTOMBRIE 1975 5

FAZA I : Extragerea I: 33 45 11 
38 40 16; Extragerea a n-a : 3 26 
1 21 32 ; FAZA A II-A : Extra
gerea a IlI-a : 10 28 30 7 22 15; 
Extragerea a IV-a : 34 24 6 3 32 
21; FAZA A III-A : Extragerea a 
V-a : 18 14 40 41 23 37 44 26 ; 
Fond general de cîștiguri: 883 500 
lei. Plata cîștigurilor de la a- 
ceastă tragere se va face astfel: 
în municipiul București de la 30 
oct. pînă la 19 dec. 1975 inclu
siv. în țară de la 3 nov. pînă la 
19 dec. 1975 inclusiv, iar prin 
mandate poștale începînd de la 3 
nov. 1975.

INFORMEAZĂ
ARATA o varianta CU

REZULTATE EXACTE LA
PRONOSPORT, E-

157S

AȘA
13
CONCURSUL
TAPA DIN 19 OCTOMBRIE

1. Poli Tim. — FCM Reșița
2. Steaua — U.T.
3. Politehnica Iași
4 Dinamo — „U“
5. C.F.R. — F.C.
6. SC Bacău —
7. F.C. Constanța
8. A.S.A.
9. F. C. Argeș — F.C.

10. Ascoli — Torino
11. Bologna — Milan
12 Inter — Cagliari
13. Juventus —-Fiorentina .

1
1
1
1
x

Sp. stud, anulat
— Jiul 1

Univ. Craiova 1
Olimpia 1 

. x
S!
1
1

Arad
— Rapid 
Cluj-Napoca
Bihor

Fond de ciștiguri 343 338 Iei.



DIN C.E.
în șase orașe din Iugoslavia 

au început sîmbătă seriile celei 
de a IX-a ediții a campiona
telor europene de volei (mas
culin și feminin). în meciurile 
de debut echipele reprezenta
tive de seniori ale României 
n-au dat un randament deo
sebit

în seria masculină de la 
Kralievo, voleibaliștii noștri au 
fost puși la grea 'încercare de 
către bătăioasa formație a O- 
landel, care • reușit să cîștige 
surprinzător primele două 
seturi. Trezit la realitate de 
perspectiva unei senzaționale 
si nescontate înfrîngeri, sex
tetul român a devenit mai 
ferm în setul al treilea, pre- 
luînd încet-încet inițiativa și 
adjudecîndu-și în cele din urmă 
victoria cu 3—2 (—11, —16, 
10, 1, 1). Dar după cite emoții 1 
în celălalt meci al seriei i Ce
hoslovacia — Belgia 3—0.

La Banja Luka, echipa femi
nină a României a întîlnit, în 
primul său meci din serie, 
puternica garnitură a U.R.S.S.,

DE VOLEI
campioană olimpică și euro
peană, în fața căreia n-a mai 
reușit performanța obținută 
anul trecut la C. M., pierzînd 
de data aceasta cu 1—3 (—10, 
—9, 8, —5). în aceeași serie i 
Bulgaria — Olanda 3—0.

Celelalte rezultate de sîm- 
bătâ i masculin : Iugoslavia — 
Italia 3—1, Polonia — Unga
ria 3—0 (la Skoplje), U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—1, R. D. Germană 
— Franța 3—0 (la Subotica) ; 
feminin i Iugoslavia — R. F. 
Germania 3—1, Ungaria — 
R. D. Germană 3—1 (la Rijeka), 
Polonia — Belgia 3—0, Ceho
slovacia — Italia 3—1 (la Ne- 
gotin).

★
Aseară au fost programate 

meciurile etapei a doua. Iată 
cîteva rezultate care ne-au 
parvenit pînă la închiderea 
ediției : U.R.S.S. — Franța
(m) 3—0, Polonia — Italia (m) 
3—0, R.D.G. — Iugoslavia (f) 
3—0, Italia — Belgia (f) 3—1.

TURNEELE ZONALE
Zece runde s-au disputat în 

turneele zonale, din cadrul 
campionatului mondial feminin 
de șah.

La Karlovy Vary, după dispu
tarea ultimelor partide între
rupte, se menține lideră Petra 
Feustel (R. D. Germană) cu 
71/, puncte, urmată de Jovano-

CLASAMENTUL TENISMANILOR 
PE ANUL 1975

LONDRA (Agerpres). — 
Ziarul londonez „Daily Tele
graph" a alcătuit clasamentul 
celor mai buni jucători și ju
cătoare de tenis pe anul 1975. 
La masculin primul loc a fost 
atribuit lui Arthur Ashe (S.U.A.), 
iar la feminin jucătoarei Chris E- 
vcrt (S.U.A.). în clasamentul 
masculin Ilie Năstase ocupă locul 
6, înaintea lui R. Ramirez (Me
xic) și a australienilor J. New
combe și R. Laver.

FEMININE DE SAH
viei (Iugoslavia) 7 p și Hoffman 
(R. D. Germană) 6>/t p. Cîte
6 puncte au Polihroniade și 
Baumstark (România), Karakas 
(Ungaria), Asenova (Bulgaria), 
în runda a 10-a, Elisabeta Po
lihroniade a remizat cu ma
ghiara Eva Karakas, rezultat 
consemnat șl în partida Ger
trude Baumstark — Petra 
Feustel.

în „zonalul" de Ia Pola, Mar
gareta Teodorescu a cîștigat 
partida cu Belamarici, remizînd 
pe cele cu Erenska și Kalch- 
brener. Cealaltă reprezentantă 
a României, Suzana Makai, a 
întrerupt în poziție complicată 
cu Pedrajanska. în clasament, 
conduce Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria) — 8</j p, urmată de 
Suzana Veroczi (Ungaria) —
7 p. Margareta Teodorescu se 
află pe locul 6, cu 6 p. Suzana 
Makai are 4 puncte și 3 par
tide întrerupte.

In intitnirile amicale de popice:

SPORTIVII ROMÂNI, 

DOUĂ LOCURI II
La Budapesta s-a desfășurat 

Dinamoviada de tir, competiție 
internațională cîștigată de tră
gătorii de la cluburile Dinamo 
din U.R.S.S. — 126 p. Dinamo 
București a ocupat locul ai 
treilea cu 83 p. In două pro
be, reprezentanții clubului bucu- 
reștean au obținut medalii ae 
argint i Marcel Roșea la ois- 
tol viteză — 593 p și Dan luga 
la pistol calibru mare — 591 p. 
Cîștigătorii ultimelor probe t 
pistol viteză — Klaar (Dyna
mo R.D.G.) 594 p ; pistol ca
libru mare — Zapolski (Di
namo U.R.S.S.) — 593 p — pa 
echipe, Dinamo U.R.S.S. 2352 p... 
3. Dinamo București 2311 p ; 
armă liberă calibru mare 3'XJ 
40 f (distanța 300 m) — Rij- 
cenko (Dinamo U.R.S.S.) 1 164
p (!), pe echipe Dinamo U.R.S.S. 
4593 p... 3. Dinamo București 
4455 p.

Campionatul republican de scrimă (tineret) ROMÂNIA - UNGARIA 1-3

DUPĂ FLORETĂ,
Ultima probă individuală, cea 

de spadă, din cadrul actualei 
ediții, a fost și cea mai specta
culoasă, cea mai echilibrată, cu 
multe momente de imprevizibil 
și cu un final pasionant. De la 
început o surpriză pe lista de 
concurs : prezența floretistului 
Petru Kuki, care dobîndise cu 
cîteva zile înainte titlul de 
campion republican de tineret. 
Surpriza a căpătat, însă, pe par
cursul probei contur tot mai 
pregnant, studentul de la
I.E.F.S.  ajungînd în finala de 
șase, alături de tinerele speran
țe ale spadei. Și învingîndu-1 
în primul asalt al finalei pe 
Kerekeș, unul din favoriți 
(5—3), Kuki s-a anunțat drept 
candidat la obținerea celui de-al 
doilea titlu. Candidatură pe care 
și-a susținut-o cu măiestria re
cunoscută (ce-i drept, din arse
nalul floretei...) patru asalturi 
consecutiv, încheiate cu victo
rii (în fața lui Niculae la 5 1), 
capotînd, însă, în ultimul, în 
fața lui Dima (3—5). Astfel, be
neficiar a devenit fostul co
echipier al lui Dima, craiovea- 
nul Rotaru care, avînd tot pa
tru victorii (deși învins de 
Kuki), a susținut un meci de 
baraj cu acesta pentru titlul 
de campion. Petru Kuki și-a re
editat victoria (5—2) și a do- 
bîndit al doilea titlu în ca
drul actualei ediții. Iată cla
samentul : 1. Petru Kuki
(I.E.F.S.) 4 v d.b. — campion 
republican de tineret, 2. Mircea 
Rotaru (Electroputere Craiova) 
4 v d.b., X Ion Dima (Steaua) 
3 v, 4. Constantin Niculae (Pro- .

CAMPIONATELE NAȚIONALE Dt ROX
(Urmare din pag. I)

(Litoral Mang.) b.p. (5—0) Ma- 
nole (Farul), Dorobanțu (Dina
mo Buc.) b.ab. 1 Borteș (A.S.A. 
Cluj-Napoca), Popa (Met. Buc.) 
b.ab. 1 Vadasz (Voința S. M.), 
Căprărescu (Steaua) b.p. (5—0) 
Marinei (B. C. Brăila), Donciu 
(Ceahlăul P. N.) b.p. (5—0) 
Memet (Farul) ; UȘOARA ; C. 
Cuțov (Dinamo Buc.) b.ab. 2 
Radu (Nicolina Iș.), Lică (Fa
rul) b.p. (5—0) Ușurelu (Elec
tro. Cv.), Duca (Crișul Or.) b.p. 
(5—0) Măciucă (U. M. Tim.), 
Ceaikowschi (Nicolina Iș.) b.p. 
(5—0) Coprean (C.S.M. Cluj- 
Napoca), Dobrescu (Dinamo 
Buc.) b.p. (5—0) Gutu (B. C. 
Galati) ; MIJLOCIE MICA : I. 
Tirilă (B. C. Galați) b.p. (4—1) 
Stana (Steaua), Nicolae (Met. 
Buc.) b.p. (5—0) Lupu (Farul), 
Stroe (Met. Buc.) b. dese. 2 Tă- 
nase (Nicolina Iș.), Blaj (C.S.M. 
Reșița) b.p. (4—1) Imre (Olim
pia Buc.), Staicu (B. C. Brăila) 
b.p. (5—0) Mihoc (C. S. Baia 
M.), Tîrboi (Farul) b.p. (5—0) 
Alexa (Hidro. C-ța).

Duminică, gala I. Cat. PANA: 
Ploeșteanu (Met. Buc.) b.ab. 2 
Onjeel (Voința Bz.), Roșea (B. C. 
Brăila) b.p. (5—0) P. Tirboi 
(Oțelul Cimpina), Tudor (Steaua) 
b.p. (4—1) Mareș (S. C. Mus
cel), Buteseacă (B. C. Galați)

PETRU KUKI CÎȘTIGĂ Șl SPADA I
greșul) 2 v, 5. Erwin Kerekeș 
(C. S. Satu Mare) 1 v, 6. Mihai 
Popa (C. Ș. Școlarul) 1 v.

întrecerile echipelor de sa
bie și spadă au încheiat ac
tuala ediție a campionatelor 
republicane de tineret.

Iată clasamentele finale : 
sabie — 1. Dinamo (M. Frun
ză, L Pantelîmonescu, D. Ma
rin, D. Alexandru) : 6—3 cu 
Progresul și Victoria Cărei, 
7—2 cu Petrolul ; 2. Victoria 
Cărei (9—0 cu Petrolul, 5—4 cu

în etapa inaugurală a campionatului masculin de baschet

VICTORII CLARE
Campionatul republican de 

baschet masculin, aflat la edi
ția a 27-a, a început prin me
ciurile duble desfășurate sîm
bătă și duminică. Iată rezulta
tele și unele amănunte :

STEAUA — I.C.E.D. 81—71 
(45—41) și 79—53 (49—29). E- 
chipa I.C.E.D. a izbutit ca în 
prima zi să realizeze un meci 
echilibrat, reușind chiar să con
ducă între minutele 23 și 27 
cu 49—47 și 57—55. Aceasta, 
însă, și pentru că antrenorul 
formației Steaua a rulat, din 
prima repriză, întregul lot, în 
scopul testării tuturor jucători
lor. în a doua partidă, steliștii 
s-au impus de la început (min. 
15 : 38—17), dar pe parcurs au 
avut căderi suprinzătoare și su

b.p. Vornicu (Hidro. C-ța), Guță 
(Steaua) b.p. (3—2) Vancea 
(Dinamo Buc.), Georgescu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) b.ab. 3 
Frumosu (Litoral Mang.), Loloț 
(Dinamo Buc.) b.p. (3—2) Jur- 
cuță (U. M. Tim.), Gh. Cio
chină (Steaua) b.p. (5—0) Tîr- 
gheș (Cimentul Medg.) ; SEMI- 
UȘOARA : Răduț (B. C. Brăila) 
b.p. (5—0) Morea (Ind. sirmei C. 
T), Soroceanu (A.S.A. Ba
cău) b. dese. 2 Iacob (Farul), 
Peia (Metalul Buc.) b.p. (4—1) 
Nedelcea (C.S.M. Reșița). Gaia 
II, cat. SEMIMIJLOCIE : Haj- 
nal (Steaua) b. ab. 1 Zorilă 
(U. M. Tim.), Mihășan (Ind. 
Sirm. C. Turzii) b.p. (5—0) Pen- 
ciu (Voința Mâcin), Cicu (S. C. 
Muscel) b.p. (5—0) Iliescu (Met. 
Buc.), David (Dinamo Buc.) 
b. ab. 1 Vlad (B. C. Brăila), 
Moraru (Energ. Cimpina) b.p. 
(5—0) Popa (C.S.M. Cluj-Na
poca), Velcu (Electro. Cv.) b. ab. 
3 Fuicu (U. M. Tim.), Hoduț 
(Rapid) b. neprez. Paraschiv 
(Rapid), Agapșa (Farul) b.p. 
(5—0) Petropavlovschi (Rapid). 
Cat. MIJLOCIE : Chiracu (B. C. 
Galați) b. K. 0.1 Gyorfi (Dina
mo Buc.), Năstac (Steaua) b.p. 
(3—2) Răducu (Lit. Mang.), Hi- 
era (Lit. Mang.) b.ab. 3 Telehuz 
(Hidro. C-ța), Chipirog (Steaua) 
b.p. (5—0) Chioveanu (A.S.A. 
Bacău), Culineac (Rapid) b. 
K.O. 2 Moldovan (Voința S. M.).

Progresul) ; 3. Progresul (6—3 
cu Petrolul) ; 4. Petrolul Plo
iești. Spadă — 1. C. S. Școla
rul (M. Popa, V. Fora, F. Să- 
vulescu) : 7—2 cu C.T.A.S. și 
C. S. Satu Mare, 5—3 și o du
blă înfrîngere cu Progresul,
2. Progresul (6—3 cu C. S. 
Satu Mare, 7—2 cu C.T.A.S.),
3. C. S. Satu Mare (7—2 cu 
C.T.A.S.), 4. Centrul de Tineret 
al Armatei — Steaua.

Paul SLĂVESCU

ALE FAVORITELOR
părătoare (intre minutele 21 și 
29 au inscris un singur coș, 
față de cinci ale adversarilor).

A. S. ARMATA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 42—64 (32—35) și 52— 
82 (22—40). Prezentînd un lot 
destul de omogen, cu medie de 
talie ridicată și bine pregătit, 
„U“ a cîștigat la scoruri ca
tegorice în fața proaspetei pro
movate în Divizia A. Echipa 
A. S. Armata, la rîndul ei, a 
plăcut pentru că tinerii ei bas- 
chetbaliști au luptat cu ambi
ție pentru o comportare ono
rabilă. (D. ST.).

DINAMO — FARUL 100—60 
(45—34) și 106—78 (53—38). Vic
torii confortabile ale campioni
lor, posesori ai unui lot va
loros. Antrenorul Dan Nicu- 
iescu a utilizat cite o formulă 
de echipă pentru fiecare din 
cele patru jumătăți de partidă, 
folosind toți jucătorii. în ciuda 
diferențelor mari, constănțenii 
au dat o replică curajoasă (vi
itorii adversari nu trebuie să 
le judece valoarea prin prisma 
acestor două rezultate), contri
buind la realizarea unor spec
tacole agreabile. (VI. M.).

RAPID BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA IAȘI 80—70 (39— 
41) și 67—60 (36—31). Fără a 
etala virtuți tehnico-tactice 
deosebite, dubla întîlnire din 
sala Giulești a plăcut prin ar
doarea cu care cele două for
mații au luptat pentru victorie. 
Sîmbătă, însă, bucureștenii s-au 
impus mai clar (nu avem în 
vedere numai scorul final) prin 
excelenta prestație a lui R. Ba- 
ciu, coautor al majorității punc
telor echipei sale. (R, T.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 68—55 (34—28) și 81—66 
(44—33). Mai activi în apărare 
și cu un plus de precizie în 
aruncările Ia coș, timișorenii au 
învins net, deși au prezentat un 
lot evident mai slab decît în 
campionatul trecut (Cîmpcanu, 
Czmor, Minius transferați la 
Steaua, Roxin la A.S.A., Weber 
la Dinamo Oradea) (P. ARCAN, 
coresp. județean).

POLITEHNICA BRAȘOV — 
I.E.F.S. 67—68 (37—32) și 63— 
74 (33—30). întreceri echilibrate, 
cu rezultate decise, spre final, 
în favoarea bucureștenilor care 
au fost mai hotărîți și eficienți 
în lupta sub panou. (P. DUMI
TRESCU, coresp.).

Reprezentativele noastre de 
popice au susținut, sîmbătă și 
duminică, la București, patru 
partide amicale cu puternicele 
selecționate ale Ungariei. Po
picarii noștri — mai puțin pri
ma garnitură la femei — au 
avut o comportare slabă, cu 
mult sub așteptări, pierzînd 
trei dintre meciuri. Surprinză
tor că în prima reuniune, sîm
bătă seara pe arena Voința, 
cele două echipe campioane 
mondiale (România la mascu
lin și Ungaria la feminin) au 
fost învinse !

Iată rezultatele întîlnirilor : 
feminin — ROMANIA A — 
UNGARIA 2 558—2 500 p d (Mar
gareta Cătineanu 419, Mariana 
Constantin 401, Ana Petrescu 
439, Ana Janosi 425, Elena 
Trandafir 441 și Florica Negu- 
țoiu 433, iar de la oaspete cel 
mai bun rezultat a fost reali
zat de Tompănă 428) ; mascu
lin : ROMANIA A — UNGA
RIA 5 364—5 404 pd (Purge 901, 
Grigore 877, Băiaș 911, Dumi
trescu 887, Gh. Silvestru 921, 
Tismănar 867, de la învingă

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
DUPĂ PRIMA

CIUDAD DE MEXICO (A- 
gerpres). — în concursul de 
atletism din cadrul Jocurilor 
sportive panamericane, atletul 
cubanez Alejandro Casanas a 
cîștigat proba de 110 m gar
duri cu 13,44, urmat de Smith 
(Bahamas) 13,72 și Bristol 
(Porto Rico) 13,74. Americanca 
Joni Hutley s-a situat pe pri
mul loc la săritura în înălțime 
cu 1,89 m, iar Sam Colson 
(S.U.A.) și-a adjudecat victoria 
la aruncarea suliței cu 83,82 m. 
Ronald Ray (S.U.A.), un atlet 
de culoare în vîrstă de 21 de 
ani, 'a cîștigat proba de 400 m 
plat cu timpul de 44,45 (record 
panamerican și a 4-a perfor
manță mondială a tuturor tim
purilor). Alte rezultate : arun
carea ciocanului — Lawrence 
Hjirt (S.U.A.) 66,56 m ; 400 m 
femei — Joyce Iakobowich (Ca
nada) 51,62.

în concursul de ciclism, proba 
de 100 km contracronometru pe 
echipe a revenit formației Me-

• PE SCURT
ATLETISM O Federația inter

națională de specialitate nu va 
omologa recordul mondial în 
proba de o milă, stabilit în Sue
dia, în cursul lunii august, de 
neo-zeelandezul John Walker cu 
timpul de 3:49,4. Recordul nu 
poate fi omologat, deoarece în 
primele două ture ale cursei, 
Walker a fost „tras* de un alt 
alergător

BASCHET • în a doua jumă
tate a lunii noiembrie îșl va 
începe turneul în SUA echipa fe
minină a R.P. Chineze.

BOX • Rezultate din turneul 
international de la Valjevo (Iu
goslavia) : cat. cocoș : Dedici
(Iugoslavia) b.p. Anghelov (Bul
garia), cat. pană : Kakouris (Gre
cia) b.p. Gavrancici (Iugoslavia), 
cat. grea : Oleg Karataev (URSS) 
b. k.o. t. Surlac (iugoslavia)

ȘAH • In runda a 4-a a ,,Me
mo rialului Alehin*. Korcinoi a 
cîștigat la Pianinei, Petrosian l-a 
învins pe Behm, iar Beliavski a 
obținut victoria în partida cu 

tori primul jucător a fost Csa- 
nyi — 914). Duminică, pe arena 
Gloria : ROMANIA B — UN
GARIA (f) 2 434—2 436 pd (cele 
mai bune punctaje le-au obți
nut : Vasilica Pințea — 423, Ma- 
ria Todea — 415, Elena Gon- 
cear — 415, respectiv, Vad și 
Megyesi — cîte 430) ; pe arena 
Olimpia : ROMANIA B — UN
GARIA (m) 5 215—5 327 p d (C. 
Voicu — 936, respectiv, Mesza- 
ros — 921). T. R.

In C. E. de fotbal 

UNGARIA - LUXEMBURG 8-1

La Szombathely, în cadrul 
grupei a 2-a preliminare a 
campionatului european de fot
bal, reprezentativa Ungariei a 
dispus de cea a Luxemburgu
lui cu categoricul scor de 8—1 
(4—0). Golgeterul întîlnirii a 
fost Nyilasi, care a marcat de 
5 ori.

SĂPTĂMlNĂ
xicului, cu timpul de 2h 09:29,08, 
urmată de Cuba — 2h 11:16,80 
și Columbia — 2h 13:31,07. La 
tir, proba de pistol viteză s-a 
încheiat cu victoria americanu
lui Melvin Makin — 589 p, se
cundat de Jules Sobrian (Ca
nada) 588 p. în proba de ta
lere aruncate din șanț, pe pri
mul loc s-a situat Don Carlisle 
(S.U.A.) — 197 p, în timp ce 
campionul mondial, canadianul 
Primrose, s-a clasat pe locul 4, 
cu 195 p. Pe echipe a cîștigat 
S.U.A.

Rezultate de la alte discipline 
sportive : fotbal : Brazilia — 
Nicaragua 14—0 (9—0) ; Boli
via — Uruguay 1—0 (1—0) ; Tri
nidad Tobago — S.U.A. 1—0 
(1—0) ; Costa Rica — Salva
dor 0—0 ; Argentina — Canada 
2—0 (1—0) ; baschet masculin : 
Cuba — Argentina 98—86 ; Bra
zilia — Insulele Virgine 129— 
80 ; scrimă — floretă femei : 
Margarita Rodriguez (Cuba) 4 v, 
Nikki Franke (S.U.A.) 3 v.

• PE SCURT •
Hort. Remize au fost înregistra
te in partidele Gheller — Len
gyel șl Vaganian — Tal. în cla
sament conduc Gheller și Va- 
ganian cu cîte 3 p. © După 3 
runde, în turneul de la Szolnok 
conduce Barczay cu 2Y2 puncte, 
secundat de fostul campion mon
dial V. Smîslov cu 2 p. Barczay a 
remizat cu Vesterinen, iar Smîs
lov a cîștigat la Mednis. © Ma
estrul sovietic Oleg Romanișin, 
cu 9V2 p, conduce după 11 run
de în turneul de la Novi Sad. 
Urmează în clasament Tarjan — 
7 p (1). Matulovici — 7 p, Ba- 
lașov și Garcia — 6V2 p. © în 
campionatul feminin al URSS, 
după 10 runde conduce maes- 
tra Saunina cu 6V2 p, urmată 
de Fomina — 6 p (1), Ahmîlov- 
skaia și Belavenet — 51/2 p. în 
runda a 10-a, partida dintre Sau
nina și Fomina s-a terminat re
miză.

TENIS DE MASA • în Cupa li
gii europene : Suedia — Franța 
6—2.
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