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De miine, la Bacău:

FINALELE CAMPIONATELOR 
DE GIMNASTICĂ

ANUL XXXI — Nr. 8132

Campionatele naționale individuale de box

AZI, ÎNCEP SFERTURILE DE FINALĂ
• Campionul Ion 
Mocanu eliminat I 
@ Faredin Ibra
him, în excelentă 
formă * In pro
gramul de seara : 
meciul V. Zilber- 
man — V. Didea

Tinărul strungar ' 
sibian Gheorghe 
Niță (dreapta) a 
realizat o specta
culoasă victorie in 
fața rutinatului 
Ștefan Boboc (B.C. 
Brăila).

Foto :
Ion MIHAICA

Cu cele două reuniuni de 
luni, au luat sfîrșit meciurile 
preliminare din cadrul campio
natelor individuale de box ale 
seniorilor ce se dispută în Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală.

în prima gală, cei prezenți 
au avut prilejul să urmărească 
o serie de partide deosebit de 
interesante, în care combatan
ții au făcut dovada unor cu
noștințe avansate, dublate de o 
pregătire la nivelul unui tur
neu final de campionat. Din
tre acestea s-au detașat dispu
tele Teofil Ghinea — Adem 
Săli, Alexandru Turei — Tu
ran Bușit, Vasile Didea — Ion 
Mocanu, Ilie Tirîlă — Tudor 
Nicolae, în care primii au ob
ținut meritate victorii și cali
ficarea în sferturile de finale.

Meciul dintre campionul mij
lociilor mici Ion Mocanu și di- 
namovistul Vasile Didea poate 
primi calificativul de cel mai 
frumos dintre cele disputate

DIN PROGRAMUL DE AZI Șl DE MIINE. 
VA RECOMANDAM :

• MARȚI, galo I (ora 15) : V. Kiss — Al. Dobăeț, St. Duminică — 
I. Lunga, I. Căprărescu — M. Donciu (coco?), M. Ploețteanu — Gh. Roș
ea, D. Loloț — Gh. Ciochină (pană) ; gala II (ora 19) : V. Didea — V. 
Zilberman, P. Istrate — I. Tirîlă (mijlocie mică), C. Văran — G. Bunea 
(semigrea).

• MIERCURI, gala I (ora 15) : C. Chiracu — V. Dețliu, N. Chipirog 
— M. Culineac (mijlocie), I. Alexe — A. lancu, I. Dascâlu - I. Sănă- 
tescu (grea) ; gala II (ora 19) : Al. Turei — I. Coman (semimuscă), 
V. Cicu — T. David, C. Hoduț — D. Moraru, G. Agopșa — 1. Velciu 
(semimîjlocie).

pînă acum. Cei doi pugiliști 
s-au angajat încă din primele 
secunde ale luptei în schimburi 
clare de lovituri, care au en
tuziasmat spectatorii. Intr-un e- 
vident salt valoric față de o 
perioadă nu prea îndepărtată, 
Vasile Didea a apărut pe ring 
cu cunoștințe tehnice mult per-

„DINAMOVIADA DE ATLETISM" -
0 REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASĂ■a

Ediția din acest an a „Dina- 
moviadei de atletism", compe
tiție inclusă în „Cupa tinere
tului", s-a încheiat duminică, 
după două zile de întreceri, la 
startul cărora au fost prezenți 
tineri din toate județele țării 
și din municipiul București, 
„în cadrul concursurilor de ma
să desfășurate în cercuri și a- 
sociații — ne spunea lt. colonel 
Mihail Guran, șeful comisiei de 
educație fizică — au luat parte 
elevi, militari în termen, ca
dre, în scopul întăririi capaci
tății lor fizice, necesare atît 
pentru menținerea sănătății, cit 
și pentru îndeplinirea in mai 
bune condiții a sarcinilor pro
fesionale".
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fecționate, care i-au oferit po
sibilitatea să elimine din com
petiție pe campionul categoriei, 
devenind în acest fel unul din
tre principalii pretendenți la 
cea mai înaltă treaptă a po-, 
diurnului de premiere. Deși a 
lipsit o perioadă îndelungată 
din ring, campionul și-a ono
rat cartea de vizită, prezentîn- 
du-se la nivelul maxim al posi
bilităților sale. Din această con
fruntare a reieșit un frumos 
spectacol pugilistic, aplaudat, 
deseori, la scenă deschisă. Dar 
succesul tînărului Didea nu este 
decît un mic pas spre șefia ca
tegoriei. Chiar astă-seară, el va 
fi supus unui nou și dificil exa
men, în fața vicecampionului 
european al semimijlociilor, 
Victor Zilberman, trecut la o 
categorie superioară.

O adevărată încîntare a fost 
și disputa semimuștelor Ale
xandru Turci (campionul de a- 
nul trecut) și constănțeanul 
Turan Bușit. Combatanții la

cea mai mică categorie au fă
cut o adevărată risipă de ener
gie, lovind și eschivînd în per
manență, pe tot parcursul lup
tei. în final, cu un plus de 
experiență și de forță, Turei 
a obținut sufragiile celor cinci 
judecători.

Seria meciurilor atractive a 

aproape la fiecare ediție, ele
mente deosebit de talentate. 
Să ne amintim, pentru a cita 
doar cîteva nume, de atleți ca 
Ilie Savel, Ion Bățoi, Nicolae 
Mustață, descoperiți cu prilejul 
unor „Dinamoviade".

In cadrul festivității de des
chidere, colonel Octavian Mi- 
hăilescu, președintele comisiei 
de organizare, a subliniat că 
ediția din acest an a „Dina- 
moviadei de atletism" este în
chinată Congresului al X-lea al 
U.T.C.

Iată cîștigătorii probelor. Să
ritura in înălțime, categ. I : I. 
Borș — Dinamo Victoria Bucu
rești 1,70 m ; categ. a Il-a : C. 
Bogdan — Dinamo II Bacău
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continuat și în reuniunea de 
seara : C. Gruescu — Al. Szi- 
geti, M. Toma — P. Dragu, 
T. Dinu — V. Drăgan, F. Ibra
him — I. Gavrilă, C. Ștefano- 
vici — Gh. Ilie. Ultimul a fost, 
fără îndoială, cel mai intere
sant, el reușind să captiveze 
atenția asistenței prin încleș
tarea de forțe, multitudinea fa
zelor spectaculoase, superiorita
tea trecînd pe rînd de partea 
fiecărui combatant. Campionul 
categoriei, C. Ștefanovici, a în
ceput mai bine lupta și în pri-

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Marginalii la etapa a X-a a Diviziei A de Sotbal

NOI CONFIRMĂRI ALE AVANTAJELOR
9 Steaua și Politehnica 

lași, pe drumul eficacității 

crescinde * Atitudinile 

nesportive petrecute Ia Ti

mișoara se cer sancționate

Reținînd dintre rezultatele de 
duminică doar punctul smuls 
de F. C. Bihor — singura echi
pă oaspete care nu se înapo
iază acasă cu traista goală — 
etapa cu nr. 10 desfășurată du
minică în Divizia A atrage a- 

• Nadia Comăneci — 

Teodora Ungureanu și Dan 

Grecu — Nicolae Opres- 
cu, iată două dueluri de 

mare atracție
\\\\\\\\\\\\\^

Timp de trei zile — de 
miercuri și pînă vineri — sala 
sporturilor din Bacău găzdu
iește o importantă competiție 
de gimnastică, așteptată cu le
gitim interes atît de iubitorii de 
sport cit și de specialiștii aces
tei discipline : finala campio
natului republican pentru ma
estre (echipe și individual com
pus) și maeștri (individual). In- 
tilnirea cu Nadia Comăneci, cu 
Teodora Ungureanu, cu Alina 
Goreac și Anca Grigoraș, cu 
alte maestre ale gimnasticii 
noastre într-o dispută ce vi
zează titlul de campioană a 
țării, ca și posibilitatea de a 
urmări duelul Dan Grecu — 
Nicolae Oprescu pentru întîie- 
tate la masculin — iată tot 
atîtea motive ca aceste cam
pionate să fie așteptate cu fi
rească nerăbdare. Fără îndoia
lă, întrecerea feminină oferă 
cîteva puncte de mare atracție. 
Multipla campioană europea
nă Nadia Comăneci abordează 
pentru prima oară poziția de 
cea mai bună gimnastă în com
petițiile interne și va fi deose
bit de interesant duelul ei cu 
Teodora Ungureanu, colegă de 
club, aflată într-o formă și dis
poziție de concurs remarcabile. 
Nu putem decît regreta faptul 
că Alina Goreac și Anca Grigo
raș nu sînt în plenitudinea for
țelor fizice, ceea ce ar fi asi
gurat luptei ^pentru titlu o în- 
dirjire fără precedent în ulti
mii ani. Oricum, iubitorii de 
sport băcăuani sînt de invidiat...

Programul finalelor campio
natelor de gimnastică prevăd 
pentru miercuri exercițiile im
puse (feminin și masculin), joi

JOCULUI
tenția, în primul rînd, prin bi
lanțul ei general la capitolul 
goluri înscrise : 26, o cifră re
marcabilă într-o rundă care a 
trebuit să suporte un joc amî- 
nat. Au marcat consistent Po
litehnica Iași (în plasa unei 
porți greu de străpuns pînă a- 
cum) și Dinamo, dar adevăra
tul festival în materie s-a pro
dus pe terenul din Ghencea 
unde liderul clasamentului a 
administrat U.T.A.-ei un ra
risim 8—0 !

Un asemenea scor într-un 
meci la sfîrșitul căruia o echi
pă rîde iar cealaltă plînge n-ar

vor avea loc exercițiile liber 
alese, iar vineri finalele pe a- 
parate, prilej cu care vor fi 
desemnați toți campionii țării 
pe anul 1975.

OFENSIV
fi servit, prin el singur, tema 
comentariului nostru. Dar per
formanța formației Steaua nu 
este deloc izolată, ea venind să 
se adauge la alte două trecute 
succese, înregistrate în serie pe 
același teren. Și nu se poate 
spune că goal-keeper-ul U.T.A.- 
ei, cvasi-necunoscutul Gheor
ghiu. a fost mult mal neferi
cit (el suportind și două penal- 
ty-uri) decît fuseseră rutinațil 
Băducanu și Coman, în dumi
nicile precedente.

Desigur, atît Steaua eît șt 
Politehnica Iași sînt încă de
parte de a fi atins perfecțiu
nea (și aceasta se simte mai 
ales în timpul evoluțiilor în 
deplasare) în materie de trans
punere în practică a concepției 
ofensive. Dar exemplul oferit 
de elevii antrenorilor Emerich 
Jenei și Ilie Oană se impune 
a fi urmat — la aceleași di
mensiuni — de tot mai multe 
echipe care, mai atente cu 
ceea ce se petrece, de pildă, 
la Politehnica Iași (un 4—1, ur- 
mînd unui 4—0), vor putea tre
ce în dreptul lor acest prim 
beneficiu : nu vor mai pierde 
deloc timp, invocînd absența de 
„nume sonore" din efectivele 
lor ; cazul chiar al Rapidu
lui, al Rapidului lui Fi. 
Marin, Pop, Grigoraș, An- 
gelescu. Manea și Neagu 
(cite nume sonore !), formația 
învinsă la scor de o echipă. 
Politehnica Iași, cu aplicații 
mai mari în susținerea ofensi
vei, deși destui dintre băieții 
lui Oană — Mureșan, Anton, 
Unchiaș, Ciocirlan, Simionov, 
Doru Ionescu etc. — nu și-au 
făcut încă „nume".

Nu încape vorbă, jocul avîn- 
tat, presărat cu șuturi la poar-

Devenită tradițională, această 
largă competiție de masă a o- 
ferit activității de performanță,

______ Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)
Instantaneu din finala probei de săritură in lungime 

Foto ; Dragoș NEAGU

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)



Astăzi, în campionatul de hochei

PARTIDA STEAUA - DINAMO
maugureaza un

Echilibrul de forțe din pri
ma etapă a acestui tur bucu
reștean al campionatului na
țional de hochei nu s-a mai 
repetat în cea de a doua. Pe 
de o parte, nici Dunărea și 
nici Sport Club n-au mai reu
șit prestația bună de sîmbă
tă, iar — pe de altă parte — 
Steaua și w'î '
de acum, 
mult mai 
la potențialul lor maxim. Frun- 

’x — numai 
lucru

Dinamo, avertizate 
au luat lucrurile 
în serios, evoluînd

tașele au obținut nu 
victorii la scor dar -

nou „duel lung“ 
îmbucurător — au făcut și me
ciuri bune, cu combinații spec
taculoase și remarcabile sub
tilități tehnice.

în acest context, întîlnirea 
lor de astăzi, de pe patinoarul 
artificial „23 August**, cu care 
se încheie primul tur al în
trecerii , se anunță foarte in
teresantă. Dinamo va apare cu 
efectivul Complet, lui Tureanu 
expirîndu-i suspendarea. Stea
ua va juca fără fundașul Jus
tinian, care mai are de efec
tuat o etapă.

MECIURILE CU ECHIPELE UNGARIEI-START
iN PREGĂTIRILE POPICARILOR PENTRU C.M.

CLASAMENTUL
0
0
0
o

1. Dinamo
2. Steaua
3. Dunărea
4. Sport Club

2
2
2
2

2
2
0
0

ȘI PROGRA MUL JOCURILOR
4
4
0
0

0
0
2
2

19— 4
16— 5
5—17
4—18

ora 16 : Sport Club 
— Dunărea

ora 18,30 : Steaua
— Dinamo

Odată cu disputarea meciuri
lor amicale cu puternicele selec
ționate ale Ungariei — care au 
avut loc la sfirșitul săptămînii 
trecute la București — popicarii 
noștri fruntași au început pre
gătirea pentru campionatele mon
diale (mai 1976 — Viena). După 
cum se știe, în întîlnirea prime
lor reprezentative a fost realizat 
un scor general egal, 1-* ~
tele noastre au cîștigat, 
cînd la o diferență de 58 p for
mația ungară, campioană a lu
mii, ceea ce constituie un fru
mos succes, pe cînd deținătorii 
titlului suprem masculin, concu
renții români au pierdut, dobo- 
rînd cu 40 de „bețe" mai puțin 
decît sportivii maghiari. Repre
zentativele secunde ale României 
alcătuite, în majoritate, din ele
mente tinere au jucat a doua zi 
cu garniturile A ale Ungariei, și 
au fost întrecute.

Revenind la prima noastră e-

-1. Fe- 
între-

La finalele republicane de judo ale juniorilor

UN SINGUR CAMPION ȘI-A PĂSTRAT TITLUL!
In sala Gloria din Arad au 

avut loc, sîmbătă și duminică, 
finalele campionatelor republi
cane individuale de judo ale 
juniorilor. Cum era de așteptat, 
întrecerile au fost deosebit de 
disputate la toate categoriile, 
de la primul tur pînă la ulti
mul, un singur campion reușind 
să-și păstreze titlul 1 învingă
torii acestei ediții au trecut, 
așadar, prin încercări extrem 
de dificile, victoriile 
se adesea în finalul 
Cele mai frumoase 
le-au avut juniorii 
namo București (antrenor 
Donciu), Șc. sp. Unirea Iași 
Bordea), Șc. sp. 1 București 
Pavelescu și I. Marinescu), 
sp. Șoimii Sibiu (O. Bucur) și 
Constructorul M. Ciuc (I. 
care au cucerit cele mai 
titluri de campioni.

Confruntările juniorilor 
(18—20 de ani) au reținut 
ția în mod deosebit, deoarece 
mulți dintre finaliști vizează,

fiind deci- 
partidelor. 
comportări 
de la Di- 

Gh.
(C. 
(C. 
Șc.

Gali) 
multe

mari 
aten-

îndreptățit, promovarea în lo
tul seniorilor. De altfel, unii 
dintre ei concurează cu succes 
în echipele de Divizia A, sau 
chiar au participat la competi
ții internaționale deschise se
niorilor. La prima categorie de 
greutate, ușoară, favoriți erau 
I. Szacacs 
Ciuc), G.
București) și D. Deliu (IEFS). 
Spre surprinderea unanimă, în
să, C. Nicolae (Dinamo Bucu
rești) și N. Vlad (Progresul Fă
găraș) și-au învins toți adver
sarii, ciștigind cele două serii, 
în meciul lor final, dinamovis- 
tul a reușit să-și întreacă par
tenerul prin ippon (înainte de 
limită) cucerind titlul. Semi- 
mijlociul P. Moțiu (Dinamo 
Buc.) a dominat autoritar cate
goria, obținînd mai multe vic
torii prin ippon. De altfel, acest 
talentat junior a fost premiat 
și cu o frumoasă cupă atribuită 
celui mai tehnic judoka. O e- 
voluție asemănătoare a avut-o

(Constructorul M. 
Sburlea (Olimpia

și cunoscutul sportiv T. Mihala- 
che (Șc. sp. Unirea Iași), cuce
rind tricoul de campion la 
„mijlocie". Singurul dintre foș
tii campioni prezenți care a 
reușit să-și păstreze titlul și la 
această ediție este semigreul 
L. Frcncz (Dinamo Brașov). în 
fine, la „grea" s-a produs o 
surpriză : studentul C. Georges
cu (I.E.F.S.), campion anul tre
cut, a fost învins de elevul C. 
Coteanu (Șc. sp. Unirea Iași) 
și astfel s-a văzut nevoit să 
mulțumească doar cu locul 
titlul revenind ieșeanului.

Pe tabloul învingătorilor 
juniori mici (15—17 ani) au 
părut numai nume noi, 
pe învingători, în ordinea cate
goriilor : I. Domnar (Șc. sp. 
Șoimii Sibiu), B. Onodi (Con
structorul M. Ciuc), G. 
nescu (Șc. sp. 1 Buc), I. Iu
lian (Șc. sp. 1 Buc.) și C. Scn- 
chiu (Constructorul Focșani).X/

se
3,

la 
a- 

Iată-i

Mari-

Costin CHIRIAC

la călărie

necorespunzătoare

de concurs complet

cum sint 
Ana Pe- 

Florica Neguțoiu

campioană mondială, tre- 
nedumerire, cu toate că 

vorba de pierderea unui 
amical. Dacă toți jucătorii

p, cam- 
M. Simion 
— 156 p ; 
VELEA CU

Campionatul republican

VICTORII CATEGORICE
IN CAMPIONATELE DE TENIS DE MASA

FEMININ

ale 
citeva 
inre-

c. s. 
turul

. și duminică, au luat 
victorii la scor 
favorite. Iată i
și rezultatele

chipă feminină trebuie să spu
nem că s-a comportat foarte bi
ne, a fost deosebit de omogenă 
(toate jucătoarele au avut re
zultate de peste 400 p d și o 
medie de 426,33 p d), iar com
ponentele ei de bază, 
Elena Trandafir (441), 
trescu (439) și
(433) au fost principalele reali
zatoare.

Comportarea 
a primei noastre formații mascu
line, 
zește 
este 
meci 
români ar fi evoluat la nivelul 
lor obișnuit (punctau cel puțin 
ca la antrenamente), situația ar 
fi fost cu totul alta. Jucătorii de 
bază, ca de pildă, Iosif Tismă- 
nar, care foarte rar înscrie sub 
900 puncte la proba de 200 lo
vituri, a avut acum un rezultat 
slab, 867 p d (cel mai mic punc
taj din echipă) și 7 bile în gol. 
N-au jucat la valoarea lor nici 
Petre Purge (901), nici tînărul 
Marin Grigore (877) — a doua

.zi, cînd a făcut parte din repre
zentativa B, el a doborît 920 de 
popice. în plus, echipa care 
a cîștigat anul trecut locul I la 
C.M., a fost schimbată, Iuliu Bice 
n-a mai fost selecționat pentru 
motive de indisciplină, iar lui 
Al. Cătineanu, ieșit din formă, a 
fost preferat Gh. Dumitrescu; 
care a avut numai 877 p d.

T. RABȘAN

STEAUA - CIȘTIGATOARE
SIBKJ, 20 (prin telefon). Timp 

de trei zne, ia oaza hipică am 
localitate și in pădurea Șopa, 
s-au desfășurat întrecerile eta
pei finale a campionatului repu
blican de concurs complet ia 
călărie. S-au prezentat la startul 
finalei peste 30 de călăreți, care 
și-au aparat cu dirzenie șansele.

Desfășurată pe două categorii, 
ușoară și mijlocie, proba de dre
saj a avut drept protagoniști 
sportivii de la Dinamo, Steaua și
C. S.M. Sibiu, care au ocupat și 
primele locuri. Astfel, la cat. 
ușoară cîștigător a fost sibianul
D. Roșea cu Cerbu — 43 p, ur
mat de D. Velea (Steaua) cu Dac
— 44 p și O. Recer (Dinamo) cu 
Paring — 44,66 p, în timp ce la 
cat. mijlocie a învins O. Recer 
cu Petrișor - 52 p, urmat de D. 
Loneanu (Steaua) cu Atlas — 
57,33 p și Eug. Ionescu (Dinamo) 
cu Vals - 58,66 p. Proba dc cros, 
care a avut loc în pădurea Șopa, 
a triat valorile, în ultima 
obstacolele aducînd puține r 
dificări în ierarhia definitivă.

Adiționîndu-se punctele 
cele trei zile de concurs, clasa
mentele generale au următoarea 
alcătuire : cat. mijlocie — O. RE
CER cu Petrișor — 142 
pion republican, 2.
(Dinamo) cu Valchir 
cat. ușoară — 1. D.
Dac — 44 p, campion republi
can, 2. O. Recer cu Paring — 45,66 
p, 3. I. Popa (Steaua) cu Epigon
— 47 p ; echipe — 1. STEAUA
— 91 p, 2. Dinamo — 111,12 p,
3. C.S.M. Sibiu — 139 p. (I. IO
NESCU — coresp. județean).

Cele zece meciuri (patru fe
minine și șase masculine) din 
cadrul campionatelor diviziona
re de tenis de masă, desfășura
te sîmbătă 
sfîrșit cu 
echipelor : 
amănunte 
gistrate :

RATCHET AZI. DINAMO BUCU- 
DHJUnul REȘTI - DINAMO MOS
COVA. Sola din șos. Ștefan cel Mare 
găzduiește azi, ta ora 17,30, Intîlnirea 
amicala dintre campioana țării noas
tre, Dinamo, și cunoscuta formație so
vietică Dinamo Moscova. Oaspeții vor 
moi juca miercuri cu Steaua și joi din 
nou cu Dinamo (ambele meciuri vor 
avea loc la ora 18 în salo Dinomo). 
• I.C.E.D. IN CEHOSLOVACIA $1 
POLONIA. Turneele internaționale 
disputate la Brno și la Lodz, cu par
ticiparea echipei bucureștene I.C.E.D., 
au oferit în final următoarele clasa
mente : la Brno : 1. A.B.C. Vieno, 2. 
IC.E.D. București, 3. V.S.T.V. Zetor 
Brno, 4. Moravska Slavia Brno : la 
Lodz : 1. Start Lodz, 2. L.K.S. Lodz, 
3. I.C.E.D., 4. Spolem. • IN PRIMA 
ETAPA A DIVIZIEI B au fost înregis
trate următoarele rezultate : MASCU
LIN : Sănătatea Satu Mare — Voința 
Zalău 78-62 (40-26), A.S.U. Sibiu - 
Voința Timișoara 68—74 (40—34), Știința 
Petroșani — C.S.U. Pitești 73—113 (46- 
50), A.S.A. Bacău — Știința Ploiești 
102-59 (47-34), Politehnica II lași - 
Letea Bacău 70—76 (40—37), C.S.U. Ga
lați — Electrica Fieni 100—76 (40—32),
Comerțul Tg. Mureș — „U" II Cluj-Na
poca 98-74 (44-40), " .....................
tectura 95-68 (53-29), U.R.E.M. - Uni
versitatea București 
Mine-Energie

Lie. 35 — Arhi-

60-58 (38-25),
Automatica 68—72,

Universitatea Craiova — Știința Mediaș 
78-51 (44-22), P.T.T. - I.P.R.O.M.E.T. 
56-77 ; FEMININ : Medicina Bucu
rești — Politehnica II București 36-80, 
Universitatea București — P.T.T. 64—43, 
Olimpia II - A.S.E. 62-25 (35-15),
Știința Sf. Gheorghe — Voința Brașov 
47-58 (22-26), Știința Mediaș - Uni
versitatea Craiova 83—37 (49—12), Meta
lul Salonta — Voința Tg. Mureș 115—54 
(60-26), Sânâtatea Satu Mare - Medi
cina Timișoara 88—43 (49—26), Voința 
Oradea — Constructorul Arad 46—45 
(19-20).

ÎNOT
gust" din
cu a parcurs 100 m
Alte rezultate : 100 m delfin (b) : 
Miclâuș 61,0, H. Lucaciu 63,0 ; 100 m 
liber juniori : P. Ciomîrtcn 
m spate junioare : Carmen 
1:12,8.

INTR-UN CONCURS des
fășurat in bazinul ,.23 Au- 

Capitală, Daniela Georges- 
liber in 1:02,9.

59,0 ; 100
Bunaciu

VCH Fi PRIMA ETAPĂ A RETURU- 
VX>L.L.I LU! _CUPE| FEDERAȚIEI”.

MASCULIN : ViitorulRezultate :
Bacău — I.E.F.S. 3—0, Politehnica Timi-

șoora — Tractorul Brașov 3—1, Univer
sitatea Craiova — Rapid 3—2, „U" Cluj- 
Napoca — Steaua 1—3. ; FEMININ : 
Olimpia București — I.E.F.S. 3—2 (I), 
Penicilina lași — Farul 3—0, și 3—2 (s-a 
disputot și meciul din tur), Știința 
cău — C.S.U. Galați 3—1, C.S.M. 
biu — Universitatea Timișoara 1—3, 
namo —/Universitatea Craiova 3—0, 
pid — „U" Ciuj-Napoca 3—2. o IN 
VIZIA B s-au desfășurat partidele eta
pei a IV-a : MASCULIN : C.S.U.B. 
Mare — Medicina Timișoara 3—2, Farul 
Constanța — Grivița Roșie 3—0, C.S.U. 
Brașov — C.S.U. Pitești 3—0, Aurora 
Bacău — Marina Constanța 3—1, Meta
lul Hunedoara — SARO Tîrgoviște 2—3, 
Dinamo Brăila — Relonul Săvinești 
1—3, Petrolul Ploiești — Foresta Arad 
3—1, Oțelul Oraș Dr. Petru Groza — 
Ind. S.C. Turzii 3—0, Electra — Progre
sul 3—1, C.F.R. — Constructorul Brăila 
0—3, C.S.M. Suceava — Politehnica lași 
3—1 ; FEMININ : Maratex B. Mare — 
C.S.U. Tg. Mureș 3—1, Mondiala S. 
Mare — Medicina Timișoara 3-0, Da
cia Pitești — Voința Craiova 3—1, Spar- 
tac — C.P.B. 3—1, Flacăra Roșie — Me
dicina 1—3, Voința — Penicilina lași 
3—1, I.T.B. — GIGCL Brașov 3—0.

Ba- 
Si- 
Dl- 
Ra-
Dl-

Progrcsul București — 
Arad II (rejucare din 
campionatului) 2—7. Succesul 
formației arădene, deținătoare 
a titlului, este pe deplin meri
tat. Din păcate, nivelul de joc 
al celor două echipe a fost sub 
orice critică. învingătoarele (L. 
Mihuț 2 v, I. Gyongyosi 2 v, L. 
Căruceru 3 v) și învinsele (V. 
Moldovan 1 v, C. Filimon 1 v, 
M. Baciu) au evoluat foarte 
slab, primele detașîndu-se doar 
printr-un plus de voință.

Progresul București (V. Mol
dovan 3 v, C. Filimon 3 v, M. 
Baciu 2 v) — Metalurgistul Cu- 
gir (G. Kadar 1 v, G. Dornic, 
C. Sava) 8—1.

Voința București (M. Lunțea- 
nu 1 v, V. Babiciuc, C. Căpri
ță) — Metalurgistul Cugir (G. 
Kadar 3 v, C. Sava 3 v, G. 
Dornic 2 v) 1—8.

Voința București (M. Lunțea- 
nu 1 v, C. Căpriță 1 v, V. Ba
biciuc) — Sparlac București (L. 
Zaharia 3 v, M. Pinciuc 3 v, E. 
Condicaru 1 v) 2—7.

cît ca și în întîlnirca preceden
tă, ieșenii nu au avut legiti
mații).

Universitatea Craiova (Gheor- 
ghe 4 v, Boboclcă 4 v, Firă- 
nescu 4 v, Danielis 3 v, cuplul 
Gheorghe — Firănescu 1 v) — 
Comerțul Tg. Mureș (Pall 1 v) 
16—1.

C.S.M. Cluj-Napoca (Giurgiu- 
că 4 v, Doboși 4 v, Crișan 4 v, 
Cuc 3 v) — Constructorul Hu
nedoara (Ardelean 1 v, dublul 
Tripon — Ghenea 1 v) 15—2.

CONCURSUL DE RADIO
Duminică au luat sfîrșit în

trecerile din cadrul concursu
lui republican de radiogonio- 
metrie operativă 
Competiția, care a 
startul probelor 130 de 
curenți din 13 județe ale țării, 
s-a desfășurat timp de 4 zile

„Y0-50“. 
reunit la 

con-

in păi
Mențif 
pârtiei 
înainti 
coperiJ 
cunse 
treze 
din dd

PRIMII CISTIGÂTORI IN CICLOCR

AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
IN CINSTEA CONGRESULUI 

U.T.C.

Peste 2 000 de pionieri din 
școlile generale și liceele aflate 
în Bacău au luat parte la un 
cros organizat la Complexul 23 
August în cinstea Congresului 
al X-lea al U.T.C. și a Confe
rinței a 3-a a organizației pio
nierilor. Ciștigători au fost: A-

driana Bungeseu, Daniela Gean- 
gu, Elena Filip, Maria Pără- 
uanu, Clemansa Mincă. Cupele 
puse în joc au revenit echipe
lor Școlilor generale nr. 7 și 
nr. 28.

IN COMPETIȚIE, 26 DE LICEE

O inițiativă lăudabilă în ju
dețul Ilfov : o competiție de

atletism la care iau parte ele
vii și elevele din 26 licee de 
pe cuprinsul județului (Bră- 
nești, Dragomirești Vale, Buf
tea, Călugăreni, Snagov, Giur
giu, Oltenița ș.a.). Concursul se 
desfășoară la 7 probe pentru 
băieți și 7 probe pentru fete, 
fiind eliminatoriu. Finala con
cursului început de mai multă 
vreme, se încheie la sfirșitul 
săptămînii pe stadionul Tine
retului din Capitală.

MASCULIN
Locomotiva București (Păuna 

2 v, Georgescu 1 v, Scripcaru, 
Tudor) — Voința București 
(Stamatescu 4 v, Bodea 3 v, 
Panait 4 v, Udriște 2 v, ' ' 
blul Gherase — Panait 
3—14.

Politehnica București 
lae 2 v, Buga, Colcer, Ghiță) — 
Gloria Buzău (Teodorescu 4 v, 
Romanescu 4 v, Ancei 3 v, 
Stoian 3 v și meciul de dublu) 
2—15.

Voința București — C.S.M. 
Iași 17—0 (neprezentare).

Progresul București — C.S.M. 
Iași 17—0 (neprezentare, întru-

și du-
1 v)

(Nico-

Joi, și apoi duminică, frun
tașii ciclismului bucureștean, 
cărora li s-au adăugat juniorii 
precum și posesorii biciclete
lor de semicurse și turism, au 
luat startul în primele ciclocro- 
suri din sezonul de toamnă. l_m^ 
trecerile de joi, organizate 
clubul sportiv Voința, în pe
rimetrul fermei Roșia-Pipera, 
au supus concurenții unui exa
men sever. Reprezentantul clu
bului sportiv Voința, C. Popes
cu, decanul de vîrstă -al ci
cliștilor bucureșteni (34 de ani), 
a reușit să cîștige cursa se
niorilor în urma unei dispute 
cu Gh. Negoescu. In celelalte 
probe au terminat învingători : 
Ion Paraschiv (Voința) —■ ju
niori mari ; Marin Manole (Șc. 
sp. 2) — juniori mici ; Dorel 
Flutur (Steaua) — semicurse ; 
Gh. niescu (Șc. sp. 1) — oraș.

Următoarea reuniune care a

A\\\W

P

Or:

Tr: 
la

„DINAMOVIADA DE ATLETISM1' CUPA MUREȘ-TIRNAVE

(Urmare din pag. I)

1.85 m ; săritura în lungime, 
categ. I : D. Ungureanu — Di
namo București 6,22 m; categ. 
a Il-a: D. Francu — Dinamo 
II București 6,94 m ; aruncarea 
greutății, categ. I: Gh. Tele- 
man — Dinamo București
11.85 m ; categ. a Il-a : D. Dru- 
lă — Dinamo Cîmpina 12,22 m ; 
aruncarea grenadei, categ. a 
Il-a : I. Safta — Dinamo II 
București 71,53 m ; 100 m, ca
teg. I ; M. Stoenescu — Dina
mo Victoria București 11,6 sec ; 
categ. a Il-a : A. Simo — Di
namo Timișoara 11,2 sec. ; 1000

m, categ. I : C. Scutaru — 
namo 
teg. a 
namo 
categ.
Dinamo Timișoara 9:15,0. Cla
sament general, categ. I : 1. Di
namo pompieri București — 25 

Bucu- 
Bucu- 
1. Di- 

2.

i . H I P I S M ■ ZI PENTRU OUTSIDERI
17,<
tio 
xei
mi 
Ba

Di- 
ca- 
Di-

i,

Neamț 2:50,8 ; 800 m, 
Il-a : E. Adămoae —
Bacău 1:59,5 ; 3 000 m,
a Il-a : Șt. Schmidt —

p ; 2. Dinamo Victoria 
rești — 27 p; 3. Dinamo 
rești 47 p; categ. a Il-a: 
namo II București 108 p ; 
Dinamo pompieri București 112 
p ; 3. Dinamo II Bacău 113 p.

Tot duminică, după încheierea 
competiției, a avut loc o întrecere 
de cros, rezervată elevilor, la star
tul căreia au fost prezenți 400 de 
concurențl.

Două importante competiții de 
masă — dotate cu cupele „Mu- 
reș-Tîrnave“ (băieți) și „Fc- 
mina“ (fete) — s-au încheiat 
de curînd la Tg. Mureș. Prin
tre cîștigătorii întrecerilor la 
care au participat circa 2000 de 
tineri din întreprinderile și in
stituțiile județului sint : Al. 
Bodi, Ecaterina Tompi (ambii 
din Tîrnăveni) și reprezentati
vele orașelor Tîrnăveni (b) și 
Luduș (f) la atletism ; Voința 
Tîrnăveni (b) și Voința Re
ghin (f) la handbal ; Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 
Tg. Mureș (f) la 
mica II Tîrnăveni 
ALBU, coresp.).

(b) și Banca 
volei ; Chi

la fotbal (C.

Pe un timp deosebit de frumos șl 
In fața unei asistențe numeroase, out- 
sider-ii au avut duminică o zi deose
bit de favorabilă, ciștigind — moi 
mult sau mai puțin justificat de per
formanțele precedente — aproape toa
te cursele din program. Hoya — în 
prima probă — și Cubista — In ultima
— au fost singurele învingătoare a că
ror comportare putea fi, oarecum, pre
vizibilă. Dar dacă outsider-ii — mor- 
cînd salturi de valori greu de bănuit
— au oferit celor inspirați cote consis
tente — și nimeni n-a avut ceva de re
proșat — Frizura a făcut excepție. Fii
ca lui Talaz și-a adjudecat dezinvolt 
cursa principală, „Premiul de toamnă", 
la o cotă mult disproporționată față 
de ceea ce se putea sconta de la o 
iapă de viteză, pe un parcurs de 
fond... Asta înseamnă că — între două 
suspendări — Oană a speculat cu 
promptitudine indulgența cu care eleva 
sa a fost tratată în alcătuirea han
dicapului respectiv.

Rezultate tehnice : Cursa I : Hoya 
(Gh. Tănase) 46,9, Becar, simplu 7, 
ordinea 32 ; Cursa II : Maia (V. 
Gheorghe) 38,8, Heredea, simplu 
11, event 61, ordinea 322 ; Cursa III : 
Valy (N. Ion) 34,4, Hanca, Lavanda, 
simplu 23, event 1180, ordinea 68, or
dinea tripla 339 ; Cursa IV : Feriga 
(F. Pașcâ) 30,9 Siliștea, simplu 19, e- 
vent 403, ordinea 999 ; Cursa V : Hi
drant (V. Gheorghe), 28,9, Manșeta, 
Cravașa, simplu 6, event 192, ordinea 
68, ordinea triplă 1035 ; Cursa VI : 
Frizura (I. Oană) 28,2, Hilton, simplu 
3, event 50, ordinea 49, triplu cîștigă- 
tor 2639 ; Cursa VII : Rulaj (I. Oană) 
30,8, Petala, Cornișa, simplu 11, event 
21, ordinea 30, ordinea triplă 535 ; 
Cursa Vil! : Tutela (N. Ion) 28,9, Co
pila, simplu 12, event 66, ordinea 201, 
triplu cîștigător 4273 ; Cursa IX : Cu
bista (G. Solcan), 36,2, Hermafon, 
simplu 2, event 27, ordinea 25. Pariul 
austriac ridicat la suma de lei 23 618 
s-a închis.
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Exemplu de perseverența, 
seriozitate și dăruire, la fel 
de bună pe pistă și la alergă
rile în teren 
Fița-Lovin și-a 
ori contribuția 
reprezentativei, 
interțări sau la Crosul Balca
nic, dovedindu-se un excelent 
„om de

EL RUSU (polo)

campionat 
t-a înche- 
heață cu 
id Bucu- 
irtida de- 
cu 2—1, 

I cuceresc 
acest ti-

Unul 
poloiști 
care a 
noul succes al formației pre
gătite de antrenorul emerit 
C. Vasiliu a fost Cornel Rusu. 
Ba 31 de ani (1,76 m și 77 kg), 
jucătorul rapidlst continuă să 
fie unul dintre cei mai buni 
poloiști din țară. Sobrietatea, 
seriozitatea în pregătire, dă
ruirea sa 
l-au recomandat 
pe C. Rusu selecționerilor e- 
chipei naționale. Debutînd 
destul de tîrziu (1969) în re
prezentativa țării, într-un 
meci împotriva echipei R.D. 
Germație, rapidistul a susți
nut pînă în prezent 159 de 
meciuri internaționale, în care 
a înscris și 116 goluri. A e- 
voluat la două ediții ale C.M. 
și la două ediții ale C.E.. ul
tima oară în 1974, la Viena, 
clasîndu-se pe locul doi în 
clasamentul golgeterilor. în a- 
celașl an a fost desemnat ea 
cel mai bun pololst al Româ
niei.

Este căsătorit și în prezent 
deține și funcția de antrenor 
al echipei de juniori a clu
bului feroviar.

RIE OPERATIVA „YO-50
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CONSFĂTUIRE PRIVIND
îmbunătățirea activității

V

1

LOTULUI REPREZENTATIV

I
I

MARGINALII LA ETAPA A X-a A DIVIZIEI A

ind pe hartă poziția lor de 
amplasare. La acest punct, 
tele s-au prezentat mai puțin 
pregătite decît băieții, unde u- 
nii, cum sînt seniorii Ștefan 
Gaidiș, Li viu Gherdan, Gheor
ghe Nae și alții, au obținut a- 
proape punctajul maxim. Iată 
cîștigătorii concursului (primele 
3 locuri în ordine) : 3,5 MHz, 
junioare : Angelia Tonca (Bi
hor), Mariana Sîrb (Bihor), Vi
oleta Gloviska (Hunedoara). 
Senioare : Doina Farcaș (Ma
ramureș), Mihaela Militarii 
(Dîmbovița), Gabriela Neaga 
(Prahova). Juniori : Istvan Hor
vath (Bihor), Simion Maghiar 
(Bihor), Leonard Breabăn (Su
ceava). Seniori : Liviu Gher- 
d.an (Bihor). Adrian Sinițaru 

r(Prahova), Ion Mierluț (Bihor).
144 MHz. junioare : Mariana 
Buș (Bihor), Violeta Gloviska, 
Iudith Eros (Harghita). Seni
oare : Lucreția Timocea (Ma
ramureș), Ruxandra Răduță 
(Prahova), Gabriela Neaga. Ju
niori : Gh. Dobre (Maramureș), 
Petre Babeu (Dîmbovița), Leo-, 
nard Breabăn (Suceava). Seni
ori : Wiliam Culpi (Brașov). Ion 
Drăcea (Prahova), Ștefan Gai
diș (Bacău). (I.- II.).

fe- I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ieri a avut loc la scaiul F.R.F. 
consfătuire a conducerii ie

rului de specialitate cu președin
ții de cluburi și secții, cu’ antre
norii și medicii ecnipelor care 
dau jucători lotului reprezentativ. 
Reuniunea a lost dedicata anali
zării activității* din ultima peri
oadă de timp a lotului național 
și acțiunilor care trebuie întrec 
prinse pentru îmbunătățirea a- 
cestei activități. In informările 
prezentate, prim-vicepreședinteie 
F.R.F., Tudor Vasile, antrenorul 
lotului, Valentin Stănescu, 
medicul echipei naționale, 
D. Tomescu, au insistat 
pra numeroaselor carențe 
s-au ivit în munca cu lotul re
prezentativ, prezente mai cu sea
mă în jocul cu echipa Turciei. 
In această partidă, selecționata 
noastră a avut o comportare sub 
orice critică, rezultat ai numeroa
selor greșeli și neglijențe din 
perioada pregătitoare, a modului 
cum s-au comportat în teren ju
cătorii, a deficiențelor grave pre
zente în munca de instruire în 
cadrul cluburilor și asociațiilor 
noastre fruntașe. Un accent de
osebit s-a pus pe activitatea me
dicilor cluburilor și asociațiilor, 
lipsită de eficiență, nedesfășurată 
într-o colaborare permanentă cu 
medicul lotului reprezentativ.

Au luat cuvintul, apoi, dr. Paul 
Tomescu (F. C. Argeș), dr. V. 
Frinculescu (Univ. Craiova), an
trenorii C. Cernăianu (Univ. Cra
iova) , Fl. Halagîan (F. C. Ar
geș) , dr. M. Ghimpcțeanu (Stea
ua), M. Popa (Univ. Craiova), 
antrenorul Angelo Niculescu (Sp. 
studențesc), dr. M. Ciortea (Di
namo), col. AI. Florescu (Stea
ua), antrenorul I. Motroc (Rapid), 
FI. Ștefănescu (Rapid), care au 
prezentat o serie de variate as
pecte ale muncii de pregătire a 
selecționabililor, insistînd — în 
spirit critic și autocritic — asu
pra sarcinilor care revin clubu
rilor și asociațiilor pentru ulti
ma perioadă a sezonului actual, 
perioadă care cuprinde patru 
importante acțiuni ale lotului re
prezentativ. Ei au făcut și o 
serie de propuneri privind alcă
tuirea programului de pregătire 
a lotului reprezentativ, așa cum 
a fost prezentat de conducerea 
tehnică a lotului. Apoi, tov. N. 
Petrescu, președintele Colegiului 
de antrenori, a prezentat o se
rie de indicații și precizări de 
ordin metodic pentru o efectivă 
îmbunătățire a procesului de in
struire.

S-ay adoptat. în încheiere, o 
serie de măsuri menite să îm
bunătățească activitatea de pre
gătire în cadrul cluburilor ca și 
munca din cadrul lotului repre
zentativ : respectarea întocmai a 
programului alcătuit ; suprave
gherea pregătirii jucătorilor din 
lot în cadrul cluburilor (au fost 
repartizați. în acest scon, pe clu
buri, antrenorii federali, astfel :

dr. 
asu- 
caie

Valentin Stănescu — Dinamo 
C. Drăgușin — Steaua ; 
trescu - Sp. studențesc și Ra
pid ; E. Banciu — Univ. Craiova; 
C. Ardeleanu — A.S.A. Tg. Mu
reș și F. C. Bihor) ; precizarea 
concepției de joc a lotului și de
plina sa cunoaștere și aprofun
dare ; stabilitatea jucătorilor din 
lot, la cluburi, pe aceleași pos
turi ca în echipa națională ; in
tensificarea muncii medicilor pen
tru o cît mai bună stare de să
nătate a selecționabililor. S-a al
cătuit un lot lărgit de jucători 
din cadrul căruia urmează să fie 
stabiliți selecționații pentru pri
mul joc din calendar (16 noiem
brie cu echipa Spaniei) la Bucu
rești. Iată acest lot : Răducanu, 
Moraru, Iorgulcscu (portari), Che
ran, Anghelini, Sătmăreanu II, G. 
Sandu, Sameș, Hajnal, Mateescu 
(fundași), Dinu, Dumitru, D. 
Georgescu, Iordănescu, Boloni, 
Bălăci (miilocași). Lucescu, Cri- 
san, Troi, M. Sandu, Kun, Dobrin, 
Zamfir (atacanți).

N. Pc-
(Urmare din pap. I)

tă, cu numeroase faze de gol, 
place mult publicului și aceste 
comportări încununate de reu
șite explică și numărul mare 
de spectatori (25 000 și, respec
tiv, 16 000) înregistrat duminică 
în tribunele stadioanelor Steaua 
și ,,23 August" din Iași. Supor
teri 
veni.

Un ____ r___ ,
însă, și jucătorilor noștri,* mai 
ales cînd talentul și inventivi
tatea lor se încadrează într-o 
judicioasă organizare de ansam
blu a jocului, intr-o concepție 
clară. Un asemenea fotbal la 
nivelul întregii divizii naționa
le, ar crea, firesc, aceeași con
cepție și la echipa reprezenta
tivă a țării, saturată, la ora

numeroși care., vor re-

asemenea fotbal place,

ACTUALITĂȚI
• O NOUA ETAPA IN CUPA 

ROMÂNIEI. Mîine, cu începere 
de la ora 14, pe 28 de stadioane 
din țară se vor disputa meciuri 
în cadrul Cupei României. în 
Capitală sînt programate trei 
jocuri : Flacăra roșie — Progre
sul, Unirea Tricolor — C.S.U. 
Galați și I.C.S.I.M. — Automati
ca. întîlnirile se vor disputa pe 
terenul primelor formații.
• MÎINE, 

STEAUA. Pe 
din Capitală 
miercuri partida 
Autobuzul și Steaua, 
începe la ora 15.15.

e SELECȚIE LA CENTRUL DE 
COPII ȘI JUNIORI PROGRESUL. 
Clubul Progresul București or
ganizează, în perioada 21—31 oc
tombrie, o selecție cu copii năs- 
cuți în perioada anilor 1959—J 966. 
Doritorii se pot prezenta zilnic.

AUTOBUZUL — 
terenul Autobuzul 
se va desfășura 

amicală dintre 
Meciul va

între orele 8—12, la stadionul Pro
gresul din str. Dr. Staicovlcl.

• JOI, pe stadionul Municipal 
din Tîrgoviște, cu începere de 
la ora 15,15, se dispută meciul 
amical dintre C.S. din localitate 
și fruntașa primei serii a Di
viziei B, F.C.M. Galați.
• INTILNIRE CU SUSȚINĂTO

RII SPORTULUI STUDENȚESC. 
Conducerea clubului Sportul stu
dențesc face cunoscut că joi 23

til . octombrie, la ora 18. va avea loc 
o întîlnire cu susținătorii forma
ției bueureștene. Aceasta se va 
desfășura în amfiteatrul B.p.a., 
din incinta Institutului agronomic 
,,Nicolae Bălcescu".

• BILETE PENTRU MECIUL DI
NAMO — RAPID, programat mîine 
pe stadionul Dinamo, s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite. Tn 
ziua meciului, Ia casele stadio
nului biletele se vor vinde numai 
pînă la ora 10.

actuală, dc suita remizelor ce
nușii, la scoruri reduse, aproa
pe indiferent de 
a partenerului de

*
Spectatori mulți 

s-au aflat și în tribunele stadi
onului timișorean 
urmări derbyul 
„Poli" — F.C.M. Reșița. Aici, 
însă, numai prima jumătate de 
oră a meciului a corespuns aș
teptărilor. Apoi, după deschide
rea scorului, de către Anghel, 
o petardă aruncată spre banca 
oaspeților (după care a apărut 
și o sticlă) a declanșat inci
dente cu participarea jucători
lor ambelor tabere, din rîndul 
cărora a fost eliminată o... pri
mă pereche : Munteanu și Is- 
trălescu. Și, ca și cum regreta
bilele scene — chiar dacă au 
fost provocate de un gest ve
nit din tribune — n-ar fi fost 
de ajuns, în repriza secundă 
arbitrul bîrlădean Nicolae Rai- 
nea s-a văzut nevoit să arate 
tușa altor doi jucători, Jivan 
și Filipescu, vinovați de lovi
re reciprocă ! Patru cartonașe 
roșii, la care s-au adăugat alte 
două galbene (pentru Păltini- 
șan și Ologeanu) generate de o 
rivalitate rău înțeleasă între 
cele două echipe bănățene. 
Toate acestea, sub ochii unui 
public (cîștigător de două ori 
consecutiv al Trofeului Pe- 
tschovschi), aflat, din păcate, 
în culpă și el prin manifestări 
nesportive, la care au concu
rat deopotrivă miile de susți
nători ai echipei oaspe. Ii va 
reveni, desigur, federației de 
specialitate sarcina de a ana
liza și sancționa cu asprime 
cele petrecute pe stadionul ti
mișorean. In așa fel îneît ase
menea fapte să nu se repete...

forța dc joc 
întrecere.

— 28 000 !

pentru a 
Banatului,

KUNE, RESTANTA
DINAMO RAPID

Atractivă partidă, mîine, în 
campionatul Diviziei A : me
ciul restanță din etapa a Vil-a, 
care va opune —de la ora 15 — 
pe terenul din șoseaua Ștefan 
cel Mare, echipele bueureștene 
Dinamo și Rapid.

După partidele susținute du
minică, cele două combatante 
au efectuat, ieri, antrenamente 
cu caracter de revenire și men
ținere. .
Cheran continuă să fie indis
ponibil. In tabăra feroviarilor, 
se preconizează refacerea cu
plului de fundași centrali, Gri- 
goraș — Florin Marin, iar în 
linia de mijloc este posibilă re
intrarea lui Petcu.

La Dinamo, fundașul

LOTO - PRONOSPORT
ȘI NUMEROASE CÎȘT1- 
’ LA LOZ IN PLIC

i mare este numărul 
din întreaga țară

------ ÎN PLIC 
de 40 000 
10 000 lei 
și speci-

MARI
GURI ]

Tot mai 
câștigătorilor 
care au obținut la LOZ 
autoturisme și cîștiguri 
lei, 30 000 lei, 20 000 lei, 
etc. la seriile obișnuite 
ale LOZ ÎN PLIC.

# LOZ ÎN PLIC
Vă facem cunoștință doar cu 

cîțiva dintre cei mai recenți câș
tigători de autoturisme „Dacia 
1300“ la Loz în plic : Borca loan' 
din Cugir, Bucataș Simion din 
Arad, Bălașa Rodica din Pitești, 
Lazăr Neculai și Tâtărășanu Ion 
din comuna Scorțeni jud. Bacău, 
Buică Marian din Cluj-Napoca, 
Axim Florea din Techirghiol, Bo- 
gyo Carol din Sf? Gheorghe, Pre- 
duț Florian din Tirgoviște, Logăs- 
cu Iulică din Tg. Jiu, Marosi De- 
neș din comuna Simonești jud. 
Harghita. Burda Arhilie din co
muna Radovanu, jud. Ilfov, Sa- 
bău Ana din Baia Borșa, Brîn- 
zaru Florea din Slatina, Nuțeseu 
Victoria din comuna Frasin, jud

INFORMEAZĂ
Suceava, Ene Nicolae din comu
na Nufărul, jud. Tulcea, Negrea 
Dumitru din București.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 15 OCTOMBRIE
Extragerea 

riantă 50% 
1 300‘ și 1 
14 000 lei ; a 
lei ; a 4-a : 
a 5-a : 85,90 
3 149.35 a 40 
TEGORIA 1 
PORT CATEGORIA 2 : 5 498 lei.

Extragerea a II-a : Cat. B : 
1 variantă 50% a 24 612 lei, 2 
variante 25% a 12 306 lei și 12 
variante 10% a 4 922 lei ; 
25,70 a 2107 
a 60 lei ; E : 
F : 2 041,35 a 
CATEGORIA A : 943 673 lei.

Autoturismul „Dacia 1 300“ de 
la Categoria a 2-a, jucat pe o 
variantă 50% a revenit parti
cipantului TABARCEA RADU, 
din Craiova.

1975
1 va-

„Dacia 
10% a 

3,90 a 11 197 
lei ;
6-a : 
CA- 
RE-

I : Cat. 2 : 
autoturism
variantă
3-a :
35,70 a 1223 
a 508 lei ; a 
lei. REPORT 

: 589 703 lei ;

C : 
lei : D : 1 278.25 
79,50 a 200 lei ; 
40 lei. REPORT

REZULTATELE ETAPEI A Vlll-a A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A V-A SERIA A IX-A

Metalul Rădăuți — Dorna Vatra 
Dornei'2—0 (1-0), Victoria Roman - 
Cristalul Dorohoi 1—0 (1-0), Spicul 
Țigănași — A. S. A. Cîmpulung Mol
dovenesc 2—3 (1—0), Constructorul lași 
— Metalurgistul lași 1—0 (0—0), Avîntul 
Frasin — Constructorul Botoșani 1—0 
(0—0), Foresta Moldovița — Minerul 
Gura Humorului 1—1 (1—0), Progresul 
Fălticeni — Foresta Fălticeni 0—1 (0—0), 
Danubiana Roman - Laminorul Roman 
0-0.

Pe primele locuri in clasament, după 
opt etape : 1. MINERUL GURA HU
MORULUI 13 p (19-4), 2. Metalul
Rădăuți 11 p (18-13), 3. A.S.A. Cîm
pulung 10 p (15—10), 4. Victoria Ro
man 10 p (10—5)... pe ultimele : 14. 
Spicul Țigănași 5 p (8-15), 15. Da
nubiana Roman 5 p (7—15), 16. Meta
lurgistul lași 3 p (6—13).

Triumf București - Tehnometal Bucu
rești 1—1 (1—0), T.M. București — Uni
rea Tricolor București 2-3 (1-3), Fla
căra roșie București - I.C.S.I.M. Bucu
rești 1-0 (1-0), Sirena București — Azo
tul Slobozia 0—0, Rapid Fetești — 
Avîntul Urziceni 2—2 (1—1), Automatica 
București - Electronica București 0—1 
(0—1), Olimpia Giurgiu — IPRECA Că
lărași 2-0 (2—0), Șoimii TAROM Bucu
rești - I.O.R. București 0-0.

Pe primele locuri : 1. AZOTUL SLO
BOZIA 12 p (12-7), 2. “ 
București 11 p (9—5), 
București 10 p (12-6), 
rești 10 p (18—3)... pe 
IPRECA Călărași 6 p 
rena București 5 p (8—14).

Unirea Tricolor
3. Tehnometal
4. T.M. Bucu- 
ultimele :

(4-13). 16.

SERIA A VI-A

SERIA A ll-A

Cimentul Bicaz - Ozana Tg. Neamț 
0-1 (0—0), Oituz Tg. Ocna - Petro
listul Dărmănești 1—0 (1-0), Bradul 

- ■ ■ Moînești 1—3 (1—2),Roznov - Petrolul . .
Locomotiva Adjud — Relonul Săvinești 
0—2 (0—2), Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
— Minerul Comănești 2—1 (2—1), Con
structorul Vaslui — Letea Bacău 2—2 
(1—1), Rulmentul Bîrlad — Hușana 
Huși 2-0 (0-0), Textila Buhuși - Trac
torul Văleni 3—2 (1-0).

Pe primele locuri : 1. RELONUL SA- 
VINEȘTI 15 p (27-4), 2. Petrolul Moi- 
nești 14 p (20-5), 3. Energia Gh.
Gheorghiu-Dej 14 p (19—8)... pe ulti
mele : 15. Cimentul Bicaz 3 p, (7—15), 
16. Tractorul Văleni 2 p (8—ob).

SERIA A III-A

Luceafărul Focșani — Olimpia Rm. 
Sărat 2—3 (1—1), Caraimanul Bușteni 
— Carpați Sinaia 1—0 (0—0), Petrolis
tul Boldești — Foresta Gugești 0—2 
(0—0), Petrolul Berea - Victoria Flo- 
rești 1-0 (1-0), Carpați Nehoiu - 
Avîntul Mîneciu 1—1 (0—1), I.R.A. Cîm- 
pina — Poiana Cimpina 0—0, Chimia 
Buzău — Petrolul - • ■ —
1-2 (0-2), Chimia 
Brazi 2-1 (1-1).

Pe primele locuri 
BUȘTENI 12 p (14-7), 2. Petrolul Te- 
leojen 12 p (13—6), 3. Victoria Flo- 
rești 12 p (16-11)... pe ultimele : 15. 
Carpați Nehoiu 4 p (5—18), 16. Chi
mia Buzău 3 p (7—16).

Teleajen Ploiești 
Mârâșești - Chimia

1. CARAIMANUL

SERIA A IV-A

Unirea Eforie Nord — I.M.lE Medgi
dia 1—1 (1—1), Chimia Brăila — Viito
rul Brăila 2—0 (0—0), Dunărea Tulcea 
- Ancora Galați 1-1 (0-0), Progresul 
Brăila — Autobuzul Făurei 1—0 (1—0), 
Gloria Murfatlar — Marina Mangalia 
2—1 (1-0), Minerul Măcin — Electrica 
Constanța 1—1 (0-1), Dunărea Cerna
vodă - Granitul Babadag 4—0 (1—0), 
Voința Constanța — Portul Constanta 
1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL CON
STANȚA 12 p (17-5), 2. Progresul
Brăila 12 p (12-4), 3. I.M.U. Medgidia 
11 p (13—3)... pe ultimele î 15. Gra
nitul Babadag 2 p (3—22), 16. Marina 
Mangalia 1 p (5-16).

15. 
Si-

Voința Caracal — Vagonul Caracal 
0—0, Petrolul Tîrgoviște - Oțelul Tir* 
goviște 0-0, Cimentul Fieni — Vultu
rii Cimpulung Muscel 0—0, ROVA Ro
șiori de Vede — Cetatea Tg. Măgu
rele 1—0 (1—0), Electrica Titu — Chi
mia Găești 2—0 (0—0), Constructorul 
Pitești — Recoito Stoicănești 1—1 (1—0), 
Flacăra Moreni — Viitorul Scornicești 
0—0, Progresul Corabia — F.O.B. Balș 
3-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA MO
RENI 12 p (12-6), 2. ROVA Roșiori 
11 p (10—5), 3. Progresau! Corabia 11 
p (14—13)... pe ultimele : 15. Chimia 
Găești 6 p (5-11), 16. Voința Cara- 
cal 4 p (4—15).

SERIA A VII-A

Unirea Drobeta Tr. Severin — Dierna 
Orșova 3—2 (1—1), Progresul Băilești 
- Lotrul Brezoi 1-1 (1-0), Unirea Dră- 
gășani — A.S. Victoria Craiova 2—0 
(0-0), Metalul Drobeta Tr. Severin - 
MEVA Drobeta Tr. Severin 2-0 (1—0), 
Cimentul Tg. Jiu - Chimistul Rm. 
Vîlcea 3-1 (1-0), Minerul Lupeni -
Dunărea Calafat 5—0 (2—0), Metalur
gistul Sadu — Minerul Rovinari 1—0 
(0—0), Constructorul Craiova — C.F.R. 
Craiova 2—1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
DROBETA TR SEVERIN 11 p (14-5),
2. Constructorul Craiova 11 p (16—10),
3. Progresul Băilești 11 p (13—8), 
Metalurgistul Sadu 11 p (7—9)... 
ultimele : 14. C.F.R. Craiova 5

1.

4. 
pe 

. . . . P
(9-11), 15. Chimistul Rm. Vîlcea 5 p 
(8—14), 16. Victoria Craiova 4 p (3—18).

SERIA A VIU-A

Minerul Ghelar - Ceramica Jimbo- 
lia 4-0 (2-0), Vulturii textila Lugoj - 
Metalul Oțelu Roșu 1-0 (0-0), Elec
tromotor Timișoara — C.F.R. Simeria 
4—1 (2—0), Aurul Brad - Minerul Te- 
liuc 4—0 (3—0), Minerul Oravița —
Constructorul Timișoara 2-2 (1-0), Glo
ria Reșița — Unirea Sînnicolau Mare 
1—0 (0-0), Metalul Bocșa — Minerul 
Anina 1—1 (0—0), Știința Petroșani — 
C.F.R. Caransebeș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AURUL 
BRAD 11 p (18-7), 2. Constructorul
Timișoara 11 p (15—6), 3. Vulturii tex
tila Lugoj 10 p (10—3) ... pe ultimele : 
14. C.F.R. Caransebeș 6 p (7—16), 15. 
Metalul Bocșa 6 p (7—18), 16. Cerami
ca Jimbolia 6 p (6—19).

Rezultatele ne-au fost transmise de câtre corespondenții noștri voluntari

Dinamo M.I.U. Oradea — Voința 
Oradea 1—2 (1—1), Voința Cărei — Bi
horeana Marghita 1—0 (1—0), Recolta 
Salonta - Constructorul Arad 1-0 
(0-0), Minerul Bihor — Armătura Za
lău 2—1 (1—1), Constructorul Satu Mare 
— Someșul Satu Mare 0—2 (0—1), Mi
nerul Suncuiuș - Oașul Negrești 1—1 
(1—0), Gloria Arad — Strungul Arad 
1—2 (0—2), Gloria Simleu Silvaniei — 
Rapid Jibou 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL
SATU MARE 13 p (21—6), 2. Armătura 
Zalău 12 p (10—3), 3. Voința Oradea 
11 p (17—7)... pe ultimele : 15. Mine
rul Suncuiuș 3 p (6—14), 16. Construc
torul Satu Mare 3 p (7-23).

SERIA A X-A

- CUPROM Baia 
Foresta Bistrița —

Băița
(2-0), 

Năsăud 6—1 (3—0), Unirea

Minerul 
Mare 5—0 
Progresul 
Dej — Construcții montaj Cluj-Napoca 
1—0 (1—0), Minerul Cavnic — Cimen
tul Turda 4—0 (3—0), Minerul Rodna — 
Minerul Borșa 3—2 (1—1), Minerul Baia 
Sprie — C.I.L. Gherla 1—0 (0—0), Mi
nerul Băiuț — Bradul Vișeu 3—0 (1—0), 
Dermata Cluj-Napoca — Tehnofrig Cluj- 
Napoca 1—1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
CAVNIC 13 p (20-11). 2. Minerul Rod
na 12 p (20-11), 3. Unirea Dej 9 p 
(16-8)... pe ultimele : 15. Construcții 
montaj Cluj-Napoca 5 p (10-13), 16. 
Progresul Năsăud 4 p (7—21).

Ocna 
Lacul 
Alba 

Vitro-

SERIA A Xl-A

Metalul Sighișoara — Soda 
Mureș 1-0 (0-0), C.I.L. Blaj - 
Ursu Sovata 5—0 (1—0), Unirea 
lulia - Inter Sibiu 1—0 (0-0),
metan Mediaș - Textila Cisnădie 1—1 
(0-0), I.M.I.X. Agnita - Metalul Copșa 
Mică 2-0 (1-0), Chimica Tîrnăveni — 
Textila Sebeș 10—0 (4—0), U.P.A. Sibiu 
— Avîntul Reghin 2—1 (0-0), Metalul 
Aiud — Constructorul Alba lulia 3—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA ALBA 
IULIA 13 p (15-4), 2. Inter Sibiu 12 
p (10-3), 3. Metalul Aiud 11 p (25-5), 
4. Chimica Tîrnăveni 11 p (19—3), 5.
Metalul 
ultimele 
(2-11), 
(3-27).

...... . 5.
Copța Mică 11 p (11—6)... pe 
: 15. Vitrometan Mediaș 
16. Lacul Ursu Sovata 2

3 p
P

SERIA A Xll-A

Gheorghieni — Minerul 
(2-0), C.S.U. “ 

- ‘ (2-0),

I Ba- 
Brașov — 

..._ ......___ T„. _ . Precizia
Săcele - Progresul Odorheiu Secuiesc 
0—1 (0—0), Unirea Sf. Gheorghe -
Oltul Sf. Gheorghe 0-2 (0-0), Chi
mia Or. Victoria — A.S. Miercurea 
Ciuc 1-0 (0-0), Metalul Tg. Secuiesc 
— Forestierul Tg. Secuiesc 0-1 (0—0), 
Utilajul Făgăraș — Minerul Bălan 1—1 
(0—0), Carpați Brașov - Torpedo Zăr- 
nești 1-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. BRA
ȘOV 12 p (13-5), 2. Progresul Odor- 
hei 11 p (19-8), 3. Torpedo Zărnești 
10 p (11-4), 4. Viitorul Gheorghieni 
10 p (13—9)... pe ultimele : 14. Chimia 
Victoria 6 p (7-14), 15. A.S. Miercurea 
Ciuc 6 p (4-12), 16. Metalul Tg. Se
cuiesc 2 p (2-17).

Viitorul 
raolt 2—0 
I.C.I.M. Brașov 2-1

din localitățile respective.



Campionatele europene de volei PE SCURT

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI SUCCESE AU ȘAHISTEEOR NOASERE
In turneul pentru locurile u
• Reprezentativa feminină. in turneul de consolare

• Margareta Mureșan — campioană balcanică • Junioarele s-ou 
comportat bine in turneul de la Lehrte

Cele 54 de echipaje 
la „Turul Europei'* 

în capitala Algeriei, 
în continuare să se 

In clasa-

AUTO • 
participante 
au ajuns 
urmînd ca 
îndrepte spre Maroc,
mentul provizoriu, întocmit la Al
ger, conduc două echipaje so
vietice, urmate de un echipaj 
vest-german.

europene de 
" ‘ șase 

con- 
ulti- 

se- 
pen- 
care

Campionatele 
volei, care se dispută în 
orașe din Iugoslavia, au 
tinuat duminică și luni cu 
mele partide din cadrul 
riilor preliminare, decisive 
tru stabilirea formațiilor 
vor continua lupta pentru ti
tlurile europene. In aceste me
ciuri, hotărîtoare, au fost an
grenate și reprezentativele 
României care au întîlnit 
duminică, în turneul feminin 
de la Banja Luka și în cel 
masculin de la Kralievo, echi
pele Bulgariei și, respectiv, Ce
hoslovaciei. După insuccesul în 
fața formației U.R.S.S., era 
neapărat necesară victoria în 
partida cu Bulgaria, pentru ca 
echipa feminină a României să 
se califice în turneul final. în
cheiat duminică, după miezul 
nopții, meciul s-a terminat cu 
3__1 (8, 12, —9, 13) în favoarea
sportivelor bulgare care, ast
fel, alături de voleibalistele 
sovietice vor continua cursa 
pentru medalii. La Kralievo, 
reprezentativa masculină a ce
dat în meciul cu Cehoslovacia 
2—3 (—4, 11, 11, —11, —13),

după ce reușise, la un moment 
dat, să aibă’ avantaj. Echipele 
Cehoslovaciei și României au 
trecut în „plutonul fruntașe
lor", dar jucătorii noștri cu o 
înfrîngere care va conta în 
turneul final.

în celelalte grupe au mai 
fost consemnate următoarele 
rezultate 1 masculin : Iugosla
via — Ungaria 3—1, Olanda — 
Belgia 3—2, Bulgaria — R. D. 
Germană 3—1 ; feminin 1
U.R.S.S. —- Olanda 3—0, Unga
ria _  R. F. Germania 3—0,
Cehoslovacia — Polonia 3—2. 
în urma acestor rezultate, in
diferent de cele înregistrate în 
ultima zi, au promovat în 
turneele finale ! Polonia, Iu
goslavia, U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia, România (mascu
lin), Ungaria, U.R.S.S., Bulga
ria, Cehoslovacia (feminin).

Luni, reprezentativa mascu
lină a României a întîlnit pe 
cea a Belgiei, de care a dispus 
cu 3—0. într-o altă partidă 
Polonia — Iugoslavia 3—0.

La feminin, Cehoslovacia — 
Belgia 3—0.

La Istanbul a luat sfirșit, 
sîmbătă, cea de a 7-a ediție 
a Balcaniadei de șah. După 
cum s-a anunțat, un frumos 
succes revine, în turneul femi
nin, tinerei noastre reprezen
tante Margareta Mureșan clasa
tă pe primul loc, Ia egalitate 
de puncte, cu șahista iugosla
vă Teresa Stadler. Titlul bal
canic a fost atribuit ambelor 
jucătoare. în ultimul meci al 
turneului masculin, echipa Ro
mâniei a întrecut pe cea a 
Turciei, cu scorul de 3*/2—2‘/2.

Iată clasamentele 
MASCULIN : 1.

17 p ; 2. Bulgaria 
România 13'/2 p ; 4. 
5. Grecia 6 p ;

JUNIORI : 1. Bulgaria 5Vs p;

Grecia 5 p ; 3. România 4 p; 
Turcia 3

>/. P-
FEMININ :

și T. Stadler 2</2 p ; 3. B. Bo-

2. 
4.
2

p ; 5. Iugoslavia

1—2. M. Mureșan

finale :
Iugoslavia 

15Vî P ; 3. 
Turcia 8 p;

IN TURNEELE IONALE

ÎNOTĂTORII DE LA STEAUA 
S-AU COMPORTAT ONORABIL LA POTSDAM

Cei 8 înotători de la Steaua, 
care zilele trecute au luat star
tul in cadrul Concursului in
ternațional al C.S.A.P. au avut 
cea mai bună comportare din 
istoria participării lor la aceas
tă tradițională competiție. în- 
tr-o întrecere directă cu spor
tivi de valoare, recordmani eu
ropeni și campioni ai R.D. Ger
mane, Uniunii Sovietice, Unga
riei, Cehoslovaciei și Bulgariei, 
înotătorii de la Steaua au reu
șit să obțină la Potsdam două 
victorii, să se claseze de 4 ori 
pe locul secund și de trei ori 
pe locul al treilea.

„Marian Slavic s-a impus în 
stilul său caracteristic în fina
la cursei de 200 m liber, pe 
care a cîștigat-o in 1:58,8 — 
ne-a declarat antrenorul Gh. 
Marinei. Regret că nu l-am în
scris și în proba de 400 m, pe 
care ar fi cîștigat-o de aseme
nea cu ușurință. Al doilea în
vingător a fost D. Wetterneck 
la 200 m mixt, unde a înregis
trat cel mai bun rezultat din a- 
eest an (2:15,95), Ia 6 zecimi de

secundă de recordul țării. M-a 
bucurat și faptul că toate cele
3 ștafete ale clubului au urcat 
pe podiumul de premiere, cele 
ale crauliștilor (4 x 100 m și
4 x 200 m) stabilind și noi re
corduri ale României. în sfirșit 
aș mai vrea să subliniez reve
nirea lui — 
locul doi 
la 1500 m 
ticului I.
european pe distanța de 800 ni 
liber".

E. Aimer, clasat pe 
aiît la 400 m cit și 
liber, înaintea sovie- 
Evgrafov, recordman

Turneul zonal feminin de șah 
de la Karlovy Vary a progra
mat runda a 11-a, in care ma- 
cstrele românce Elisabeta Po- 
lihroniade și Gertrude Baum- 
stark au remizat în partida lor 
directă. Alte rezultate : Hof
mann — Gheorghievna 0—1 ; 
Fcustcl — Jackson 1—0 ; Krisz- 
an — Karakas y2—’A- în cla
sament conduce Petra Feustel 
(R.D.G.), cu 8‘/2 puncte, urma
tă de Jovanovici — 7 (1), Poli- 
hroniade, Baumstark, Gheorghi- 
eva, Hofmann, Karakas — 
6V2» Asenova — 6 (1).

In turneul de la Pola, 
primul loc se află Tatiana 
maciko /Bulgaria) — 9‘A P» 
cundată de Veroczi (Ungaria) 
— 7V2 p. Margareta Teodores- 
cu, care a pierdut in runda a 
11-a la Kartston, ocupă locul 6 
cu 6 puncte, iar Suzana 
este situată pe locul 7, 
puncte și două partide 
rupte.

CICLISM • „Marele Premiu de 
la Lugano" a fost cîștigat de 
campionul mondial Roy Schuiten 
(Olanda) — 77,500 km în lh 
43:49,4 (medie orară 44,787 km). 
Pe locurile următoare : F. Moser 
— 1 h 44:34,7, F. Maertens - ih 
45:20,3 și J. Fuchs - lh 45:29,3.
• La Pekin a sosit echipa de ci
clism a clubului albanez Parti
zan Tirana. Cicliștii albanezi vor 
participa la mai multe concursuri 
programate pe șosea și velodrom.
• După 96 de ore, în Cursa de 
6 zile de la Dortmund conduce 
cuplul Guenter Haritz (R.F.G.) - 
Rene Pijnen (Olanda). Belgienii 
Eddy Merckx și Patrick Sercu 
se află pe locul doi.

cite

pe 
Le- 
se-

Makai 
cu 5Va 
între-

MARGARETA MURE$AN

risova (Bulgaria) 1 p ; 4. G. 
Ylmaz (Turcia) 0 p.

★
La Lehrte (R.F.G.) a avut 

loc un turneu internațional de 
junioare desfășurat după sis
tem elvețian, pe distanța a 7 
runde, 
puncte, 
noastră 
urmată 
(R.F.G.), Susan Caldwell (An
glia) și Dana Nuțu (România) 
cu 5 puncte. Au participat 18 
jucătoare.

Pe primul loc, cu 5»/x 
s-a clasat concurenta 

Ligia Jicman. Ea a fost 
de Gisela Fischdick

TURUL FRANȚEI

Marele Premiu FILT
Clasamentul Marelui Premiu

F. I.L.T., la 20 octombrie : 1.
G. Vilas 745 p ; 2. M. Orantes 
619 p ; 3. B. Borg 520 p ; 4. A. 
Ashe 475 p ; 5. I. Năstase 415 
p ; 6. J. Kodes 343 p ; 7. J. 
Connors 340 p ; 8. R, Ramirez 
295 p ; 9. J. Fillol 284 p ; 10. A. 
Panatta 248 p. Primii cinci se 
pot considera calificați pentru 
„Turneul campionilor", progra
mat la sfirșitul anului (30 no
iembrie — 7 decembrie), la 
Stockholm.

JOCURILE PANAMERICANE
CIUDAD DE MEXICO, 20 (A-

gcrpres). — In piscina olimpică 
din Ciudad de Mexico a început 
concursul de natație din cadrul 
Jocurilor sportive panamericane. 
In prima zi de întreceri, înotă
torii din S.U.A. au cîștigat patru 
probe, 
la 100 
100 m 
2:22,22 
ștafeta

prin Rick Colella — 1:06,28 
m bras, Rocca — 58,53 la 

spate, Kathy Heddy — 
la 200 m mixt feminin și 
feminină de 4x100 m mixt 

— 4:22,34. în proba masculină'de 
200 m liber, victoria a revenit 
lui Delgado (Ecuador), cronome
trat cu timpul de 1:55,45, urmat 
de campionul american Rick 
mont — 1:55,96.

în cadrul concursului de 
letism, Janet Merril (S.U.A.) 
adjudecat victoria în cursa 
1 500 m, cu timpul de 4:18,32, iar 
Edith Noedding din Peru a re
alizat o mare surpriză, clasîn- 
du-se pe primul loc în proba de 
100 m garduri, cu 13,56. Proba de 
decatlon s-a încheiat cu succesul 
atletului american Bruce Jenner, 
care a stabilit 
Jocurilor, cu 
8 045 puncte.

în concursul 
tinianul Omar „ . _
proba de spadă întrecîndu-1 în

baraj cu 5—3 pe americanul Scott 
Bozek, clasat pe locul doi. Pri
mele medalii de aur din compe
tiția de canotaj au fost cucerite 
de echipajele Cubei — 6:41,09, în 
proba de patru fără cîrmaci și 
Braziliei — 7:28,07 în proba de 
doi fără cîrmaci.

In turneul de 
nata Braziliei a 
victorie, de data 
echipei Bollviei, 
vins-o cu scorul 
Alte rezultate :
Cuba 1—0 (1—0) ; Mexic — 
nada 8—0 (5—0) ; Argentina
Trinidad 5—1 (1-0).

Rezultate înregistrate în com
petiția de baschet masculin : Me
xic — Bahamas 93—87 (52—44) :
Canada — Venezuela 83-73 (34— 
41) ; la feminin : S.U.A. — Sal
vador 116—28 (66—18) ; Brazilia— 
Republica Dominicană 93—66 (47— 
25).

Organizatorii Turului 
al Franței au anunțat i 
tul în viitoarea ediție 
da la 25 iunie din 
Merlin-Plage. încă nu 
stabilit traseul definitiv 
petiției, care va măsura 
4 000 km. Asul belgian 
Merckx, care a cîștigat 
acum de 5 ori „marea buclă", 
a declarat că va participa și la 
această ediție.

De-

at- 
și-a 

de

un nou record al 
performanța de

de scrimă, argen- 
Vergara a cîștigat

CAMPIONATELE DE BOX
(Urmare din pag. I)

ma repriză se părea că succe
sul său va fi indiscutabil. în 
următoarele trei minute de 
luptă, Gh. Ilie a evoluat la ni
velul adversarului său, multe 
dintre loviturile sale surprin- 
ZÎndu-1 pe campion. Revenirea 
neașteptată a metalurgistului a 
făcut ca simpatia tribunelor să 
se îndrepte asupra lui. în ulti
mul rund, Gh. Ilie declanșează 
iar atacuri prelungite, dar insu
ficient pregătite, acestea nu mai 
au aceeași eficacitate. în plus, 
el obstrucționează, împingîn- 
du-și mereu adversarul, motiv 
pentru care trei dintre arbitri 
judecători îi acordă victoria lui 
Ștefanovici, mai corect în ring 
și mai clar în acțiuni.

REZULTATE TEHNICE : Gala 
I, cat. SEMIMUSCA : Ghinea 
(Steaua) b.p. (5—0) Săli (Steaua), 
Niță (CSM Sibiu) b.p. (5—0) Boboc 
(B.C. Brăila), Ganea (B.C. Galați) 
b. ab. 1 Boșcu (B.C. Galați), Turei 
(Voința Cluj-Napoca) b.p. (5—0) 
Rușlt (Farul), Coman (B.C. Brăi
la) b.p. (5—0) Bucur (CSM 
zești), Vișan “ț----
<4—1) Iosif (CS Bala Mate), Cozma 
(Dinamo Buc.) b. ab. 1 Buhara 
(CSM Reșița). MIJLOCIE MICA î

(Oțelul
Bor- 

Tgv.) b.p.

Didea (Dinamo Buc.) b.p. (5—0) 
Mocanu (Met. Bocșa), Zilberman 
(Rapid) b. ab. 2 Stănescu (Raf. 
Ploiești), Miron (ASA Tg. Mureș) 
b.p. (5—0) Pleșa (CFR Tim.), C. 
Ciochină (Steaua) b.p. (3—2) Bobe 
(Voința Buc.), Istrate (BC Galați) 
b.p. (5—0) Filip (Farul), I. Tirilă 
(BC Galați) b.p. (5—0) Nicolae 
(Met. Buc.), Stroe (Met. Buc.) b.p. 
(4—1) Blaj (CSM Reșița), Tîrboi 
(Farul) b.p. (5—0) Staicu (BC 
Brăila). Gala II, cat. MUSCA ; 
Gruescu (Steaua) b.p. (5—0) A. 
Szigeti (ASA Cluj-Napoca), Toaso 
(ASA Tg. M.) b.p. (3—2) Sabău 
(Voința S.M.), Toma (Litoral 
Mang.) b.p. (3—2) Dragu (Steaua), 
Robu (B.C. Brăila) b. ab. 2 J. Mus
tafa (Cimentul Medg.), Dinu (Di
namo Buc.) b.p. (5—0) Drăgan 
(Voința Buc.), I. Mustafa (Farul) 
b. neprez. I. Szigeti (ASA Cluj- 
Napoca), Condurat (Steaua) b. 
ab. 1 Popa (ASA Bacău), Ibrahim 
(Farul) b. ab. 2 Gavrllă (Steaua); 
SEMIUȘOARA : Ștefanovici (Dina
mo Buc.) b.p. (3—2) Ilie (Met. 
Buc.), Ciubotaru (Viitorul Tim.) 
b.p. (3—2) Turcitu (Dinamo Bv.), 
Sirbu (Met. Bocșa) b.p. (5—0) Teo- 
dorescu (Dinamo Buc.), Ghiță 
(Steaua) c. neprez. Dia (Steaua), 
Vlad (SC C-lung Muscel) b. ab. 3 
Mantu (Steaua), Adam (Farul) 
b. ab. 1 Nap (Met. Bocșa), Peia 
(Met. Buc.) c. neprez. Soroceanu 
(ASA Bacău), Livădaru (Steaua) 
b.p. (3—2) Răduț (BC Brăila).

fotbal, selecțio- 
obtinut o nouă 
aceasta în fața 
pe care a în
de 6—0 (2—0). 

Costa Rica — 
Ca-

ciclist 
că star- 

: se va 
Monts- 
a fost 

com- 
peste 
Eddy 
pînă

al

CAMPIONATE
REZULTATE SCONTATE 

iN ITALIA
BOLOGNA, 20 (prin telex). . Consu

mată duminică, cea de a lll-a etapă a 
campionatului italian s-a încheiat, în 
general, cu rezultate așteptate. Sur
prinzătoare este doar victoria obținută 
de Perugia pe teren propriu în fața 
puternicei formații romane Lazio. Re
zultate : Ascoli - Torino 1—1 (Gola și 
respectiv Pulici), Bologna — Milan
1— 1 (Chiodi și Vincenzi), Internazio- 
nale — Cagliari 1—0 (Boninsegna), Ju
ventus — Fiorentina 4—2 (Causio-2, 
Gori și Anastasi, respectiv Speggiorin 
și Bresciani), Napoli — Cesena 2—0 
(Savoldi și Braglia), Perugia — Lazio
2— 0( Vannini și Pelizzaro), Roma — Ve
rona 2-0 (Spadoni și Prati), Sampdo- 
ria - Como 1-0 (Maraschi). In clasa
ment pe primele locuri Juventus și Na
poli cu cîte 5 p., urmate în ordine de 
Milan și Internazionale cu cîte 4 p. 
In clasamentul golgeterilor s-au deta
șat Pulici și ~ 
cîte 4 goluri.

Causio care au înscris

CESARE TRENTINI

U.R.S.S. In campionat s-au dis
putat doar trei meciuri, încheiate cu 
următoarele rezultate : Pahtakor Taș- 
kent — Dynamo Kiev 5-0 (I), Karpatî 
Lvov — Torpedo Moscovă 1—0, Ararat 
Erevan — Lokomotiv Moscova 2-0.

IUGOSLAVIA (etapa a 11-a) : Ze- 
lezniciar — O.F.K. Beograd 2—1 ; Parti
zan Belgrad — Sloboda Tuzla ~ .
Olimpia Liubliana — Vardar Skoplie 
3—1 ; Rijeka — Velez Mostar 0—0 : 
Steaua Roșie Belgrad — Sarajevo 
5—1 ; Dynamo Zagreb — Buducnost 
1—0 : Borac — Hajduk Split 0—2 ; Rad- 
nicki Niș — Vojvodina Novi Sad 1—0; 
Radnicki Kraguevac — Celik Zenîca 
1-0. Clasament : 1. Steaua Roșie

2-1 ;

i

NATAȚIE • La Kosice s-au 
desfășurat întrecerile uneia din 
grupele sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo. Clasate pe primele locuri. 
Vasas Budapesta și Ruda Hvezdfju 
Kosice s-au calificat pentru 
miflnale. Rezultatele din ultima -K~ 
zi : Vasas — Ruda Hvezda 5—3; 
TSKA Sofia — Helsingfors (Fin- ✓ 
landa) 14—3. a In cadrul acele- ' 
iași competiții, în grupa de la 
Istanbul s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Canottieri Na
poli — Galatasaray 9—2 ; Horgen 
(Elveția) — Anvers 9—6. S-au 
calificat formațiile Canottieri și 
Galatasaray.

ȘAH • După 5 runde, în „Me
morialul Alehin" de la Moscova 
conduc Gheller și Vaganian, cu 
cîte 3x/, p, urmați de Beliavski 
— 3 p (1), Petrosian, Korcinoi și 
Forintos, cîte 3 p. > In turneul 
de la Novi Sad, după 12 runde; 
Romanișin (U.R.S.S.) - 10 p, Ma- 
tulovici și Tarjan — 7i/, p. • 
După 11 runde în campionatul 
feminin al U.R.S.S., care se des
fășoară în orașul Frunze, lideră 
a clasamentului se menține Sau- 
nina, cu 7 p, urmată de Ahmî- 
lovskaia, Fomina și Serbina — 
6 p (toate trei cu cîte o partidă 
mai puțin).

TENIS „ Disputat la Tucson 
(Arizona), meciul S.U.A. — Ve
nezuela, din cadrul zonei ame
ricane a „Cupei Davis", a reve
nit gazdelor la scorul de 5—0. 
Rezultate : Connors — Hose 6—4, 
6—1, 6—3 ; Tanner — Andrew
6— 4, 6—3, 6-2 ; Stockton, Van
Dillen — Hose, Andrew 6—2, 6—2,
7— 5 ; Connors — Andrew 6—2,
6—1, 6—2 ; Tanner — Hose 3-6, 
6—2, 6—3, 6—4. a La Montreal : 
Canada - Columbia 3—0. în turul 
următor, Canada întîlnește Me
xicul, desemnînd pe viitoarea 
adversară a S.U.A. „ Stan Smith 
a cîștigat turneul de la Sydney, 
învingînd în finală cu 7—6, 6—2 
pe Bob Lutz. In semifinale : 
Smith — Case 6-7, 6—3, 6—1 J
Lutz — Gottfried 6—3, 6—4.

MM. O

AGENDA SAPTAMINII
Continua C.E. (m.f.), în Iugoslavia
Turnee internaționale, la Perth (Australia) și Teheran 
Prima manșa din etapa a doua a cupelor europene 
(C.C.E., Cupa cupelor și Cupa U.E.F.A.).
Turneul Prietenia, la Ulan Bator
C.M. la ciclobai și ciclism artistic, la Gând (Belgia) 
C.M., la Viena
Cursa de 6 zile, la Frankfurt pe Main

21-25 VOLEI
21-26 TENIS
22 FOTBAL

22-26 HALTERE
23-25 CICLISM
23-26 JUDO
23-28 CICLISM

DE FOTBAL
Belgrad — 17 p ; 2. Partizan Bel
grad — 15 p ; 3. Hajduk Split - 15 p.

BULGARIA (etapa a 8-a) : Levski 
Spartak — Lokomotiv Plovdiv 1-0 ; 
Akademik — Sliven 1-0 ; Slavia So
fia — Lokomotiv Sofia 1—1 ; Trakia 
Plovdiv — Pirin Blagoevgrad 1—0 ; 
Spartak Varna — Spartak Pleven 3—1 ; 
Minior Pernik — Botev Vrața 
Beroe Stara Zagora - ȚSKA 
temvrisko Zname Sofia 1-1 ; Dunav 
Ruse — Cerno More Varna 2-2. Cla
sament : 1. Akademik 
2. ȚSKA - 12 p ; 3.
- 11 p.

AUSTRIA (etapa a 
Graz — Rapid Viena 
Innsbruck — Voest Linz 2—1 
tria Klagenfurt — Austria 
0—3 ; ASK Linz — AK Graz 3—0; Aus
tria Viena — Admira Wacker 0—0. 
Clasament : 1. Austria Viena — 17 p; 
2. Wacker Innsbruck — 16 p ; 3. Ra
pid Viena — 15 p.

0-0 ; 
Sep-

Sofia - 12 p ; 
Trakia Plovdiv

2

2

: Sturm
Wacker 

I ; Aus- 
Salzburg

ANGLIA (etapa a 13-a) : Birmin
gham — Leeds 2-2, Manchester Uni
ted — Arsenal 3—1, Middlesborough — 
West Ham United 3-0, Everton — 
Aston Villa 2—1, Coventry — Liverpool 
0—0, Burnley — Queens Park 1—0. In 
clasament : 1. Manchester
19 p. ; 2. Queens 
p. ; 3. West Ham 
joc mai puțin).

FRANȚA (etapa 
lia 
tes 2-2, 
Sochaux 
19 p. ; 
14 p.

United
Park Rangers 17 

United 17 p. (un

a 10-a) : Marsi-
Nisa 2—1, St. Etienne — Nan- 

Lllle — Lyon 2—0, Monaco - 
0—0. In clasament : 1. Nisa

2. Lyon 15 p. ; 3. Marsilia

8-a) :
FC Utrecht 5-1

PSV Eindhoven 4—1 ; 
Maastrîchtt — NEC Nijmegen 

Eindhoven — GO Ahead 4—2 ;

OLANDA (etapa a
Amsterdam 
den Haag 
MW " 
2-3 ;

ÎN EUROFT^k
& 

Twente Enschede — Feyenoord Rot
terdam 2—0 ; Telstar — FC Amster
dam 0-3 ; Sparta — AZ '67 Alkmaar 
1—1 ; Excelsior - Graafschap 3-0 ; 
NAC Breda — Roda Kerkrade 0-3, 
Clasament : 1. Twente — 13 p ; 2.
Feyenoord — 12 p ; 3. Ajax — 12 p.

PORTUGALIA (etapa a 7-a) : Be- 
lenenses — Farense 2-1 ; Academi- 
co — Braga 1-0 ; FC Porto — Spor
ting 2—3 ; Benfica — Atletico 3-0 ; 
Unio Tomar — CUF 1—1 ; Setubal — 
Boavista 1—2 ; Guimaraes — Leixoes 
4—1 ; Estoril — Beira Mar 1-0. Cla
sament : 1. Benfica Lisabona — 11
p ; 2. Boavista - 11 p ; 3. Belenen- 
ses — 11 p.

ȘTIRI
• Cupele europene la fotbal pro- 

gramează mîine, miercuri, primele 
partide din cadrul turului II. Dintre 
acestea mai echilibrate se anunță 
următoarele meciuri : Borussia Mo
enchengladbach - Juventus Torino, 
Ruch Chorzow — PSV Eindhoven, Ben
fica Lisabona — Ujpest Dozsa Buda
pesta („Cupa campionilor europeni") ; 
Ararat Erevan — West Ham United, 
Fiorentina — Sachsenring Zwickau, SC 
Anderlecht — Borac Banja Luka 
(„Cupa Cupelor") și FC Carl Zeiss 
Jena — Stal Mielec, Spartak Mosco
va — FC Koln, Steaua Roșie Bel
grad - SV Hamburg, Galatasaray — 
Torpedo Moscova, Honved Budapes
ta — Dynamo Dresda, Vasas Buda
pesta — Sporting Lisabona („Cupa 
UEFA").

• In cadrul campionatului euro
pean interțări se va disputa un sin
gur joc, cel dintre selecționatele 
Poloniei și Italiei (grupa a 5-a), pro
gramat sîmbătă, 25 octombrie.
• La Kormed (Ungaria), selecțio

nata de tineret a țării gazdă a în
vins reprezentativa similară a Luxem
burgului cu 4—0 (3—0).
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