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REZULTATE TEHNICE

F.C. Bihor — „Poli" Timiș. 1—1 (1—0) 1. STEAUA 12 7 4 1 28— 9 18
Politehnica lași — S.C. Bacău 1—0 (0—0) 2. Dinamo 12 8 1 3 31—15 17
ASA Tg. Mureș — „U“ Cj-Napoca 3—1 (3—1) 3. A.S.A. Tg. Mureș 12 6 2 4 19—15 14
F.C. Constanța — Univ. Craiova 1—o (0—0) 4. Politehnica lași 12 6 2 4 21—18 14
FCM Reșița — F.C. Olimpia 1—0 (0—0) 5. S.C. Bacău 11 6 1 4 13—11 13
Jiul — U.T.A. 2—0 (2—0) 6. F.C. Bihor 12 5 3 4 14—13 13
CFR Cluj-Napoca — F.C. Argeș 1—1 (0—0) 7. F.C. Argeș 12 4 5 3 12—12 13
Rapid — Sportul stud. 2—0 (0—0) 8. Rapid 12 5 2 5 13—13 12
Dinamo — Steaua 3—3 (2—1) 9. F.C.M. Reșița 12 5 2 5 12—18 12

10. Univ. Craiova 12 4 3 5 14—10 11
ETAPA VIITOARE (miercuri 5 noiembrie) 11. Sportul stud. 11 5 1 5 13—13 11

12. F.C. Constanța 12 5 1 6 13—15 11
JIUL — UNIV. CRAIOVA 13. „Poli* Timiș. 12 4 3 5 15—22 11
„U" CLUJ-NAPOCA — RAPID 14—15. F.C. Olimpia S.M. 12 3 4 5 12—18 10
U.T.A. — F.C. BIHOR 14—15. C.F.R. Cluj-Napoca 12 3 4 5 9—15 10
F.C.M. REȘIȚA — SPORTUL STUD. 16. „U“ Cluj-Napoca 12 3 2 7 15—17 8
F. C. ARGEȘ — S.C. BACAU 17. U.T.A. 12 3 2 7 13—22 8
DINAMO — POLITEHNICA IAȘI 13. Jiul Petroșani 12 3 2 7 11—22 8
F.C. OLIMPIA S. M. — C.F.R. CLUJ-NAPOCA
STEAUA — „POLI" TIMISOARA
F.C. CONSTANȚA — A.S.A. TG. MUREȘ in pag. 2—3 —___ A

„CUPA TINERETULUI"
La primele întreceri, organizare
bună, participare entuziastă
într-un cadru sărbătoresc, specific startului într-o 

competiție cu larg caracter de masă, bazele sportive 
din întreaga țară au primit ieri sute de mii de iubi
tori ai sportului care au ținut să participe la primele 
întreceri din cadrul celei de a treia ediții (de iarnă) 
a „Cupei tineretului". Prezența numeroasă, consem
nată pretutindeni, constituie expresia popularității de 
care se bucură cea mai mare competiție de rnasâ 
în rîndul cetățenilor de toate vîrstele, precum și 
entuziasmul cu care tineretul țării a întîmpinat im
portantele evenimente politice din viața sa : Congresul 
al X-lea al U.T.C., Conferința a X-a a U.A.S.C.K. și 
cea de a Ill-a Conferință națională a Organizației 
Pionierilor, evenimente ce încep astăzi în Capitală.

Ample manifestări sportive in București
Dudu Georgescu restabilește pentru prima oară egalitatea pe tabela 
de marcaj înscriind, cu capul, din centrarea lui Radu Nunweiller.

Foto : D. NEAGU
GOLGETERII

13 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 3 din 11 m. 
8 GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 3 din 11 m.
7 GOLURI : M. Sandu (Sportul studențesc).

De dimineață, pina la nu„-zut 
zilei, Stadionul tineretului din 
Capitală a cunoscut, ieri, o ani
mație deosebită pe toate bazele 
sale. Debutul într-o nouă ediție 
a celei mai populare competiții 
de masă a atras la startul in-

IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY

XV-!e ROMÂNIEI VICTORIOS
ÎN MECIUL CU POLONIA: 20-9 (6-0)

.-entru a evita orice surpri
ză neplăcută și a debuta cu 
dreptul în noua ediție a cam
pionatului Europei, antrenorii 
români (V. Irimescu și P. 
Cosmănescu) au trimis ieri in 
teren, împotriva Poloniei, cel 
mai bun XV posibil (la ora 
actuală), rodat în dificilele 
partide din Noua Zeeiandă. 
Tricolorii și-au făcut datoria, 
păstrîndu-și neîntinată aureola 
lor de „neînvinși*1 în 12 partide 
internaționale consecutive (se 
înțelege că este vorba doar de 
meciurile inter-țări), adică 
dintr-acea zi de toamnă tirzie 
și rece cînd au pierdut, în 
mod discutabil, la Valence 
(6—7), în fața Franței. De a- 
tunci, echipa națională, ambi
ționată, îmbunătățită in mod 
constant, a început să joace 
tot mai mult rugby, apropiin- 
du-se de ceea ce ne place să 
numim „marele spectacol". 
Ieri, XV-le nostru a învins la 
un scor și de o manieră des
tul de concludente. Noi, și so
cotim că și miile de spectatori 
prezenți la meci, am fost mul
țumiți de prestația oferită, ri
dicată pe alocuri la un apre-

Iată-l pe Constantin (cu balonul in brațe) pătrunzind impetuos 
in terenul de țintă polonez ; va fi o nouă incercare pentru culorile 
noastre. Foto : Ion MIHAICĂ

ciabil nivel tehnic, prin efor
turile comune ale ambe'or 
combatante. Aici ar trebui fă
cută și o paranteză (pentru a 
înțelege mai bine valoarea vic
toriei culorilor noastre) arătîn-

du-se că rugbyștii polonezi 
s-au prezentat în mare pro-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)
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CLASAMENTUL

TINERETUL, MÎNDRIA PATRIEI!

organizațiile U.TU., 
odată cu bilanțtjt* 
suri prin care în cel

Astăzi, Ia București, începe marele forum al tine
retului nostru, reunind trei evenimente politice de 
o deosebită însemnătate — Congresul al X-lea al 
U.T.C., Conferința a X-a a U.A.S.C.R. și a 

IlI-a Conferință națională a Organizației Pionierilor. 
Consemnînd aceste momente de remarcabilă impor
tanță din viața tinerei generații, gîndurile ne poartă 
— evocator — spre acele luminoase pagini de isto
rie care arată că, de-a lungul trecutului atît de frămîntat 
al patriei noastre, tineretul, împreună cu cele mai înain
tate forțe ale societății, s-a aflat, Întotdeauna. în primele- 
rînduri ale luptei pentru eliberarea națională și socială, 
pentru progres și civilizație. întregul popor român se mîn- 
drește, de asemenea, cu entuziasta contribuție pe care 
tinăra generație, crescută și educată de partid, a adus-o 
și o aduce la făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a țării noastre spre comunism. Cu acea 
dragoste nemărginită pe care o poartă tinerelor vlăstare 
ale poporului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : ...„Avem, tovarăși, un tineret minunat, care urmează 
neabătut politica partidului comunist, un tineret la înăl
țimea înaintașilor săi". Păstrăm, de asemenea, vii în me
morie cuvintele adresate de secretarul general al partidului 
nostru de la tribuna Congresului al XI-lea al P.C.R. : 
„Partidul dă o inaltă apreciere muncii tineretului, activității 
organizațiilor sale, preocupîndu-se permanent de asigurarea 
celor mai bune condiții de formare și educare a tinerei 
generații*'.

Intr-adevăr, prin grija părintească a partidului, tinere
tului nostru i-au fost larg deschise toate porțile vieții, 
minunate perspective de valorificare deplină a entuzias
mului și capacității sale creatoare, de ascensiune spre cu
noaștere, spre știința și cultura cea mai înaltă, de împli
nire a celor mai îndrăznețe năzuințe și idealuri.

Recunoscător pentru această viață minunată, tineretul 
patriei noastre se află angajat cu întreaga-i ființă, cu de
plină încredere și profund devotament, în îndeplinirea sar
cinilor de răspundere încredințate de partid. Marilor suc
cese obținute in toate domeniile de activitate, in munca 
productivă, in dezvoltarea științei și culturii, in atitea alte 
planuri, le adăugăm și frumoasele realizări pe care tine
retul, statornic împrietenit cu viața stadioanelor, le-a in
corporat bilanțului cu care se mindrește astăzi mișcarea 
sportivă, de masă și de performanță, din țara noastră.

Marele forum al tineretului va dezbate și activitatea 
desfășurată pentru îndeplinirea obiectivelor de răspundere 
stabilite prin importante documente de partid pentru toate 

“ ale studenților și pionierilor, prilejuind, 
realizărilor, o analiză exigentă și .nă- 

mai scurt timp, întregul tinerel 
să fie angrenat in practicarea sistematică a exercițiilor fizice 
și sportului, activități de interes național.

i
I

I

Pe ultima sută de metri, concurența la cro
sul desfășurat ieri pe Stadionul Tineretului,

trecerilor mii de 
participant din în
tregul municipiu, 
în special din sec
toarele 7, 8 și 1. 
Iubitori și practi
cant ai alergări
lor de cros și ai al
tor probe atletice, ai 
voleiului, handba
lului, rugbyului, oinei, tirului, 
baschetului, aeromodelismului 
au completat un amplu și inte
resant program sportiv.

Ca întotdeauna în asemenea 
ocazii, de cea mai largă par
ticipare s-au bucurat întrece
rile de cros. Cîteva sute de 
concurent și-au disputat cu 
ardoare primele locuri la ca
tegoriile de vîrstâ cuprinse în 
program. După curse specta
culoase au cîștigat Corina Că- 
tineanu (Liceul electrotehnic 
Unirea) și Cristian Stan (Li
ceul mecanic 10), la categoria

15—17 ani, Mariana Petre (Li
ceul mecanic 10) și Gabriel 
Năstase (Institutul de construc
ții), la categoria peste 17 ani. 
Dintre rezultatele înregistrate 
la alte probe atletice progra
mate (200 m, 400 m, 800 m — 
băieți și fete, săritura în lun
gime și în înălțime) demn de 
remarcat ni se pare cel cu care 
Florica Bălan (C.A.U.) a cîști
gat proba de lungime : 5,87 m.

întrecerile de tir, la care s-au 
înscris 80 de concurenți, au re-

(Continuare in pag. 2-3)

MADIA COMANECI Șl ECHIPA ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIUL CU ITAEIA

MUNICIPIUL GH. GHEOK- 
GHIU-DEJ, 2 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, în pre
zența unei asistențe-record, in 
sala de sport din orașul nos
tru s-a desfășurat intîlnirea in
ternațională dintre echipele 
feminine de gimnastică ale Ro
mâniei și Italiei. în timp ce 
pentru sportivele noastre acest 
concurs a constituit un nou test 
al pregătirii pe care echipa Ro
mâniei o face pentru viitoarele 
întreceri, pentru oaspete me
ciul a reprezentat un examen 
pentru obținerea calificării la 
J. O. de la Montreal. După 
cum era și de așteptat, atît la

exercițiile impuse, cit șl la cele 
liber alese, superioritatea a fost 
de partea gimnastelor românce, 
Nadia Comăncci, Teodora Un- 
gureanu, Gabriela Trușcă. 
Georgeta Gabor, Luminița Mi- 
lea și Mariana Constantin ofe- 
rindu-ne un veritabil recital de 
măiestrie. După prima zi, 
echipa României conducea cu 
190,95 față de 183,40 cît a rea
lizat selecționata Italiei. In ziua 
a doua, duminică, gimnastele 
românce s-au impus la fel de

GH. GRUNZU-coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)



CAMPIONATE, COMPETIȚII j
ea

BASCHET
Campionatul republican de 

baschet masculin a continuat 
prin meciurile etapei a III-a, 
desfășurate sîmbătă și duminică. 
Iată rezultatele și unele amă
nunte :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.C.E.D. BUCUREȘTI 
1—1 : 51—45 (25—22) și 62—61 
(24—28). Ambele partide au fost 
modeste ca valoare, sub preten
țiile unor formații candidate la 
turneul final 1—6. Meciul de 
duminică a fost, totuși, atractiv 
(jatorită evoluției scorului care 
a devenit favorabil oaspeților 
doar în ultimele secunde. Cei 
mai buni : Mănăiiă, Viciu, Mun- 
teanu de la timișoreni, respec
tiv Haneș, Dikay, Bulat. Au ar
bitrat N. Iliescu și I. Szabo. 
(P. ARCAN, coresp. județean).

FARUL — I.E.F.S. 2—0 : 
J02—78 (55—37) și 92—83 (52—47). 
Primul meci, dominat autoritar 
de gazde ; al doilea, echilibrat 
timp de 17 minute, după care 
constănțenii s-au impus. Au ar
bitrat Em. Nicolescu și M. Ai- 
dea. (G. TAMAȘ, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 1—1: 
71—72 (36—41) și 73—64 (38—28). 
Șîmbătă, joc dramatic, decis în 
ultimele 7 secunde cînd brașo
venii conduceau cu 71—70 ; du
minică, întrecerea a fost la dis
creția gazdelor. (P. DUMI
TRESCU, coresp.).

DINAMO — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 2—0 : 100—67 (45— 
34) și 106—65 (57—37). întîlniri 
cîștigate cu ușurință de cam
pioni, în fața unei echipe în 
Care elementele tinere și talen
tate abundă, dar insuficienta 
lor experiență competițională își 
cere tributul. Un fapt inedit : 
pentru prima dată în istoria 
baschetului nostru, un jucător 
de culoare a evoluat într-o for
mație divizionară A. Este vorba 
de Bakouzou (1,75 m, elev în 
clasaaXI-a, 18 ani) din Repu
blica Africa Centrală, legitimat 
la Politehnica. Și, trebuie spus 
că, duminică, Bakouzou a im
presionat publicul din sala Flo- 
reasca prin îndemînarea și prin 
Simțul său de joc deosebit. Au 
arbitrat V. Popescu — I. Anto
nescu, respectiv Em. Rădu
canu — P. Pasere.

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI 2—0 : 86—61 (41—25) și
113—58 (63—30). în afara supe
riorității nete a steliștilor, am 
remarcat două fapte. Primul, 
pozitiv : frumoasa evoluție a 
juniorului Măgureanu de la Po
litehnica (provenit de la Șc. sp. 
Bistrița, unde a învățat să joace 
baschet sub îndrumarea prof. 
G. Gubesch), un element cu 
reale perspective ; al doilea, 
negativ : la scorul de 111—58 
pentru Steaua, antrenorul ie
șean V. Todirașcu a găsit de 
cuviință să adreseze proteste (în 
mod repetat) arbitrilor care, 
chipurile, l-ar dezavantaja (!).

Pe bună dreptate arbitrii A. 
Atanasescu și I. Antonescu, 
care au condus partida de du
minică l-au sancționat cu fault 
tehnic. Cu o zi înainte, arbi
traseră C. Neguiescu și P. Pa- 
sere.

RAPID — A. S. ARMATA 
BUCUREȘTI 2—0 : 59—57 (37— 
33) și 75—52 (42—19). în întîl- 
nirea de sîmbătă, feroviarii au 
condus, cu 17 p (27—10), după 
care s-au crezut învingători și 
și-au desconsiderat adversarii. 
Aceștia, însă, au luptat cu în
drăzneală și, datorită agresivi
tății în apărare și acțiunilor ra
pide In atac, au egalat (43—43 
în mim 25), iar cu trei minute 
înaintea fluierului final au ob
ținut un avans de trei coșuri : 
59—53. A fost, însă, rîndul lor 
să greșească, să joace lent, să 
piardă trei atacuri consecutive, 
ratînd o victorie care a surîs 
rapidiștilor, evident mai expe
rimentați. Au arbitrat A. Ata
nasescu și Em. Răducanu, res
pectiv C. Neguiescu și C. Dîrjan. 
(D. STANCULESCU).

IAȘI. Campioana tării. Dinamo 
Brașov a reușit, la capătul unor 
confruntări dificile. îndeosebi cu 
Politehnica din localitate, să iasă 
învingătoare. Campioana a dis
pus de Politehnica cu 3—2 și 
de Constructorul Miercurea Ciuc 
cu 4—0. Politehnica — Construc
torul 4—1. S-au remarcat Șt. Pop 
(cat. ușoară) si C. 
grea) de la Dinamo, 
che (cat. mijlocie) 
(cat semigrea) de 
ca. (I. Caraiman

BUCUREȘTI în 
ghiular din sala -------------- -------
era de așteptat, echipa clubului 
din sos. Stefan cel Mare s-a im
pus cu autoritate în ambele par
tide : 5—0 cu Politehnica Bucu
rești si același scor cu Agrono
mia Timișoara. De menționat că 
la toate categoriile dinamoviștil 
bucuresteni au cîstigat prin 
ippon (înainte de limită) ! Apoi, 
Agronomia a repurtat un fru
mos succes în fata Politehnicii: 
3—2. Cel de-al doilea triunghiu
lar s-a desfășurat sub semnul 
echilibrului : I.E.F.S. — Rapid 
Arad 2—1, Universitatea Bucu
rești — Rapid 4—1. I.E.F.S. — 
Universitatea 3—1. (C. Ch,).

. Știrbu (cat. 
c, T. Mihala- 
si C. Sauciuc 
la Politehni-

— coresp.). 
primul triun- 
Dinamo. cum

POPICE

HOCHEI dis-

START IN
(Urmare din pag. I)

venit reprezentanților Școlii ge
nerale nr. 199 : Roxana Lămă- 
șanu și Ștefan Petre, iar pe e- 
chipe sectorului 4.

Cu interes au fost urmărite 
disputele la jocurile sportive, 
la oină (întrecere la care au 
luat parte echipe ale școlilor 
nr. 13, 173, 187 și 185, iar cu
noscuta echipă Universitatea 
București a susținut o fru
moasă demonstrație), întrece
rea demonstrativă de aeromo- 
dele captive susținută de spor
tivi de la Semănătoarea, pre
cum și disputele la „trasul la 
frînghie", cîștigate pînă la ur
mă de reprezentanții sectoru
lui 5.

Concurenților clasați pe pri
mele locuri le-au fost oferite 
de către organizatori diplome, 
cupe și premii în material spor
tiv.

Numeroase alte competiții, 
organizate în toate sectoarele 
Capitalei și închinate importan
telor evenimente politice care 
încep astăzi, au marcat debu
tul în noua ediție a „Cupei ti
neretului".

Acestor evenimente le-a fost 
dedicat, de asemenea, un in
teresant program polisportiv pe 
stadionul „23 August". încheiat 
in pauza meciului de fotbal 
Sportul studențesc-Rapid de o 
ștafetă mixtă alcătuită din at- 
leți, cicliști, călăreți, motoci- 
cliști și automobiliști, care au 
adus un vibrant omagiu foru
mului tineretului. (A. B.).

UN ADEVĂRAT FESTIVAL 
SPORTIV

CRAIOVA, 2 (prin 
Startul în ediția de 
„Cupei tineretului" a

telefon), 
iarnă a 
prilejuit,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

JOC

Astăzi, pe patinoarul artifi
cial „23 August", începe turul II 
in seria secundă a campionatu
lui național. Iată programul : 
de la ora 12,30 : Agronomia 
CIuJ-Napoca — Tîrnava Odor- 

ora 15 — Sportul studen- 
Tractorul Bra- 

ora 17,30 — Unirea Sf.
Liceul nr. 1 M.

hei, 
țese A.S.E. 
șov, 
Gheorghe 
Ciuc.

★ 
hocheiști 

Itterby au 
duminică

din echipa 
evoluat sîm- 
în Capitală, 
unui patinaj

Micii 
suedeză 
bâtă și 
Oaspeții, posesorii 
excelent și a unei tehnici re
marcabile pentru vîrsta lor, au 
încheiat victorioși turneul. Ei 
au învins cu 7—2 (3—1, 4—0, 
0—1) ‘ 
nr. 2 
4—0, 
rești. 
suedez — Alfredsson, 
și Klingherg.

Sîmbătă și duminică s-a 
putat etapa a V-a a campio
natului Diviziei A, confruntare 
soldată cu victoria favoritelor, 
care în majoritatea cazurilor au 
fost echipele gazde. O frumoasă 
comportare au avut și de data 
aceasta formațiile Voința Bucu
rești (femei și bărbați) — am
bele aflîndu-se la cea de a 
cincea victorie, Gloria Bucu
rești (f), precum și Electromu- 
reș Tg. Mureș și Metalul Hune
doara (m) — ultimele două fiind 
nou promovate, care au reali
zat acum victorii prețioase. Dar 
iată rezultatele tehnice ;

FEMININ
Gloria București — 

București 2 481—2 425 p d, 
met București — Cetatea
giu 2 436—2 305, C.S.M. Reșița — 
U. T. Arad 2 513—2 368, Voința 
Galați — Frigul București 
2 505—2 328, Voința Oradea — 
Dermagant Tg. Mureș 2 538— 
2 329, Voința Timișoara Vo
ința Cluj-Napoca 
Voința Mediaș — 
Mureș 2 234—2 329, 
Băicoi — Voința 
2 472—2 302, Voința

Rapid 
Laro- 
Giur-

I
I
I
I
I
I

formația Școlii sportive 
din Galați și cu 5—1 (0—1, 
1—0) pe Școlarul Bucu- 
Cei mai buni din lotul 

Johnsson

JUDO
s-au des-Stmbătă si duminică 

fășurat Întrecerile etapei a n-a 
din cadrul Diviziei A de judo.
Performera acestei etape este 
Universitatea Cluj-Napoca. victo
rioasă pe linie la Tg. Mureș. Un 
rezultat mai 
fost cel din 
București — 
șoara <2—3). 
au fost cele 
amănunte.

TG. MUREȘ. Deși în prima 
tapă echipa studenților de 
Universitatea Cluj-Napoca 
obținuse nici o victorie, de astă 
dată ea a reușit să învingă. în 
deplasare, atît pe A.S.A. din lo
calitate (3—2) cît sl pe C.S.M. 
Borzesti (3—2) I Cel mai bun 
judoka din formația clujeană a 
fost semigreul Dezderiu Csep. 
In cel de-al treilea meci, A.S.A. 
a întrecut cu 3—0 pe C.S.M. (C. 
Albu — coresp. județean).

I
I
I2 357—2 262, 

Voința Tg. 
Petrolul 

Constanța I 
Craiova — I 

Hidromecanica Eirașov " 
2 494, Metrom Brașov — 
București

puțin așteptat a 
partida Politehnica 
Agronomia Timi- 
în rest, rezultatele 

scontate. Iată cîteva

2 435—2 531.
MASCULIN
București 
Brașov

2 427— 
Voința

— Hidro-
5 114—4 902,

e- 
la 

nu

Olimpia 
mecanica 
Constructorul Galați — Metalul 
Roman 5 218—4 903, Progresul 
Oradea — Electromureș Tg. 
Mureș 5 326—5 435, C.F.R. Timi
șoara — Electrica Sibiu 5 307— 
5 082, Petrolul Teleajen Ploiești
— Rafinorul Ploiești 5 320—5 174, 
Voința București — Gloria 
București 5 250—5 073, Rulmen
tul Brașov — Flacăra Cîmpina 
5 499—5 208, Metalul Hunedoara
— Olimpia Reșița 5 346—5 075, 
Jiul Petrila — Voința Cluj- 
Napoca 5 256—5 218.

„CUPA TINERETULUI"
în cetatea Băniei, un adevărat 
festival al sporturilor. De di
mineață, peste 5000 de parti
cipant! s-au adunat în fața Lie. 
„N. Bălcescu", de unde, impre
sionanta coloană — pionieri, 
elevi, studenți, tineri din în
treprinderi și instituții — a 
străbătut orașul, îndreptîndu-se 
spre stadionul Central. Au fost 
prezenți, printre alții, elevii 
școlilor generale nr. 1,2,21,22,30, 
ai liceelor „N. Bălcescu", „Fra
ții Buzești", „N. Titulescu", „T. 
Arghezi", tineri sportivi din a- 
sociațiile „Locomotiva", Vo
ința", „Chimia", „Electropu- 
tere", studenți de la Univer
sitatea craioveană. După festi
vitatea de deschidere au în
ceput întrecerile la probele din 
programul competiției, dar și 
la alte discipline. Pe lingă con
cursurile 
asistat la 
organizate 
sălile de

de pe stadion, am 
atractive competiții, 
și pe alte baze, în 
sport din oraș,
Viorel TONCEANU

DEBUT SUB BUNE AUSPICII

BACAU, 2 (prin telefon). Zi
ua de duminică — de dimi
neață pînă seara — a fost re
zervată, aici, 
Bacău, unor 
sportive, prilejuite de deschi
derea celei de a IlI-a ediții 
a „Cupei tineretului", manifes
tări închinate, totodată, și ce
lor trei mari evenimente po
litice din viața tinerei genera
ții. După concursul „Trec de
tașamentele albastre", care a 
marcat startul, peste 4000 de 
băieți și fete au luat parte Ia 
o întrecere de cros, pe un tra
seu în centrul orașului. Paralel, 
la Complexul „23 August", la 
Casa de cultură a sindicatelor.

în municipiul 
mari întreceri

I
I
I
I
I
I
I

L
Stadion „23 August" ; teren excelent ; vreme bunâ pentru fotbal ; 

spectatori — aproximativ 80.000. Au marcat : DUDU GEORGESCU (min. 
43 și 52), SĂTMAREANU II (min. 45) pentru Dinamo, respectiv ZAMFIR 
(min. 21), IORDANESCU (mîn. 46) și DOBRAU (min. 65, autogol). Raport 
de cornere : 10—10. Raportul șuturilor la poartă : 17—12 (pe spațiul 
porții : 8—6).

DINAMO : Ștefan — Mateescu, G. Sandu, SĂTMAREANU II, LUCUȚA 
— Dinu, DOBRAU — R. NUNVEILLER, D. GEORGESCU, Custov, Lucescu 
(ri»in. 61 Dumîtrache).

STEAUA : Moraru — Anghelini, Agiu, Sameș, VIGU — Stoica (min. 
30 Ion Ion), DUMITRU (min. 46 Dumitriu IV) — TROI, Răducanu, IOR- 
DANESCU, ZAMFIR.

A arbitrat C. Ghiță (Brașov) ; la linte, C. Dinulescu și R. Stîncan 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : MORARU șl 
9 ; La tineret-speranțe : 0—1 (0—0).

ANGHELINI ; Trofeul Petschovschi :

șl, desigur, al 
puțin pentru 
nu a dezmin-

DINAMO 
STEAUA

la poligonul Letea, alți tineri 
au fost prezenți la concursurile 
de atletism, handbal, tenis de 
masă, șah și tir. In toate cele 
28 de școli generale, pe bazele 
sportive proprii, au avut loc în
treceri similare. Se poate con
chide că aproape tot tineretul 
băcăuan a fost prezent pe sta
dion și în sălile de sport, do
vedind, prin aceasta, că actuala 
ediție a „Cupei tineretului" a 
început sub bune auspicii.

Ion GAVRILESCU

NUMEROASE ÎNTRECERI IN 
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

în toate localitățile județului 
Caraș-Severin au avut loc pa
sionante întreceri, care au mar
cat debutul în noua ediție a 
„Cupei tineretului". Peste 8000 
de tineri și tinere din Reșița, 
Bocșa, Oravița, Caransebeș, 
Moldova Nouă au luat parte la 
concursuri de tenis de masă, 
șah, popice, handbal, atletism, 
trîntă ș.a. (D. GLAVAN-co- 
resp.).

LOTO

I
I
I
I
I
I
I

Derbyul etapei 
campionatului (cel 
prima sa jumătate) 
țit așteptările, oferind un specta
col fotbalistic deosebit de dinamic 
și de antrenant, care a întrunit — 
credem — aprecieri unanime. Am
bele protagoniste, fruntașe ale cla
samentului, s-au angajat în luptă 
cu o mare ambiție și dorință de 
a învinge, cu toate forțele și mij
loacele tehnico-tactice de care dis
pun.

Steaua ne-a impresionat șl ieri 
îndeosebi prin jocul în viteză, plin 
de fantezie al înaintașilor săi, ale 
căror acțiuni cu greu au putut fi 
stăvilite de adversarii lor (uneori 
numai prin faulturi). De cealaltă 
parte, Dinamo ne-a făcut încă o 
dată dovada maturității sale în 
joc, a unei gîndiri tactice superi
oare. De aici a rezultat o dispută 
echilibrată, încheiată cu un echi-

tabil 3—3, după ce ambele echipe 
au fost, pe rlnd, în avantaj.

Steaua a deschis scorul în min. 
21, prin excelentul ZAMFIR, care 
a țișnlt foarte bine de lingă Ma- 
teeseu Ia o centrare în careu a 
lui Stoica, Înscriind nestingherit. 
In partea a doua a reprizei, pler- 
zîndu-1 succesiv — prin acciden
tare — pe Stoica (fractură de tl- 
ble) șl pe Dumitru (întindere). 
Steaua slăbește la mijlocul tere
nului, dînd posibilitate dtnamoviș- 
tilor să împingă tot mai mult a- 
tacul lor. Drept urmare, Dinamo 
reușește să răstoarne scorul prin 
două splendide goluri înscrise cu 
capul, care i-au avut ca autori pe 
DUDU GEORGESCU (min. 43, din 
centrarea lui Radu Nunweiller) și 
SĂTMAREANU II (min. 45, din 
centrarea lui Lucuță).

Imediat după pauză (min. 46), se 
restabilește echilibrul pe tabela de 
marcaj, IORDANESCU fructificînd

I

Ca întotdeauna, Rapid s-a 
regăsit în cuplajul bucureștean, 
detașîndu-se irezistibil în fina
lul jocului cu Sportul studen
țesc, după ce, timp de aproape 
o oră, și mai ales în primele 
45 de minute, a fost dominat, 
uneori net, de studenții bucu- 
reșteni, care ar fi putut con
duce cu 2 sau chiar 3—0. în 
această primă parte, Rapid a 
tras un singur șut pe poartă, în 
finalul reprizei, în timp ce bu
turile lui Ioniță au fost supuse 
unor grele încercări. Să cităm, 
din aceste mari ocazii, pe cele 
din min. 10 (bară Cassai), min. 
35 (reluare defectuoasă a lui 
Grosu, în urma unei frumoase 
centrări a lui M. Sandu), min. 
39 (intercepție miraculoasă lo-

I
I

FEROVIARII „SIMT" C
August* ; teren excelent ; timp b 
75 000. Au marcat: NEAGU (mi 

de cornere : 7—8. Raportul țuturilo

Stadion ,,23 
spectatori ; circa 
(min. 84). Raport 
(pe spațiul porții : 6—6).

RAPID : IONIȚA — Pop, Nițâ, FL. MARIN, lord 
Petcu (min. 46 RIȘNIȚĂ) — Lejeanu (min. 46 M. 
MANEA, BARTALES.

SPORTUL STUDENȚESC s Răducanu — Clugarin, 
TANASESCU — Radulescu, CASSAI, O. lonescu — 
Roșu), M. Sandu, Grosu.

A arbitrat N. Petriceanu, ajutat la linie de C. Ni 
(toți din București).

Cartonașe galbene î CIUGARIN 
ret-speranțe : 3—1 (1—0).

niță, de la 2 m) și min. 
flex asemănător al lui 
la o intervenție a lui 
nescu, frumos lansat de Pe- 
treanu, în careul mic). La toate 
aceste ocazii, feroviarii au avut 
la activ doar șutul lui Manea, 
din min. 43, respins prompt de 
Răducanu. cu pumnul.

40 (re-
Ioniță, 
O. Io-

SCOR FIDEL RAPORTULUI DE FORTEs
ORADEA, 2 (prin telefon).
Partida a fost dinamică, an

trenantă, echilibrată, cu faze 
multe de poartă. Reușitele au 
alternat cu greșelile surprinză
toare, dar meciul și-a luat fru
musețe din numitorul comun 
realizat prin angajamentul fi
zic, dorința de victorie, 
avîntat, mai agresiv (în 
bun ai cuvîntului) au 
gazdele dar ele au ratat

După pau 
țează, valori 
contraatacuri 
nea, cu o m 
susținute de 
ales — Nea 
renul. în mi 
trează la 
NEAGU plo 
puri", înscr 
celași Mane 
zie în min. 
să intre în 
Tănăsescu 
porții. Soart 
cetluită de ș 
RÎȘNIȚA ( 
ducanu priv

Mai 
sensul 
jucat 

de cî-

elegantă, cu un bun coordona
tor (Dembrovschi), dar fără un 
vîrf penetrant (Cotec a prefe
rat să se plaseze în linia a 
doua) a ținut tot timpul sub

timp frumos : teren bun ; spectatori aproxl-Stadion F. C, Bihor ; _____ _ .
motiv 15 000. Au marcat: POPOVICI (min. 32 din 11 m) și ANGHEL 
(min. 90). Raport de cornere : 8—4. Raportul șuturilor la poartă : 15—10 
(pe spațiul porții : 7—6).

F. C. BIHOR : Vîdac — Sâtmăreanu I, Lucaci, E. NAGHI, Popovici — 
NAOM, Al. Naghi, Ghergheli (min. 16 Georgescu) — Suciu, Florescu, KUN.

POLITEHNICA : JIVAN — Mioc, PALTINIȘAN, Mehedințu, Maier — 
Covalcic, Cotec, DEMBROVSCHI — ANGHEL, Floareș, Petrescu.

A arbitrat : C. Teodorescu ; Io linie : 1. Kossuth (ambii din Buzău) 
șl Gh. lonescu (Brașov).

Cartonașe galbene : COTEC, E.
La tineret-speranțe : 2—1 (2—0).

NAGHI ; Trofeul Petschovschi : 9 ;

teva ori (Popovici — min. 28, 
Florescu — min. 55 și Kun — 
min. 62), lovindu-se nu o dată 
și de opoziția meritorie a lui 
Jivan. Poli, mai prudentă, mai

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE, ETAPA 
DIN 2 NOIEMBRIE 1975

JE. Dinamo — Steaua x
Rapid — Sportul studențesc 1 
F. C. Constanța — U. Cv. 1 
A.S.A. Tg. M. —

„U“ Cluj-Napoca 1 
F. C. Bihor — Poli. Tim. X 
Poli. Iași — S. C. Bacău 1 
F.C.M. Reșița —

F. C. Olimpia 1 
VITI. Jiul — U. T. Arad 1

IX. C.F.R. Cluj-Napoca —
F. C. Argeș X 

X. Cagliari — Juventus 2

n. 
ni. 
IV.

V. 
VI. 

vn.

XI. Cesena — Sampdoria
XII. Torino — mtemazionale 

XIII. Verona — Napoli

X
1
2

Fond de cîștiguri 445 775 lei.
Plata cîștigurilor de la acest con

curs se va face astfel : în muni
cipiul București de la 7 noiembrie 
pînă la 3 Ianuarie 1976, în țară de 
la 10 noiembrie pînă la 3 Ianuarie 
1976 inclusiv. Prin mandate poștale 
de la 10 noiembrie 1975.

★
LA 9 NOIEMBRIE 1975 O NOUA 
TRAGERE LOTO 2.

Procurați din vreme biletele.

presiune terenul advers, obți- 
nînd în final o egalitate care 
să-i răzbune eșecul din etapa 
precedentă (0—4 cu Dinamo, 
pe teren propriu). »

Iată cum s-au marcat golu
rile : in min. 32 POPOVICI a 
transformat un penalty dictat 
de arbitru sub impresia căză
turii spectaculoase a lui Geor
gescu, după un „duel" corect, 
umăr Ia umăr, cu Mehedințu 
în careu (ulterior, în min. 52, 
în compensație, a fost trecut 
cu vederea un veritabil fault 
comis de Mehedințu asupra lui 
Suciu în suprafața de pedeap
să) ; în min. 90 extrema 
dreaptă ANGHEL, infiltrat pe 
partea stingă, a 
mos un balon în 
porții lui Vîdac.

„lobat" fru- 
colțul lung al

Ion CUPEN

PETROȘA
Derby-ul 

favorabil pe 
care, elimini 
tonare, a re
rului, chiar 
prin MOLD 
tat puternic 
coif. Acest 
lanul jucat
deținînd, apr 
inițiativa. D 
zii ratate d 
Stoichiță (m 
van (min. 
moașă acțiu
dezechilibrat 
bitrul nu a 
min. 18, ga 
doilea gol 1
indirectă, de 
a pasat seu 
care a expc 
în același 1

Trofeul Petscho

Do

cu măiestrie 
la circa 20 <1 
Ștefan (râm 
tă fază). Din 
vă și obține 
prin același 
(din centrar 
ieri, a făcut 
bun joc al 
Dar rezultat
In min. 65,'c 
Zamfir a fos 
piciorul Iui 
acest gol, în 
Georgescu ra 
gea șutată p 
plasat, fiind 
Moraru.

Avînd de c 
arbitrul braș
ridicat, după 
înălțime. El 
diferit situați 
penalty la fa 
Lucescu, dar
lucru la faza 
24, petrecută 
vist), a lăsa 
grante nesan 
cel din min. 
canu după 
punctul de a 
s-a dovedit
intrări dure, 
cartonașe ga

Stadio 
A marcat 
tul șuturiio 

JIUL : I 
— Toma, 
Mulțescu.

U.T.A. : 
Gall — Be 
Sima.

A arbit 
rești) și O.

Carton
tineret-sper

Const



DERBYUL MOLDOVEAN N-A CORESPUNS
QMMSESl 1(0)

0(o)

co-a
de o 

gazdă 
fazele

IAȘI, 2 (prin telefon).
Derbyul moldovean nu 

respuns așteptărilor. Pe 
parte pentru că formația 
a acționat foarte lent în
de construcție și finalizare, pe 
de alta fiindcă băcăuanii, cu o 
apărare bine organizată și so
bră, în același timp, au sto
pat bine aproape toate încercă
rile de pătrundere ale atacan- 
ților ieșeni. Dominarea terito
rială a localnicilor nu 
fi concretizată decîi o

torii echipei gazdă au acționat 
ceva mai aproape de valoarea 
lor obișnuită, ocaziile de gol 
s-au succedat foarte des la 
poarta apărată de Stoica, dar 
scorul nu a mai suferit modi
ficări, cu toate că Costea (min. 
57), (7 nionaș (min. 69), D. Io- 
nescu (min. 86 — șut afară, cu 
poarta goală) și din nou Simio- 
naș (min. 87) puteau să aducă 
mai multă satisfacție suporteri
lor ieșeni. Echipa băcăuană a 
preferat să practice un joc de 
așteptare, cu o bună circulație 
a balonului în zona neutră, dar 
ineficace.

Gheorghe NERTEA

a putut 
singură

teren

VICTOR'E MERITATĂ A GAZDELOR
TG. MUREȘ, 2 (prin telefon).
Un început neașteptat și 

dens în evenimente. Neaștep
tat, deoarece în min. 3 cei a- 
proape 6 000 de spectatori au 
asistat stupefiat! la deschide
rea scorului de către NAGHI, 
dar nu pentru echipa sa, ci în 
favoarea... oaspeților ! Cu alte 
cuvinte, autogol. Replica for
mației gazdă nu s-a lăsat însă 
prea mult așteptată și, numai 
după 3 minute, MUREȘAN — 
în vervă de șut — a reluat 
spectaculos, cu capul, sus Ia 
vinciul barelor, egalînd. După 
alte 10 minute, în urma unei 
faze de efect în care mingea 
a circulat ca pe sfoară pe tra
seul Hajnal — l’îslaru — Mu-

reșan — NAGHI, ultimul, adi
că tocmai cel care greșise în 
min. 3, cu o execuție de mare 
finețe, a deviat balonul în 
gol ; 2—1. în continuare „șep- 
cile roșii" au echilibrat jocul, 
Batacliu a ... pus o minge pe 
transversala porții lui Solyom 
(min. 23), iar Vaczi — neinspi
rat — a ratat egalarea (min. 
41) șutînd violent peste poarta 
goală, portarul fiind în afara 
careului de 16 m ! Și, în loc, 
de 2—2, în min. 43 va fi 3—1, 
MUREȘAN — flancat de cei 
doi fundași centrali clujeni — 
a săltat balonul peste Duha,

|3(3)|l
j„U“ CLUJ-NAPOCA 0®

ieșit în întimpinare, mareînd 
astfel un gol mult aplaudat.

După pauză A.S.A. a slăbit 
motoarele permițînd oaspeților 
să iasă mai mult la atac (ra
portul de cornere fiindu-le fa
vorabil în această repriză eu 
7—1). Dar acolo în față, în ca
reul gazdelor, atacanții clujeni 
s-au descurcat destul de greu, 
ei nereusind să reducă din 
handicap.

Laurențiu DUMITRESCU

A domina nu înseamnă toiul>■■■
Stadion ,,23 August" ; ____

bun ; timp frumos ; spectatori 
aproximativ : 12 000. A marcat: 
ROMILA II (min. 48). Raport 
de cornere : 9—2. Raportul șu
turilor la poartă : 16—3 (pe
spațiul porții : 7—0).

„POLî“ : Stan — SOFIAN. 
Anton, Unchiaș, CIOCIRLAN — 
ROMILA II, Simionov, SIMIO- 
NAȘ — D. lonescu, Nemțea- 
nu, Costea (min. 84 Incze).

S. C. BACĂU : Coman (min. 
46 Stoica) — Lunca, CATAR- 
GIU, VOLMER, Margasoiu — 
Cârpuci, ȘOȘU, Duțan * * 
61 Panait) — Chitaru, 
AELENEI.

A arbitrat :
Napoca) ; la ......   „
(Arad) și V. Gligorescu (Plo
iești).

Trofeul Petschovchi : 9 ; La 
tineret-speranțe : 0—1 (0—1).

GS3ESÎIMEE0
IEIS1F.C. OLIMPIA

(mln. 
Panâ,

V. Topan 
linie : I.

(Cluj- 
Honig

REȘIȚA, 2 (prin telefon).
Cu toate că reșițenii au domi

nat, cu foarte mici întreruperi, 
majoritatea timpului, cele mai 
mari ocazii de gol le-au avut, în 
prima repriză, oaspeții I Astfel, 
în min. 29, Both I, trece pe lîn
gă deschiderea scorului pentru 
ca, zece minute mai tîrziu, V. 
Mureșan pătrunzînd pe lîngă Her
gane și Ologeanu să se îndrepte 
impetuos spre poarta lui Ilieș ; 
dar șutul atacantului sătmărean 
este invers proporțional cu cursa 
lui. De-abia în min. 40, notăm pri
mul șut valabil al reșițenilor, ex
pediat de Tănase și respins de 
Bathorl L Sătmărenif se aglo-

merează foarte bine în apărare, 
construiesc un zid de nepătruns 
și prima repriză se termină ne- 
decis.

In primele minute de după 
pauză, Gabel își demonstrează 
încă o dată pofta de șut, expe
diind balonul pe lîngă bară la 
un corner executat de Atodlre- 
sei, iar în min. 49, Tănase tri
mite mingea în bară ; domina
rea reșițenilor devine tot mai pe
riculoasă, Atodiresei începe 
se vadă tot mai " ‘ 
mingea ocolește 
De abia în min. 
corner executat 
mingea străbate 
dure de 
GABEL, care _ ,
ternic în plasă. Minutul 90 pu
tea aduce egalitatea pe tabela de 
marcaj, dar Ilieș, în luptă pentru 
balon cu Popescu, iese învingă
tor.

să 
mult în joc, dar 
ooarta Olimpiei. 
88, în urma unui 

de Atodiresei. 
o adevărată pă- 

picioare, ajunge 
o expediază pu

la

Stadion 23 August ; teren foarte  ...............r ............... . ,
aproximativ 6 000. Au marcat: NAGHI (min. 18), MUREȘAN (min. 7 și 
43), respectiv NAGHI (min. 3, autogol). Raport de cornere : 7—8. Rapor
tul șuturilor la poarta : 16—13 (pe spațiul porții : 7—5).

A.S.A. : Solyom — Gligore, KISS, Ispir, Hajnal — Varodi, Bolonl, 
Naghi — FAZEKAȘ, MUREȘAN, PISLARU.

,,U" CLUJ-NAPOCA : Salomir (min. 24 Duha) — Porațchl, Pexa, 
MUȘAT, Mierluț — DUMITRESCU. CIMPEANU II, Anca — Uifăleanu 
(min. 83 Bichescu), Vaczi, Batacliu.

A arbitrat : Gh. Vasilescu I ; la linie : G. Dragomir (ambii din 
București) și I. Chilibar (Pitești).

Trofeul Petschovschi : 8 ; La tineret-speranțe : 3—1 (1—0).

bun ; timp excelent ; spectatori

DIVIZIA B: ETAPA A Xl-a
SERIA I

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI — UNI
REA FOCȘANI 5—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Pantea (min. 18), Florea (min. 
44), Fl. Dumitrescu (min. 71 și 85) și 
Negoiță (min. 76). (I. Cornea, coresp.)

dată, în min. 48, la o fază în 
care ROMILA II a pătruns pe 
partea dreaptă, a ajuns pină 
la limita terenului, de unde a 
trimis o centrare șutată, min
gea s-a lovit de portarul Stoica, 
a deviat în partea interioară a 
unuia dintre stîlpii porții și, 
deși nu a atins plasa, arbitrul 
Topan a validat golul, consi- 
derînd că mingea a depășit cu 
toată circumferința linia porții.

In partea a doua a întîlnirii, 
după ce scorul a fost deschis 
în împrejurările amintite, jucă-

Mircea TUDORAN
GLORIA BUZĂU — METALUL PLO- 

PENI 1—0 (1—0). Unicul gol a fost în
scris de Stan (min. 17). (D. Soare, 
coresp.).

(min. 58), lacob (min. 80), respectiv 
Furnică (min. 75). (F. Georgescu,
coresp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1—2 (1—1). Au în
scris : Mocanu (min. 35), respectiv 
Spâtaru (min. 10, autogol), Tacoi 
(min. 70). (B. Stoiciu, coresp.).

Stadion Valea Domanuluî ; teren bun ; timp foarte frumos ; spec
tatori aproximativ 10 000. A marcat GABEL (min. 88). Raport de cornere: 
9—0. Raportul șuturilor la poarta : 16—4 (pe spațiul porții : 7—2).

F.C.M. : Ilieș — PIGULEA, Ologeanu, Hergane, Filipescu — GABEL, 
Bora (min. 67 Boțonea), TĂNASE — ATODIRESEI, Bojin (min. 46 Că- 
prioru), Florea.

F. C. OLIMPIA : BATHORI I — Filip, BEREȘ, Knoblau, Bocșa — PO
PESCU, Kaiser, Bathorl II — Hațeganu (min. 68 Gherine), V. Mureșan, 
Both I.

A arbitrat : M. Fediuc (Suceava) ; la linie : V. lacob (Oradea) și 
Fr. Coloși (București).

Cartonașe galbene : KAISER, BATHORI II ; Trofeul Petschovschi : 9 ; 
La tineret-speranțe : 3—2 (1—2).

bun ; timp foarte frumos ; spec-
F. C. M. GALAȚI 

NEAMȚ 3—0 (2—0). 
rohai (min. 9 din 11 
22) și Bezman (min. 
coresp. județean).

— CEAHLĂUL P. 
Au marcat : Mo
rn), Enache (min. 
86). (T. Siriopol,

— C.S.M. BOR- 
înscris : Amaran-

C.S.M. SUCEAVA 
ZEȘTI 1—0 (1—0). A 
dei (min. 45). (Gh. Halițchi, coresp.).

S. C. TULCEA — C.S.U. GALAȚI 0—1 
(0—0). A marcot : Georgescu (mln. 
78). (Gh. Vorovenci, coresp.).

DUPĂ CI SI RATASE UN PENALTY!
CONSTANȚA, 2 (prin telefon).

Meciul s-a desfășurat așa cum 
ne așteptam : studenții, caută un 
punct, gazdele un gol. Și craio- 
venii, cu o echipă mai matură, 
au fost foarte aproape de a ple
ca cu remiza dorită. Gazdele, în
să, au muncit mult, și au meri
tul de a fi crezut tot timpul în 
victorie, chiar și după acel ,,mo
ment psihologic" al minutului 45,

cînd I. Constantinescu, care mar
case acum doi ani în partida cu 
Universitatea, de la " ' 
n-a reușit să înscrie 
penalty acordat just, 
ultului lui Purima 
Negoescu. S-a ratat ____ , ___
atunci mult, prin Negoescu (min. 
31 și 33), prin Bălăci (min. 24).

După pauză se părea că oas
peții s-au hotărît să cîștige am-

40 de metri, 
de la 11 m, 
In urma fa- 
asupra lui 

Insă și plnă

Stadion 1 Mal ; teren alunecos
10 000. A marcat : BĂLĂCI (min. 83, ___ __ „„ „„„_____  „
Raportul șuturilor la poartă : 20—8 (pe spațiul porții : 9—S).

F. C. CONSTANȚA : D. Ștefănescu — Mustafa, ANTONESCU. Bălosu, 
Gitej — Hofmeister, I. Constantinescu — PENIU (min. 52 Mărculescu), 
Negoescu (min. 70 SĂLCEANU), I. Moldovan, TURCU.

,,UNIV. CRAIOVA : PURCARU — Negrilă, BOC, Deselnicu, Purima 
Ciupițu, C. ȘTEFĂNESCU — Crișan, Bălăci, Nedelcu II (min. 46 Cămă

taru ; min. 76 I. Constantinescu), Marcu.
A arbitrat : Mihai Moraru ; la linie : N. Moroianu (ambii din Plo

iești) șî 1. Ciolan (lași).
Cartonașe galbene : MUSTAFA, DESELNICU, CRIȘAN ; Trofeul Pet

schovschi 9 ; La tineret-speranțe : 2—1 (1—0).

; timp rece ; spectatori aproximativ 
autogol). Raport de cornere : 17—5.

bele puncte. Dar cursa lui Mar- 
cu (min. 51), centrarea lui Ște- 
fănescu (min. 57) și marea o- 
cazie a lui Cămătaru (min. 62) 
pun capăt ambițiilor ofensive ale 
oaspeților. Remiza era însă o 
bucurie prematură chiar dacă 
un fundaș înlocuia un atacant 
(min. 76), pentru că, în final, 
gazdele reușesc să înscrie dato
rită lui... Bălăci ; după o lovi
tură de colț executată abil de 
Sălceanu (min. 83) cînd TURCU 
lovește balonul cu capul dar min
gea este ștearsă tot cu capul și 
de Bălăci, Purcaru este derutat 
șl consemnăm deschiderea sco
rului prin autogol. Dar și așa, 
o victorie meritată a gazdelor, 
care au știut să valorifice liniș
tea prematură a oaspeților în 
privința obținerii unui meci nul. 
Un cuvînt și despre arbitraj, exi
gent cu oaspeții — în repriza 
secundă. — dar îngăduitor cu gaz
dele.

C.F.R. PAȘCANI — VICTORIA TECUCI 
2-1 (1-0). Autorii golurilor : Apostol 
(min. 3 și 87), respectiv Toma (min. 
63). (C. Enea, coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — C. S. BO
TOȘANI 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de G. Alexandru (min. 40). 
(M. Stan, coresp.).

VIITORUL VASLUI — PRAHOVA PLO
IEȘTI 2—1 (1—0). Au înscris : Avasil- 
căi (min. 6), Spirea (min. 89), respec
tiv Sotir (min. 87). 
coresp.).

1. PROG. Buc. 11 8 1 2 21— 5 17
2. C. S. Tîrg. 11 7 1 3 19—10 15
3. St. roșu Bv. 11 6 3 2 16—10 15
4. Din. Slatina 11 6 2 3 22—11 14
5. Electrop. Cv. 11 6 1 4 17—13 13
6. Tractorul Bv. 11 4 5 2 11— 9 13
7. Ș.N. Oltenița 11 6 1 4 17—16 13
8. Nitram. Făg. 11 5 2 4 10—12 12
9. Autom, Alex. 11 3 5 3 7— 7 11

10. F.C.M. G-giu 11 4 3 4 11—12 11
11. Ch. Rm. V. 11 4 2 5 17—20 10
12 —13. Met. Buc. 11 3 3 5 11—16 9
12—13. Ch. Tr. M. 11 3 3 5 13—18 9
14. Autob. Buc. 11 3 3 5 10—17 9
15. Met. Mija 11 3 2 6 11—17 8
16. Min. Motru 11 2 3 6 9—15 7
17. Metrom Bv. 11 3 0 8 8—14 6
18. Voința Buc. 11 2 2 7 12—20 6

ETAPA VIITOARE (9 noiembrie) t Di-

(M. Florea,

— F. C. BRA- 
_ . ... _ golului : Olo-
(min. 57). (R. Avram, coresp.).

Mircea M. IONESCU

CIMENTUL MEDGIDIA
ILA 0—1 (0—0). Autorul 
gu

și atît

tîlnirii s-a situat mult sub ca
litatea debutului de partidă, pier- 
zînd din spectaculozitate și 
cursivitate

în repriza secundă, am notat 
ratările lui Mulțescu (min. 46), 
Stoichiță (min. 49), Roznai 
(min. 54) și faza din min. 5rf. 
cînd Roznai. scăpat singur, a 
fost faultat în careu, însă ar
bitrul M Popescu a mutat locul 
infracțiunii la 17 m. Spre fi
nalul partidei, arădenii au ieșit 
mai curaioc la atac irosind 
cîteva ocazii

Adrian VASILESCU

timp frumos ; spectatori aproximativ 4.000. 
și 18). Raport de cornere : 7—2. Rapor- 

(pe spoțtul porții : 9—1).
ESCU, Rusu, Stocker. Nițu (min. 85 Leca) 
1 — STOICHIȚĂ (min 74 Săîăjan), Roznai.

78 Gheorghiu) — Birâu, KUKLA, Pojonl, 
, Broșovschi, Schepp — DOMIDE, Colnic.

la linie : Gr. Angheluță (ambii din Bucu 
re).
PP și GALL ; Trofeul Petschovschi : 9 ; Lo

PREA PUȚIN FOTBAL

CLUJ-NAPOCA, 2 (prin tele
fon).

Prima repriză a fost deose
bit de slabă. Timp de 45 de 
minute, nici una din echipe 
n-a reușit un singur șut la 
poartă I Un record nedorit, 
care demonstrează slaba calita
te a jocului. Gazdele au domi
nat cu insistență, dar defensi
va argeșeană s-a apărat 
dinții, făcînd de zeci de
pasul înainte pentru a anihila 
— prin ofsaid — acțiunile 
fensive ale adversarului, 
feroviarii s-au complicat

CU 
ori

O-
Și 

sin-

deguri, au cheltuit enorm 
multă energie, au căutat mereu 
poziția ideală de șut și timpul 
s-a scurs fără folos.

Nici repriza a doua nu a 
fost mai bună. Am reținut pa
tru momente importante : min. 
47 Dobrin 
dreapta și 
scrie : 0—1 ;
este dezechilibrat de Vișan 
careu (se ducea spre gol), dar 
Dobrin 
min.
rectă, 
SOO 
tr-un 
min.
Bilă 
relor.
o partidă de fotbal ’ 
echitabil.

Stadion C.F.R. ; teren foarte bun

centrează de 
IOVĂNESCU 
min. 52 Radu

pe 
in
ii 
în

ratează penalty-ul ;
59 lovitură liberă îndi- 
Vișan pasă laterală la 

și acesta egalează prin- 
șut șec. In sfirșit, în

75 la o fază prelungită, 
nimerește încheietura ba- 
Mult prea puțin pentru 

Rezultat

Stelian TRANDAFIRESCU

dar răcoros ; spec- 
(min.

namo Slatina — Chimia Tr. Măgurele, 
Metalul Mija — Voința București, Mi
nerul Motru — Chimia Rm. Vilcea, 
C. S. Tîrgovîște — Progresul București, 
S. N. Oltenița — Tractorul Brașov, 
Automatica Alexandria — Steagul roșu 
Brașov, Autobuzul București — Electro- 
putere Craiova, Metrom Brașov — 
F.C.M. Giurgiu, Metalul București — 
Nitramonia Făgăraș.

SERIA A IlI-n

BISTRIȚA — VICTORIA CA- 
(1—0). A marcat : Ciocan 
(I. Toma, coresp.).

1. FCM GALAȚI 11 9 0 2 27- 3 18 Unicul gol
2. F.C. Brăila 11 5 5 1 19- 8 f5 (min. 25).
3. Prahova PI. 11 5 4 2 14- 8 14
4. C.F.R. Pașcani 11 5 3 3 16- 9 13 GLORIA
5. F.C. Pet. PI. 11 5 3 3 17-15 13 LAN 1-0
6. C.S.U. Galați 11 3 7 1 9- 7 13 (min. 17).

IND. S1RMEI C. TURZI1 — F. C. 
CORVINUl HUNEDOARA 1-0 (1—0). 

la fost realizat de Vesa 
(P. Țonea, coresp.).

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Met. Plopeni 
Vict. Tecuci 
Gloria Buzău 
CSM Borzești 
CSM Suceava 
Celuloza Căi. 
Viitorul Vaslui 
Cim. Medg. 
Ceahlăul P.N. 
C.S. Botoșani 
Unirea Focșani 
S.C. Tulcea

11 
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

5
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
0

1
3
3
2
2
4
2
3
1
3
1
5

11 
11
11 
io
io
10
10

9
9
9
7
5

(9 noiembrie)ETAPA VIITOARE
C.F.R. Pașcani — F.C.M. Galati, C. S. 
Botoșani — Cimentul Medgidia, S. C. 
Tulcea — Celuloza Călărași, Prahova 
p!oiești — Ceahlăul P. Neamț, C.S.M 
Borzești — Gloria Buzău. F. C. Brăila 
— Unirea Focșani, C.S.U. Galați — 
Metalul Piopenî, C.S.M. Suceava — 
F. C. Petrolul Ploiești. Victoria Tecuci 

- Viitorul Vaslui.

SERIA A II-a

METALURGISTUL CUGIR — STICLA 
TURDA 2—0 (0—0). Au înscris : Soos 
(min. 50) și Bolea (min. 80). 
ceanu, coresp.).

DACIA ORĂȘTIE — C.I.L.
1—0 (0—0). Autorul golului : 
(min. 75). (B. Crețu, coresp.)

(M. VII-

SIGHET
Bolovan

UNIREA TOMNATIC — F. C. BAIA 
MARE 2—3 (1—2). Au înscris : Fildan 
(min. 16), Manea (min. 63), respec
tiv Codrea (min. 8 șî 85), Moldovan 
(min. 35). (P. Iatan, coresp.).

RAPID ARAD — MINERUL MOLDO
VA NOUA 2—0 (2—0). A marcat : Tisa 
(min. 27 și 41). (R. Hărduț, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — VICTORIA 
CĂREI 5—0 (4—0). Autorii golurilor : 
Boboleț (min. 
Armeneonu II 
tincâ (min. 
coresp.).

12), Moraru (min. 20), 
(min. 26 și 39) ,1 Zo-
75). (Z. Rițnoveanu,

_ . ; timp însorit,
tatori aproximativ 5.000. Au marcat : IOVĂNESCU 
(min. 59). Raport de cornere : 12—2. Raportul șuturilor la 
(pe spahiul porții : 3—1).

C.F.R. : Moldovan — Szoke, Ciocan, VIȘAN, Roman 
BOCA, SOO — Bilă, M. Liviu (min. 46 Petrescu), Mogo 
tilian).

F. C. ARGEȘ : Cristian — ZAMFIR, Dumitrescu, ClRSTEA, Bărbulescu 
— MUSTAȚEA, IOVĂNESCU. Toma — Roșu, Dobrin, RADU II.

A arbitrat : N. Dinescu ; la linie î F. Nasuto (ambii din Rm. Vilcea) 
și I. Rus (Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi : 8 ; La tineret-speranțe : 1—0 (1—0)

47) și SO O 
poartă : 4—4

PROGkESUL BUCUREȘTI — AUTO
MATICA ALEXANDRIA — 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost înscris de Turbatu 
(min. 60). (Aurel Păpădie).

VOINȚA BUCUREȘTI — F.C.M. GIUR- 
GIU 3—0 (2—0). Autorii golurilor : 
Frunză (min. 14 din 11 m), Costache 
(min. 18) și Moldovan (min. 80). 
(D. Negrea)

TRACTORUL BRAȘOV — MINERUL 
MOTRU 1—0 (1—0). A înscris î Suciu 
(min. 3). (V. Secăreanu, coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — C. S. 
TIRGOVIȘTE 2—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Mihail (min. 19) și Balint (min. 
52). (C. Gruia, coresp. județean).

CHIMIA RM. VILCEA — DINAMO 
SLATINA 5—3 (3—1). Au înscris : Oro- 

lordache (min. 8), C. 
36), Bota (min. 52 și 

_ ,, __ ,_____ Țarălungă (min. 31), 
Manea (min. 48), Gungiu (min. 77). 
(P. Giornoîu, coresp ).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
BUZUL BUCUREȘTI 1—1 (1—0). 
golurilor : Andrei (min. 15) 
Chimia, Zdrăilă (min. 72) pentru Au
tobuzul. (D. Gruia, coresp.).

S. N. OLTENIȚA — METALUL BUCU
REȘTI 3—1 (1—1). Au marcat : Rateu 
(min. 22), Lungu ' ‘ **
(min. 79), resoectiv 
(V. Țugui, coresp).

METALUL MIJA —
2—1 (0—0). Autorii golurilor : Bogaciu

F. C. ȘOIMII SIBIU — C.F.R. TIMI- 
ȘOARA 4—0 (4—0). Au marcat : 
Oprea (min. 15), Trandafilon (min. 20 
și 32) și Popa (min. 28). (I. lonescu, 
coresp. județean).

vitz (min. 6). 
Nicolae (min.
62), respectiv

AUTO- 
Autorii 
pentru

(min. 55), Puchci 
Tânose (min. 44).

METROM BRAȘOV

U. M. TIMIȘOARA MUREȘUL
DEVA 2—0 (0—0). Au înscris : Pap
(min. 62), Voinea (min. 87) (1. Stan,
coresp.).

1. F. C. CORV. 11 7 3 1 21- 7 17
2. F.C. B. M. 11 8 0 3 20- 9 16
3. F. C. Șoimii 11 4 7 0 17- 7 15
4. UM Timisoara H 5 3 3 12- 8 13
5. Gl. Bistrița 11 5 2 4 15- 9 12
6. Vict. Călan 11 5 2 4 11- 9 12
7. Min.Mold.Nouă 11 6 0 5 16-15 12
8. C.F.R. Tim. 11 6 0 5 12-15 12
9. Met. Cugir 11 5 1 5 15-18 11

10. Rapid Arad 11 5 1 5 12-19 11
11. Mureșul Deva 11 3 4 4 18-15 10
12. Ind.sîrmei C.T., 11 4 2 5 14-13 10
13. Sticla Turda 11 4 2 5 8-11 10
14. Gaz met. Med. 11 3 3 5 15-12 9
15. Dacia Orăștie 11 3 3 5 10-14 9
16. C.I.L. Sighet 11 3 3 5 12-17 9
17. Victoria Cărei 11 2 2 7 7-21 6
18. Un. Tomnatic 11 1 2 8 7-23 4

(9 noiembrie)ETAPA VIITOARE
Unirea Tomnatic — --------- -------
C.F.R. Timișoara — C.I.L. Sighet, F. C. 
Șoimii Sibiu — Dacia Orăștie, Sticla 
Turda — M'nerul Moldova Nouă, Vic
toria Cărei — U. M. Timișoara, F.C. 
Baia Mare — Ind. sîrmei C. Turtii, 
Victoria Călan — Rapid Arad, Mureșul 
Deva — Goz metan Mediaș, Metalur
gistul Cugir — F. C. Corvinul Hune
doara.

. - 8 
Gloria Bistrița,



La handbal feminin

SI-AU IMPARTTT VICTORIILE
EISLINGEN. 2 (prin telex). — 

Un mare număr de spectatori 
au asistat la partida dintre se
lecționatele feminine ale R. F. 
Germania și României. Dornice 
să-și ia revanșa, jucătoarele e- 
chipei gazdă (care au pierdut 
cu 12—16 primul meci, consu
mat vineri la Neuhausen) au 
muncit enorm, reușind o meri
tată victorie : 10—8 (7—2). Ast
fel, 1—1 la victorii.

Formația română a evoluat 
mal slab ca în prima partidă,

TT1
TURNEELE ZONALE DE SAH5

COMPETIȚIILE
EUROPENE DE POLO

SELECȚIONATA LUMII
ÎNVINGE REPREZENTATIVA

R. F. G. LA HANDBAL

lăsîndu-se ușor depășită in a- 
părare. Atacurile echipei vest- 
germane, excelent dirijate de 
conducătorul de joc Veronika 
Kind și finalizate mai ales de 
trio-ul Barbel Petersen, Dag- 
mar Kantz și Ottrun Weber, au 
surprins, in special in prima re
priză. defensiva oaspetelor. For
mația română a avut o puter
nică revenire în partea a doua 
a meciului cînd de la 2—7 a 
reușit o spectaculoasă egalare : 
7—7 (min. 40). Finalul a apar
ținut, însă, gazdelor, care s-au 
arătat ceva mai proaspete. Au 
marcat : Kantz (3), Petersen (3), 
Weber (3) și Kind pentru R.F.G., 
Sos (3), Cojocaru (2), Argliir, 
Luțaș și Furcoi pentru Româ
nia. Au arbitrat : W. Bosshard 
și O. FriSchi (Elveția).

• Florin

9 Slabă

Gheorghiu printre fruntași,

evoluție a lui A. Urzică,
zonal masculin de 
Vrața (Bulgaria),

în turneul 
șah de la „----- „
după 7 runde conduc, la egali
tate, iugoslavul Matanovici, is- 
landezul Sigur jonsson și bul
garul Ermenkov, cu cîte 4'/t 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu are 4 puncte 
și o partidă întreruptă. Rezul
tate din runda a 7-a: Ermen
kov — Wirthenson '/?—V» ; Bed- 
narski __ Radulov 1—6; Ma
tanovici — Sigurjonsson 'h—'If. 
Vogt __ Ree 1—0 : Czerniak —
Letzelter 1—0.

Maestrul maghiar Hazai, cu 
5 puncte și o partidă între
ruptă, se menține lider în tur-

la

la

Vrața

Pola
lade 

runda
Pola 

a 8-a.

Aseară, la Dortmund, a avut 
loc întîlnirea de handbal intre 
o Selecționată a lumii și echipa 
R.F.G. Selecționata a învins cu 
scorul de 25—21 (12—12), golu
rile învingătorilor fiind mar
cate de iugoslavii Popovici (6), 
Pokrajac (3) și Horvat (2), vest- 
germanii Schmidt (3) și Feld- 
hoff, ungurul Varga (6), românii 
Gațu, Licit și Kicsid, danezul 
Bock.

Conducătorul tehnic al Selec
ționatei lumii a fost prof. lean 
Kunst-Ghermănescu (România).

XV-le ROMÂNIEI VICTORIOS
(Urmare din pag. L)

RECORD MONDIAL
LA MARȘ

ROMA 2 (Agerpres). — At
letul italian Vittorio Vișini a 
stabilit, la Vicenza, un record 
mondial în proba de marș pe 
distanța de 20 mile (32,187 km) 
cu timpul de 2h 27:38,0. Recor
dul anterior era de 2h 30:58,0 
și aparținea lui Gerard Weil- 
ner (R.F.G.).

greș, promovarea lor in grupa 
de elită europeană apărind 
astfel pe deplin justificată.

Sub ce lumină s-a prezen
tat, totuși, echipa noastră re
prezentativă in fața publicului 
bucureștean, care a venit in 
număr mare s-o încurajeze ? 
în linii mari, putem spune că 
ea a jucat bine. S-a văzut la 
formația română că încearcă 
să aplice cit mai judicios „lec
ția neo-zeelandezâ“. Am asis
tat la citeva superbe atacuri 
ale înaintării, (min. 9, cînd s-a 
marcat, de altfel, pe grămadă, 
min. 30, min. 55, cînd din nou 
s-a înscris etc.), cu „spargeri”, 
urmate de grupaje și aglome
rări, care au permis treisfer- 
turilor să se desfășoare spec
taculos. Au excelat in aceste 
acțiuni percutante toți înainta
șii, dar cu deosebire Mușat,

Dumitru,
Bine au jucat și 
Pop și Stoica, ca 
și Dărăban. Este 
înaintașii noștri

Munteanu și Turlea.
„zburătorii" 

și Postolachi 
păcat că 

n-au avut

Copilului

OlANDEZUI TOM OKKIR A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE TENIS DE EA PARIS

Teren : Parcul 
excelent

Spectatori: aproximativ 5 000 
Au marcat Mușat (min. 9), 

Motrescu (min. 48) sl Con
stantin (min. 55 si 80) — cîte 
o încercare : Bucos (min. 9 si 
min. 80) — 2 tr.» ~
(min. 66) — 1. p.
(min. 75) — încerc., 
(min. 75) — tr.

Arbitru : Gianpaulo Celon 
(Italia), bun

Formații. ROMANIA : 
bac — Dinu (min. 
cu), Motrescu 
Nicolescu), Nica, 
tin — Bucos.
— Pop. Dumitru,
— DărAban, Postolachi — 
Turlea. Munteanu, Musat.

POLONIA : lageniak —
Manko, Banaczek, Pawelek 
(min. 60 Kowalick), Krolicki
— Malarczyk, Dobrzywski — 
Gorzynski. Ostaszewski, Ko
pyt — Kasiaski. Oleynczik — 
Krawczuc, Celinski, Stacho- 
rich.

Banaczek
Kopyt 

Banaczek

Dur-
65 Motres- 
(min. 65 

Constau- 
Parascliiv 

Stoica

llie Nastase a fost învins de A. Ashe

neul zonal de șah 
(Iugoslavia), după 
Pe locul doi se află iugoslavul 
Barle, cu 4'/> puncte (1). Au
rel Urzică are L*/> puncte șl 
două partide întrerupte. In 
runda precedentă, a șaptea, 
Bukicl l-a învins pe Bellon, 
iar Prittchet a cîștigat la Stull. 
Partida Hazai —. Hug s-a în
cheiat remiză. Celelalte parti
de, printre care și cea dintre 
maestrul român Aurel Urzică șl 
marele maestru bulgar Pîdev- 
ski, s-au întrerupt.

Au început meciurile din 
grupele semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni" și „Cu
pei cupelor" la polo. La Bel
grad. în C.C.E.. Partizan și 
Vasas Budapesta au terminat 
la egalitate: T—7 (2-1, 2—2.
1— 1, 2—3), iar Ruda Hvezda 
Kosice a învins pe Gaiatasa- 
ray Istanbul cu 8—2 (2—1, 2—1,
2— 0, 2—0>. în grupa de la Na
poli. Canottleri a dispus ao 
S.K.K. Stockholm cu 5—1. iar 
Den Robben Hilversum (Olan
da) a întrecut pe Rotte Erde 
Hamm (R.F.G) cu 11—8.

Lâ Roma, într-una din gru
pele semifinale ale „Cupei cu
pelor” s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: O.S.C. Bu
dapesta — Barcelonctta (Spa
nia) 7—2 (2—2, 1—0, 3—0, L-O) 
și Civitavecchia (Italia) — 
Olympiakos Pireu 8—7 (3—2,
1—2, 1—0, 3—3).

AGENDA SĂPTÂMÎNI1
3—9 TENIS

5 FOTBAL

6

7

9

BASCHET

HANDBAL

FOTBAL

AUTO

JUDO 
HANDBAL

România (m), la

Turnee la Stockholm șl Tokio.
Meciurile retur din etapa a n-a a Cupe
lor europene.
Cupe europene (m și f), jocuri retur din 
etapa I.
H. F. Germania
Eppelheim.
Tragerea la sorți a meciurilor din etapa 
a ITI-a a Cupel U.E.F.A., la ztirich. 
Raliul Corsicei (C.M.)
Ultima cursă a C.M., în Africa de Sud. 
C.E. (juniori), la Turku (Finlanda).
R. F. Germania — România (m). la Saar- 
briicken.

CAMPIONATE DE FOTBAL

PARIS, 2. — Finala turneu'ui 
internațional de tenis „indoor”, 
dotat cu Trofeul Jean Becker, 
care s-a desfășurat timp de o 
săptămînă sub cupola sălii pa
riziene „Pierre de Coubertin”, 
a fost cîștigată de campionul 
olandez Tom Okker, învingă
tor asupra americanului de cu
loare Arthur Ashe cu 6—3, 2—6, 
6—3, 3—6, 6—4.

Simbătă, în penultima zi a 
întrecerilor, spectatorii urmări
seră o semifinală de mare lup
tă, între Arthur Ashe și llie 
Năstase. După un joc de înal
tă factură tehnică, pe distanța 
a 2 ore și 25 minute, Ashe a 
cîștigat cu scorul de 2—6, 6—7, 
6—3, 6—3, 6—4. Arthur Ashe — 
cotat de specialiști drept tenis- 
manul nr. 1 al anului — și-a 
luat astfel revanșa în fața cam
pionului român, în fața căruia 
pierduse la ultima lor întîlnire, 
la Louisville, în august.

în cealaltă semifinală. Tom 
Okker a obținut o victorie _co- 
modă, i 
Moore : 
ultimele 
în faza

în trei seturi, la Ray 
6—3, 6—0, 6—3. Iată și 

: rezultate înregistrate 
precedentă, a sferturi-

lor de finală : Ashe — Parun 
6—4, 6—0 ; Okker — Fillol 6—1,
6— 4; Moore — Tanner 9—7, 6—4,

In finala probei de dublu, 
cuplul Wojcek Fibak (Polo
nia) — Karl Meiler (R. F. Ger
mania) a dispus cu 6—4, 7—6 
de perechea llie Năstase 
(România) — Tom Okker (O- 
landa). Rezultate din semifi
nale: Năstase, Okker — Franu- 
lovici. Parun 6—3, 3—6, 6—1: 
Fibak, Meiler — Ashe, Hewitt
7— 6,

în 
Tom 
7—5 
(R.A. ....
(R.S.A.) în celelalte partide : 
Franulovici (Iugoslavia), Parun 
(Noua Zeelandă) — McNair, 
Stewart (SUA) 9—8, 3—6, 7—5; 
Ashe (SUA), Hewitt (R.S.A.) — 
Stockton, Van Dillen (SUA) 
6—2, 3—6, 9—7; Fibak (Polonia), 
Meiler (R. F. Germania) — 
Phillips Moore (Australia), Estep 
(S.U.A.) 6—8, 6—0, 6—4.

constanță in a păstra ritmul, 
ceea ce a permis polonezilor 
să revină de multe ori și să 
recîștige din terenul pierdut. 
Treisferturile, în schjmb, nu 
au fost la nivelul înaintării, 
deși ori de cîte ori au avut 
balonul au produs panică în 
dispozitivul advers. Buni, mij
locașii Parascliiv și Bucos, doi 
tineri pe care se va putea 
conta ; Nica a jucat ca in pri
ma tinerețe, în timp ce Con
stantin a fost eficace. Avem, 
oricum, o echipă solidă pe 
care se va putea conta și în 
zile mai grele, vezi meciul cu 
Franța, din 23 noiembrie.

ITALIA (etapa a 4-a). Două 
surprize s-au înregistrat, ieri, 
prin victoriile realizate în de
plasare de Juventus și Napoli, 
care datorită acestor succese se 
află în fruntea clasamentului. 
Juventus a cîștigat la Cagliari 
cu 1—0, iar Napoli a învins la 
Verona cu 4—2 echipa locală. 
Alte rezultate: Cesena — Samp- 
doria 1—1, Como — Roma 
0—0, Florentina — Perugia 3—1, 
Lazio — Bologna 1—1, Milan — 
Ascoli 4—0, Torino — Interna- 
zionale 2—1. în clasament Na
poli și Juventus conduc cu cite 
7 p, Milan 6 p, Torino 5 p etc.

R. D. GERMANA. Echipa 
Dynamo Dresda își continuă se
ria victoriilor, fiind în fruntea 
clasamentului. Simbătă ea a 
dispus în deplasare cu 2—0 de 
F. C. Karl Marx Stădt. Și ce
lelalte echipe fruntașe au ob
ținut victorii clare : F. C. Mag
deburg a cîștigat cu 5—2 me
ciul cu Frankfurt pe Oder, iar 
F. C. Carl Zeiss Jena a dispus 
cu 3—0 de Dynamo Berlin. 
Cîștigătoarea cupei, Sachsenring 
Zwickau a suferit o neașteptată 
înfrîngere (1—4) în fața forma
ției Stahl Riesa.

FRANȚA (etapa a 12-a). St. 
Germain Paris — Troyes 1—0; 
Metz — Nantes 3—0 ; Bastia — 
Monaco 3—0 ; Nîmes — Mar
silia 1—0 ; Reims — Strasbourg

Avignon — Sochaux 
Nisa — Bordeaux 2r-0;
— Lyon 3—1; St. Etie-
- Valenciennes 2—0- în 

conduce echipa
22 p, urmată de for- 

Melz și Bastia

6—4.
„sferturi", llie Năstase și 
Okker au întrecut cu 6—1, 
perechea Ismail el Shafei 

Egipt) — Ray Moore
ROMANIA - ITALIA

(Urmare din pag. 1)

net, obținind un succes pe de
plin meritat, atit pe echipe cit 
și la individual. Nadia Comă- 
neci (9,80 la sărituri, 9,75 la 
paralele și 9,95 la sol !) a pro
dus o impresie excelentă, cla- 
sîndu-se pe primul loc la in
dividual compus. Iată rezulta
tele tehnice : pe echipe —

LA GIMNASTICA
ROMÂNIA 383,30 p. ITALIA 
373,95 p; individual compus : 
Nadia Comăneci 77,75, Teodora 
Ungureanu 77,25, Gabriela 
Trușcă 76,30, Georgeta Gabor 
76,20, Luminița Milea 74,90. 
Dintre sportivele oaspete, pri
mele s-au clasat Ștefania Buc
ci (locul 6) 74,85, Valentina
Spongia (8) 74,60. F.lisabeta
Masi (9) 74,35.

6—0 ; 
3-1 ; 
Lens 
nne 
clasament 
Nisa 
mațiile Lyon,
— cu cîte 16 p.

ANGLIA (etapa a 15-a). Bir
mingham — West Ham United 
1—5 1 Burnley — Stoke 0—1 ; 
Derby — Leeds 3—2 ; Everton
— Leicester 1—1 ; Middles
brough — Liverpool 0—1 ; Co
ventry — Q. P. Rangers 1—1 ; 
Ipswich — Aston Villa 3—0 ; 
Newcastle — Arsenal 2—0. în 
clasament conduce West Ham 
United cu 21 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 
12-a) : Borussia Mdnchenglad- 
bach — Werder Bremen 3—0 ; 
Rot-Weiss Essen — Ein
tracht Frankfurt pe Main 4—3; 
Schalke 04 — Fortuna Dussel
dorf 2—0 ; F. C. Koln 
Bochum 1—0 ; S. V.
— Bayern Munchen 
clasament conduce 
Monchengladbach cu 17 p.

DE PRETUTINDENI
• A FOST stabilită una din 

echipele care vor inaugura cam
pionatul mondial din 1978, pro
gramat în Argentina. Pe stadio
nul „River Plate”, la 1 iunie, 
va juca deținătoarea titlului, 
R.F. Germania, care va face 
parte din grupa 1. Echipa Ar
gentinei va juca în grupa a do
ua. Finala C.M. este programa
tă la 25 iunie, tot pe stadionul 
„River Plate” din Buenos Aires, 
unde cu o zi înainte va avea 
loc finala pentru locurile 3—4.

• ÎN PREZENT, fostul inter
național portughez Eusebio (33 
de ani) joacă în formația pari
ziană Red Star, care activează 
în divizia secundă. înainte de 
a veni la Paris, și după ce a 
părăsit clubul Benfica, Euse
bio a jucat un sezon la Boston 
(S.U.A.).

— V.x.L.
Duisburg
1—1. în 
Borussia

SURPRIZE ÎN TURNEUL
DE LA STOCKHOLM

Turneul internațional femi
nin de tenis de la Stockholm a 
debutat cu o surpriză : jucă- 
toarea suedeză Ingrid Bent- 
zer a reușit să o elimine cu
6— 1, 6—4 pe campioana austra
liană Evonne Goolagong, prin
cipala favorită a concursului. 
Alte rezultate din primul tur : 
Virginia Wade (Anglia) — Mi
chele Guardal (Belgia) 7—5,
7— 5 ; Francoise Durr (Fran
ța) — Sharon Walsh (S.U.A.) 
6—4, 6—4 ; Betty Stove (O- 
landa) — Pam Teeguarden 
(S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Natașa Ci- 
mîreva (U.R.S.S.) — Mime Jau- 
sovec. (iugoslavia) 7—5, 6—2. 
în sferturi de finală : Durr — 
Stove 6—2, 7—5; Casals — Ci- 
mîreva 2—6, 6—2, 6—4 ; Holla
day — Bentzer 6—3, 3—6, 6—4; 
Wade — Louie 6—2, 6—2.

ATLETISM • Concursul de 
maraton de la Budapesta a fost 
dominat de atleții din R. D. 
Germană, clasați pe primele pa
tru locuri. A cîștigat Juergen 
Eberling, cronometrat cu 2 h 
15:26,0, secundat de Baumach — 
2 h 15:36,9. La startul cursei au 
fost prezenți 100 de sportivi.

BASCHET • „Cupa Campioni
lor Africii" a revenit formației 
„Asta** din Senegal. In ultimul 
joc, baschetbaliștii senegalezi au 
întrecut cu 75—73 (32—46) for
mația Zamalek din Cairo. • A 
început o nouă ediție a com
petiției „Cupa Kcraci". In par
tida inaugurală, disputată la A- 
tena, echipa locală Panionios a 
învins cu 88—85 (33—38) formația 
Eveil Monceau (Luxemburg). • 
în cadrul primului tur al „Cupei 
cupelor4* s-au disputat alte două 
partide, încheiate cu următoarele 
rezultate: Crystal Palace Londra— 
Duffel (Belgia) 73—71 (31—3G) ;
B. C. Helsinki — Armann Reyk
javik 88—65 (43—32).

BOX • Pugilistul italian Do
menico Adinolti și-^a păstrat ti
tlul de campion european la ca
tegoria semigrea. El l-a învins 
prin k.o„ în rundul 2, pe șalan- 
gerul său, olandezul Rudi Lub
bers • Boxerul belgian de ca
tegoria grea Jean Pierre Ccoj-

man, șalanger la titlul european, 
l-a învins prin k.o. tehnic în 
repriza a 7-a, pe Abibodele (Za
ir) • Kemal Kamaci (Turcia) 
este noul campion european la 
categoria super welter. In meciul 
pentru titlu, disputat la Koln, 
Kamaci l-a învins prin k.o. teh
nic, în rundul 7, pe spaniolul 
Gomez Fouz.

CICLISM • Schimbare de li
deri în „Cursa de șase zile" care 
se desfășoară pe velodromul a-

întrecut cu 28—23 (11—10) forma
ția cehoslovacă Banik Ostrava.

HOCHEI • Campionatul sovietic 
a programat partida derby dintre 
echipele Ț.S.K.A. Moscova și 
Spartak Moscova încheiată la e- 
galitate : 5—5 (0—1, 1—3, 4—1).
Alte rezultate: Traktor Celiabinsk 
— Torpedo Gorki 2—1 ; Dinamo 
Riga — S.K.A. Leningrad 2—1, 
Dinamo Moscova — Aripile So
vietelor Moscova 7—2. • După
disputarea a 14 etape, în campio-

• PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT •
coperit din Grenoble. După 48 
de ore, pe primul loc au trecut 
francezul Bernard Thevent, câș
tigătorul „Turului Franței" și 
vest-germanul Guenter Haritz. ii 
urmează perechile Van Lancker— 
Cluzaud (Franța) și Eddy 
Merckx — Patrick Sercu (Belgia).

HANDBAL « Competiția mas
culină de la Opole (Polonia), s-a 
încheiat cu victoria formației 
Slansk Wroclaw. In partida de
cisivă, handbaliștii polonezi au

natul cehoslovac conduce forma
ția Sonp Kladno, cu 19 p, secun
dată de Tesla Pardubice — 18 p. 
Rezultate din etapa a 14-a : 
V.Z.K.G. Ostrava — Sparta Pra- 
ga 4—2 ; Dukla Jihlava — Tesla 
Pardubice 1—4 ; V.S.Z. Kosice j- 
Z.K.L. Brno 3—4 ; Slovan Bratis
lava — Sonp Kladno 3—4.

PATINAJ • Cunoscuta patina
toare vest-germană Monika Pflug 
a anunțat că nu va participa la 
apropiatele Jocuri Olimpice de

iarnă, programate în luna februa
rie, la Innsbruck. In vîrstâ de 
21 de ani, Monika Pflug a cîști- 
gat medalia de aur în proba de 
viteză la Jocurile Olimpice de la 
Sapporo — 1972.

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
terminarea turneului „Memoria
lul Alehin", în fruntea clasamen
tului se află marele maestru E- 
fim Gheller, cu 10 p, urmat de 
Vaganian 9’/2 P. Spasski 9 p. 
Hort, Korcinoi, Petrosian, Tal și 
Holmov, cu cîte 8’/2 p e Cea de-a 
5-a partidă a meciului pentru ti
tlul mondial feminin, care se 
desfășoară la Pițunde, între ma- 
estrele sovietice Nona Gaprindas- 
vili și Nana Aleksandria, s-a în
cheiat remiză la mutarea a 78-a. 
Scorul meciului este în prezent 
favorabil cu 3’/2—l’/j puncte No
nei Gaprindașvili. A După 9 run
de, în turneul zonal de la Reyk
javik conduce Ribly (Ungaria) cu 
7 p, urmat de Lieberson (Israel) 
cu 6 p (1), Olafsson (Islanda) și 
Parma (Iugoslavia) cu cîte 5,z? p. 
• Fostul camoion mondial. Va
sili Smîslov (U.R.S.S.). a cîștigat 
turneul internațional de la Buda
pesta, totalizînd 9’/2 p din 14 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Barczay (Ungaria) 9 p și 
Vesterinen (Finlanda) 8 p.
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