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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Desfășurat 
in atmosfera 
ziasm caracteristică 
Congresul al X-Iea al Uniunii 
Tineretului Comunist 
cat un moment i 
in viața organizației revoluțio
nare a tinerelului 
noastră. însuflețiți de îndemnu
rile mobilizatoare ale secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolac Ceaușescu, dc 
cuvintarea sa, rostită la ședința 
festivă de deschidere — docu
ment de excepțională valoare 
teoretică și practică, care sinte
tizează cu clarviziune răspun
derile și rolul tineretului 
transformarea revoluționară 
societății 
au făcui 
revistă a 
plinirilor 
tatca desfășurată de organele 
și organizațiile U.T.C. în pe
rioada care a trecut de Ia pre
cedentul Congres și au exami
nat modalitățile practice cele 

eficiente de antrenare a 
întregului tineret al patriei la 
înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., pentru spo
rirea contribuției tinerei ge
nerații la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.

Impulerniciții celor trei mili
oane dc uteciști din țară au 
adoptat documentele 
dezbaterii, hotărirea 
re Congresul al 
U.T.C. aprobă raportul și acti
vitatea Comisiei Centrale de 
Cenzori, au aprobat propune
rile de îmbunătățire a Statu
tului Uniunii Tineretului Co
munist și Rezoluția • Congresu-

timp de trei zile, 
de puternic enlu- 

tinereții,

t a mar- 
importanl

din Țara

in 
a 

noastre — delegații 
o amplă trecere in 
realizărilor și neîm- 

înregistrate în activi-

lui al X-Iea al Uniunii Tinere
tului Comunist.

In ședința de închidere a 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. se aduce la cunoș
tința Congresului rezultatul ale
gerilor în prima plenară a 
noului Comitet Central al U.T.C.

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist a fost ales tovarășul 
Ion Traian Ștcfănescu.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm. Congresul a hotărit 
să adreseze Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o scrisoare 
comună a Congresului U.T.C. 
și a Conferinței U.A.S.C.R. al 
cărei text este aprobat cu pu
ternice și îndelungate ovații.

Lucrările ședinței au luat 
sfirșit intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. Delegații și 
invitații ovaționează minute in 
șir pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul 
general. Se scandează cu 
Icre „Ceaușescu — P.C.R.“

★
Marți, Conferința a X-a 

U.A.S.C.R. și-a încheiat lucră
rile. în prima sa plenară. Con
siliul U.A.S.C.R. a ales Comite
lui Executiv și Biroul Comite
tului Executiv. Președinte al 
Consiliului U.A.S.C.R. a 
ales Ion Sasu.

★
Miercuri Ia amiază s-au în

cheiat lucrările celei dc-a IlI-a 
Conferințe Naționale a Orga
nizației Pionierilor. In prima sa 
ședință plenară. Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor a ales Biroul C.N.O.P. Ca 
președinte al Biroului C.N.O.P. 
a fost ales Constantin Boștină.
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DIVIZIA A LA FOTBAL - ETAPA A XIII-a

OASPEȚII - NICI UN PUNCT!
• în toate intilnirile, două goluri diferență in favoarea gazdelor
• Scorul de 2-0 înregistrat de 7 ori! • Perechea fruntașă, Steaua - 
Dinamo, se distanțează • Dudu

• Pauză in campionat

supuse 
prin ca- 
X-lea al

mai

R.F. GERMANIA

I 15 GOLURI :
8 GOLURI :
7 GOLURI :
6 GOLURI : 

(Steaua).

Marcel Raducanu începe se
ria de driblinguri care va 
duce la Înscrierea celui de-al 
doilea col. în meciul Steaua — 
Politehnica Timișoara (4—?).

Mime și duminică la handbal masculin

Farul - Waitemata (Noua Zeelandă) 18-15 (12-4)

DUBLA CONFRUNTARE DINTRE ECHIPELE 
ROMÂNIEI SI•»

La sfîr.șitui acestei săptămîni, 
selecționata masculină de hand
bal a României va evolua în 
două partide amicale alături 
de reprezentativa R. F. Ger
mania, în localitățile Eppel
heim și Saarbriicken. In vede
rea acestor două confruntări, 
așteptate cu mulț interes, cu
noscută find valoarea ambelor 
echipe, delegația română a pă
răsit Capitala marți, pe calea

aerului, printre jucătorii care 
au făcut deplasarea numărîn- 
du-se Penu, Gațu, Lieu și 
Kicsid, componenți ai Selecțio
natei lumii în meciul disputat 
la 2 noiembrie în compania re
prezentativei R. F. Germania 
(25—21), precum și Voina, Cos- 
ma, Tudosic, Orban, Stiickl, 
Birtalan,

Primul meci, cel de la Eppel
heim, mîine de la ora 20.

RECITAL RDGBYSTIC LA CONSTANȚA!
CONSTANTA, 5 (prin tele

fon). Am aplaudat cu ani în 
urmă rugby ul englez, ne-a în- 
cîntat cel francez, dar am fost 
entuziasmați joi de evoluția 
sportivilor neo-zeelandezi. Rug- 
byștii de la Antipozi au confir
mat, în fața a peste 8000 de 
spectatori, în meciul cu cam
pioana țării, Farul Constanța, 
recunoscutele lor atuuri : forța 
impresionantă în grămezi, spon
taneitate în jocul liniei de 
înaintare și o mare viteză de 
deplasare a treisferturilor. 
Waitemata, prima ambasadoare 
a rugbyului neo-zeelandez, a 
îneîntat prin tehnica aproape 
desăvîrșită a tuturor compo- 
nenților săi, prin tendința per
manentă spre un joc spectacol.

Și, totuși, în pofida atîtor 
atuuri, Waitemata a trebuit să 
se consoleze cu poziția de în
vinsă în fața Farului. Echipa 
antrenată de M. Naca a avut o 
zi excepțională, în care i-au 
reușit toate inițiativele, mate- 
rializînd majoritatea acțiunilor 
întreprinse în „22“ advers 
Bucos a fost de departe omul 
nr. 1 al echipei constănțene, 
autor al tuturor punctelor. 
Campioana noastră și-a afirmat 
net personalitatea în fața unui 
adversar recomandat de o clasă 
înaltă și de un palmares foar
te bun. în afara luj Bucos, ca 
realizator, s-au impus, contri
buind la reușita unui adevărat 
recital rugbystic, Celea, Șt. 
Cristea, Motrescu, Dărăban, 
Ianușcvici și Crăciun. Superi

ori în grămezile ordonate, cam
pionii noștri s-au făcut remar
cați și îri jocul liniei de trei- 
sferturi, care a finalizat o 
spectaculoasă încercare și a 
ratat de puțin alte două. Fa
rul a făcut o excelentă propa
gandă pentru sportul cu balo
nul oval.

Punctele au fost înscrise de : 
Bucos (3 I. p., o încercare 
transformată, „drop") pentru 
gazde, respectiv Smith (încerc.), 
Richards (1. p., încerc.), Vuksich 
(încerc.). Așadar : 18—15 (12—4) 
pentru Farul.

Arbitrul C. Ud rea a condus 
bine următoarele echipe : FA
RUL : Șt. Cristea — Ianusevici, 
Motrescu, Costenco, Gh. Dinu
— Bucos, Olteanu — Borșaru, 
Dărăban, A. Cristea — Celea, 
Mușat (Băcioiu) — Petre (Fran- 
gu), Crăciun, Ioniță ; WAITE
MATA : Richards — Smith, 
Vuksich, Oxenham, Thompson
— Harris, J. Hart — I. Hart, 
Rastovich, Quedley —. Bulog, 
Jelicich I (Jelicich II) — Allen, 
Moros, Dalziel.

Tiberiu STAMA

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 
LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ

După ce echipa feminină a 
susținut, la finele săptămînii 
trecute, un meci internațional 
cu selecționata Italiei, iată că 
și gimnaștii noștri evoluează în 
cadrul unei confruntări inter
naționale : simbătă și duminică, 
în sala Floreasca din Capitală, 
selecționata masculină a Româ
niei întîlnește reprezentativa 
Cehoslovaciei intr-un meci a- 
mical, de verificare a potenția
lului celor două formații în ve
derea viitoarelor confruntări 
internaționale. Pentru gimnaștii 
oaspeți, meciul constituie și e- 
xamenul calificării pentru Jocu

rile Olimpice de la Montreal, 
în consecință, confruntarea 

dintre echipele României și 
Cehoslovaciei cuprinde atît e- 
xerciții impuse, cit și liber alese, 
în ambele zile programul va 
începe la ora 17. Simbătă sînt 
programate exercițiile impuse, 
iar duminică cele liber alese. 
Oaspeții și-au anunțat sosirea 
în București pentru azi. An
trenorii noștri vor alinia urmă
toarea echipă : Dan Grecu, Ni
colae Oprescu, Ștefan Gali, Ion 
Checicheș, Radu Branea, Sorin 
Cepoi. Rezervă — Gh. Pău- 
nescu.

Georgescu a ajuns la „cota 
pină la 19 noiembrie

REZULTATE TEHNICE

15“

Jiul — Univ. Craiova 3—1 (1—1»
„U“ Cluj-Napoca — Rapid 2—0 (1—0)
U.T.A. — F.C. Bihor 2—0 (1—0)
F.C.M. Reșița — Sp. stud. 2—0 (0-0)
F. C. Argeș — S.C. Bacău 2—0 (1—0)
Dinamo — Poli lași 2—0 (1-0)
F. C. Olimpia — C.F.R. 2—0 (1—0)
Steaua — „Poli” Tim. 4—2 (0—0)
F. C. Constanța — A.S.A. 2—0 (0-0)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 13 8 4 1 32—11 20
2. Dinamo 13 9 1 3 33—15 19
3. F.C. Argeș 13 5 5 3 14—12 15
4. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 2 5 19—17 14
5. Politehnica lași 13 6 2 5 21—20 14
6. F.C.M. Reșița 13 6 2 5 14—18 14
7. S.C. Bacău 12 6 1 5 13—13 13
8. F. C. Constanta 13 6 1 6 15—15 13
9. F. C. Bihor 13 5 3 5 14—15 13

10. Rapid 13 5 2 6 13—15 12
11. F. C. Olimpia 13 4 4 5 14—18 12
12. Univ. Craiova 13 4 3 6 15—13 11
13. Sp. studențesc 12 5 1 6 13—15 11
14. „Poli” Timișoara 13 4 3 6 17—26 11
15. „U” Cluj-Napoca 13 4 2 7 17—17 10
16. U. T. Arad 13 4 2 7 15—22 10
17. C.F.R. Cluj-Napoca 13 3 4 6 9—17 10
18. Jiul 13 4 2 7 14—23 10

ETAPA VIITOARE (19 noiembrie)
SPORTUL STUDENȚESC — F.C. CONSTANȚA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA— F.C. OLIMPIA 
RAPID --------
„U" CLUJ-NAPOCA
F. C. BIHOR
S. C. BACĂU 
U. T. ARAD 
POLITEHNICA IAȘI 
UNIV. GRAIOVA

— F.C.M. REȘIȚA
— JIUL
— STEAUA
— C.F.R. CJ.-NAPOCA
— DINAMO
— A.S.A. TG. MUREȘ
— F.C. ARGEȘ

GOLGETERII
Dudu Georgescu (Dinamo) — 3 din 11 m. 
Iordănescu (Steaua) — 3 din 11 m.
M. Sandu (Sp. studențesc), Roznai (Jiul). 
Nemțeanu și Costea (Politehnica Iași), M. Raducanu

REPORTAJUL NOSTRU

„FARFURIILE ZBURĂTOARE1 
DIN SATUL LUI IUN IONICĂ

& Amatori săteni pentru un sport de orășeni O Mis
treți cu inimă de magnetofon • Acolo unde erau 
scaieții de 2 metri... O A doua naștere, după potop • 

Vestiarul de lingă fintînă...
...Poate pentru că era o di

mineață închisă și friguroasă 
de toamnă atunci cînd am a- 
juns in comuna ilfoveană Joița, 
speranțele noastre nu erau prea 
optimiste. Deși aflasem mai 
înainte că aceasta era localita
tea noului campion de juniori 
la talere, Ion Ionică, in fond, 
prin ce s-ar putea alătura a- 
ceastă localitate cu un foarte 
pronunțat caracter rural, celor
lalte centre — București, Baia 
Mare, Timișoara — unde se 
practică sportul care ne-a adus 
nouă, românilor, la Roma, o 
medalie olimpică de aur ? Ce 
se putea petrece aici, ceva ie
șit din comun, atit de ieșit din 
comun, incit să fi putut impune 
unor săteni și copiilor lor un 
sport atit de aparte, atit de di
ficil, atit de pretențios ?

★
In timp, istoria poligonului 

sătesc de talere — probabil 
unic in lume — e scurtă. A în
ceput in primăvara anului 1972.

Cu cîteva scindări mai mult 
sau mai puțin înclinate, pentru 
a imprima viteze variate unor 
cutii goale de conserve, in chip 
de ținte mișcătoare. Cu un pri
mar, Ioan Gheorghiu, care spu
ne că „un primar, fie vîrstnic, 
fie tînăr, are timp și pentru 
sport !“ și care nu se mărgi
nește numai s-o spună. Cu un, 
mai tîrziu, „perfecționat" mis
treț mișcător, acționat de un 
motor de... magnetofon. De a- 
tunci, insă, pină la primul titlu 
de campion național au trebuit 
să se petreacă multe lucruri, să 
se depună multe eforturi, une
ori extrem de mari. Eforturi 
care au făcut ca. în momentul 
de față, valoarea poligonului de 
talere de la Joița, să se ridice 
pină la 5—600 000 lei, fără a se 
fi investit nimic, în afară de 
multă pasiune, de sute de mii

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



După campionatele naționale de box ale seniorilor |

MAI MULTĂ STRĂDANIE .
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ARBITRAJELOR (
Ediția 1975 a campionatelor 

naționale individuale de box 
poate fi considerată printre 
cele mai reușite. Cînd facem 
această afirmație nu avem în 
vedere doar simpla desfășurare 
a partidelor, dintre care multe 
au avut o bună valoare tehni
că, un înalt grad de drama
tism, ci și la modul cum _ au 
înțeles arbitrii-judecători să se 
achite de importanta sarcină ce 
le-a revenit pe ringul turneu
lui final sau în jurul său, la 
mesele de punctaj.

Inițial, colegiul central al 
arbitrilor a anunțat că nu vor 
oficia decît purtătorii ecusoa- 
nelor internaționale A.I.B.A. 
sau A.E.B.A., dar numărul 
acestora fiind insuficient, s-a 
mai apelat la cîțiva dintre cei 
mai competenți arbitri din di
ferite orașe, care. în general, 
s-au achitat bine de sarcinile 
avute.

Din totalul de 167 de me
ciuri, 108 s-au încheiat cu vic
toria Ia puncte (67 de decizii 
fiind luate în proporție de 5—0, 
21 cu 4—1 și 20 cu 3—2), iar 
59 s-au terminat înainte de li
mită (6 prin neprezentare, 5 
prin k.o. — 2 în prima repriză 
și 3 în cea de a doua —, 4 
prin descalificare și 44 prin 
abandon, dintre care 13 în pri
mul rund, 15 în al doilea și 
11 în ultimul).

Spre deosebire de alte ediții 
ale campionatelor naționale,

—Hiînmai lyiin

RĂSPUNDEREA
SPORTIVILOR DIN LOTUL 

REPREZENTATIV
Măsuri disciplinare ale 

federației de popice
Obiectivul principal în activita

tea de performantă la popice este 
la ora actuală pregătirea repre
zentativelor naționale în vederea 
participării la C.M. 1976 (15—22
mai. la Viena). în ultima sa șe
dință, Biroul Federației române 
de popice a analizat stadiul pre
gătirilor si a apreciat că majori
tatea sportivilor selecționați în 
loturi au o evoluție mulțumitoare, 
în special, fetele (care, recent, au 
întrecut într-o partidă amicală 
puternica reprezentativă a Unga
riei. campioană mondială) în si
nul lotului masculin, alcătuit pe 
osatura formației care în 1974 a 
cucerit titlul mondial, se impune 
instaurarea unei discipline mai 
ferme. Evoluția lotului în actu
ala etapă a pregătirilor este sub 
așteptări datorită si faptului că 
unii dintre componenți au o ati
tudine indisciplinată. în fruntea 
acestora se situează Iuliu Bice 
(Constructorul Galati), care. pe 
lîngă faptul că n-a dat randa
mentul dorit, s-a făcut vinovat 
de o serie de abateri incompati
bile cu calitatea unui sportiv de 
lot reprezentativ (printre altele, 
el a refuzat să joace în selecțio
nata B la un meci amical si duce 
o viată nesportivă). Biroul federal 
i-a atras atentia în repetate rîn
duri sportivului Bice, dar acesta 
a continuat să aibă o comportare 
necorespunzătoare. în consecință. 
Biroul F.R.P l-a sancționat pe 
Iuliu Bice cu excluderea din lot 
si a propus Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S să-i retragă titlul de 
maestru emerit al sportului, dis
tincție ce i-a fost acordată în ur
mă cu un an. Această propunere 
a conducerii F.R.P. a fost apro
bată.

„FARFURIILE ZBURĂTOARE" DIN SATUL LUI ION IONICĂ
(Urmare din pag. I)

de ore de muncă patriotică, de 
înțelegere din partea C.J.E.F.S. 
Ilfov și a Federației române 
de tir.

•ir
Pasiune, muncă. înțelegere. 

Plus o imensă cantitate de în- 
dirjire. „Sînt unii care pornesc 
la o treabă, dar după aceea se 
opresc. Noi am mers, chiar 
dacă uneori a fost greu, deose
bit de greu, mai departe". Dată 
de antrenorul lor. Anatolie 
Sălceanu, aceasta pare să fie 
definiția a tot ceea ce amatorii 
de tir din Joița au făcut pînă 
în prezent. „La început nu ne 
gîndeam Ia poligon. Ne între
bam doar dacă vom găsi în co
mună amatori pentru un sport 
de orășeni. Așa că am adus 
cinci arme cu aer comprimat 
și, nesperat de repede, puștii 
s-au prins în mrejele artei de 
a nimeri la țintă". Au urmat 
apoi zilele acelea lungi de mun
că în care, la marginea satului, 
acolo unde era doar o groapă 
cu seaefi imenși, de cite doi 

deciziile în contradicție flagran
tă cu realitatea din ring au 
fost puține, contestațiile vizînd 
în special pe cele acordate cu 
3—2. Printre acestea se numă
ră rezultatele meciurilor I. 
Guță — J. Vancea, Șt. Dumi
nică — I. Lungu, Șt. Duminică 
— Nicu Popa, Fi. Livadaru — 
Gh. Vlad și Al. Turei — T. 
Ghinea în care primii au fost 
declarați cîștigători, deși cei 
care se dovediseră mai buni 
în ring au fost tocmai oponenții. 
Ceea ce a surprins foarte mult a 
fost faptul că printre cei ce au a- 
cordat decizii neconforme cu 
realitatea din ring s-au numă
rat chiar unii dintre purtătorii 
ecusoanelor internaționale cum 
sînt Ion Boamfă, Petru Mihelfi, 
Aii Rișat, Victor Șchiopu, aflați 
în mai multe rînduri în gre
șeală. Au fost, este adevărat, 
alte verdicte acordate cu 3—2

SCRIM.

TINERETUL
înainte de orice, divizia B 

de scrimă încheiată recent (des
fășurată după o formulă nouă) 
atrage atenția prin tinerețea 
participanților. Practic, mai 
bine de jumătate dintre cele 
24 de formații, pe ansamblul 
probelor, dispun in proporție 
de 85 la sută de sportivi sub 
21 de ani.

Relevînd acest fapt caracte
ristic competiției, ținem să pre
cizăm totodată că tinerețea a 
fost dublată și de o bună va
loare. Toate recent promovatele 
în prima divizie (pentru a fo
losi exemplul cel mai tipic) 
dispun de elemente bine cotate 
în această disciplină (Angeles- 
cu, Frunză,' Pantelimonescu, 
Moldovan, Ștefan) componenți 
ai loturilor reprezentative de 
seniori sau tineret, precum și 
de sportivi care au mai activat 
în eșalonul nr. 1 al țării (Vi- 
nereanu, Henter, Deese, I. Pe- 
trică etc.) și, evident, de alții 
care abia așteaptă confirmarea 
în competiții republicane.

Spre regretul organizatorilor 
(și nu numai al lor) au fost și u- 
nele excepții, cea mai supără
toare fiind oferită de formația 
de spadă a C.S.M. Cluj-Napoca. 
Este grep de crezut că acest 
club nu are în secția de scri
mă spadasini foarte tineri, care 
ar merita să fie încercați în 
„focul" unor întreceri publice. 
Se cere, însă, ceva mai mult 
curaj, lucru care adesea lip
sește unor tehnicieni. în acest 
context s-ar impune ca federa
ția de resort să folosească, și 
la „B", principiul de alcătuire 
a echipelor participante Ia ca
lificare, obligind formațiile 
competitoare să aibă cel puțin 
cite doi trăgători sub 21 de 
ani.

Competiția — care s-a bucu
rat de un bun nivel tehnic la 
toate probele — a stabilit o rea
lă ierarhie valorică a echipelor. 
Noile promovate în Divizia A 
sînt C.S.U. Tg. Mureș (floretă 
bărbați), Șc. sp. Satu Mare 
(floretă femei), Farul Constan
ța (spadă) și Dinamo București 
(sabie). Floretiștii de la C.S.U. 
Tg. Mureș au meritat promo
varea, dovedindu-se ceva mai 

metri, au apărut, una cite una, 
instalațiile viitorului poligon. 
Dar nu numai atit : tineriîain 
Joița au dorit nu doar să facă 
sport, ci să-l facă in mod civi
lizat. Au săpat, in primul rînd, 
o fintină, căci totul depinde in 
Bărăgan, de existența apei, u- 
neori pînă și sportul... Apoi au 
construit o incăpere-vestiar, in 
care sportivii comunei și, mai 
tîrziu, oaspeții lor, să se poată 
odihni la umbră, vara, sau să 
se adăpostească de vint și 
ploaie, la vreme rea.

Numai că și atunci cînd totul 
a fost gata, vremea le-a cerut 
din nou, celor din Joita, să fie 
dirji. „Căci numai prin voință 
și putere de muncă acerbe, a- 
tunci, în iulie, au putut tinerii 
noștri să mai scoată la lumina 
soarelui de sub mîlul puhoaie
lor, poligonul pe care-1 lucra
seră. Și asta, după ce toate ur
mările calamităților fuseseră li
chidate la nivelul întregii co
mune...". Există un firesc ames
tec de mîndrie și amărăciune 
in cuvintele lui Șerban Coman, 
vicepreședinte al Consiliului 

în întîlnirile C. Ștefanovici — 
Gh. Ilie sau C. Cuțov — P. I 
DobreScu, dar judecătorilor res- | 
pectivi nu li se poate imputa 
nimic, deoarece partidele au ■ 
fost extrem de echilibrate _ și I 
trebuind să șe decidă un cîști- I 
gător, oricare ar fi fost acesta, 
decizia rămînea aproape de I 
realitate.

Multe comentării a suscitat 
meciul Cuțov — Dobrescu, pe ■ 
marginea arbitrajului prestat | 
de Virgil Cazacu. întîlnirca a ■ 
fost atît de dramatică, de elec- I 
trizantă și interesantă, îneît I 
considerăm că orice interven
ție în plus a arbitrului din I 
ring ar fi dus la ratarea spec- | 
tacolului sportiv oferit de cei 
doi excelenți boxeri și ar fi g 
privat asistența de o confrunta- I 
re ce poate rivaliza cu cele • 
mai renumite meciuri.

Paul 1OVAN

LA ÎNCHEIEREA ASALTURILOR I 
PENTRU DIVIZIA B 1

CONFIRMĂ! ] 
incisivi decît colegii lor de la 
Clubul sportiv școlar, fapt re- I 
levat de situația asalturilor ciș- ■ 
tigate (106 față de 101). în ca- . 
zul floretei feminine, „4“-uI I 
Școlii sportive din Satu Mare | 
a marcat o mai accentuată o- 
mogenitate, în raport cu cel al I 
Farului Constanța, evidențiat J 
îndeosebi prin individualități.
(Și chiar dacă în meciul direct, ■ 
sportivele din Constanta au ob- I 
ținut victoria, totuși factorul I 
omogenitate amintit a fost ho- 
țări tor pe ansamblul întrecerii). I 
La spadă, în schimb, Farul n-a | 
mai ratat promovarea, dispu- 
nînd de un lot care ar fi pu- I 
tut face față cu succes și pri- I 
mei divizii, iar Ia sabie Dina- • 
mo București anunță și ea, de . 
pe acum, o viitoare candidatu- I 
ră la un loc pe podium în Di- | 
vizia A.

în final, încă un element de I 
referință definitoriu : prezența I 
la cîrma formațiilor din „B“ 
a unor reputați antrenori (C. ■ 
Pelmuș, M. Ticușan, A. Kakucs, I 
T. Bartoș, Șt. Haukler, C. Buni- I 
celu, M. Echimenco, T. Gazdo- 
viei ș.a.). Este o notă bună I 
pentru tehnicienii noștri din “ 
scrimă, dispuși să muncească I 
în perspectivă, să culeagă roa- I 
dele activității lor după înde
lungi căutări, pornind de la g 
selecție și pînă la aducerea e- I 
levilor lor în loturile reprezen- I 
tative. (T. St.).

„CUPA ROMÂNIEI"!
începînd de astăzi și pînă | 

duminică, sala Floreasca II din 
Capitală va găzdui ultima mare | 
competiție internă de scrimă a I 
anului, „Cupa României". în- • 
trecerile (numai probe indivi- . 
duale) se vor disputa după noul I 

.sistem preconizat de F.I.E. (a- I 
plicabil din 1976) cu eliminare 
directă și recalificări. Progra- I 
mul, care se va desfășura în- | 
cepînd de la orele 8, debu
tează astăzi cu proba de fio- • 
retă masculin, vineri concu- I 
rînd floretistele, spadasinii • 

Javînd zi de concurs sîmbătă, iar 
duminică urmînd pe planșe sa- I 
brerii.

popular comunal și președinte 
al asociației sportive. Ascul- 
tindu-le, nu poți să nu participi 
cu aceleași sentimente — deși 
vizitator ocazional — la această 
povestire depănată în fața con
strucției căreia, intr-adevăr, 
nu-i lipsește nimic ca să fie. un 
poligon : două turnuri și un 
șanț cu toate instalațiile meca
nice de aruncare a talerelor, 
pătrate de asfalt marclnd locu
rile de tragere, intr-o margine 
un acoperiș original din stuf, 
o masă și citeva tribune de be
ton, toate împrejmuite cu un 
gard de sirmă, la care se poate 
ajunge pe un drum tăiat in 
marginea unui canal de irigații.

★
Sigur că. drept încheiere, 

n-am putea omite o imagine 
generală a tirului din comuna 
pe care am vizitat-o. Vreo 
30—40 de elevi se inițiază la 
nivelul armelor cu aer compri
mat, sub conducerea a doi pro
fesori de educație fizică. Alți 
16 tineri, intre 13 și 18 ani, au 
„promovat" și încearcă să de
vină cineva in tirul românesc.

I 
I
I
I
I
i
I
I
I
I

STEAUA 4(o)
„POLI“ TIMIȘOARA 2(0] LIDERUL, (A DUP
Un public numeros, păstrînd 

în amintire frumusețea derbyu- 
lui de duminică, a venit să-și 
revadă favoriții, acasă, pe te
ren propriu. Această probă de 
fidelitate a fost răsplătită prin- 
tr-o victorie meritată. Steaua 
a cîștigat clar, dar jocul lide
rului a purtat amprenta obo
selii acumulate. Faptul că sco
rul a fost deschis abia după 
pauză se datorează în primul 
rînd nervozității atacanților, 
care au irosit nenumărate oca
zii, în fața unei echipe „timo
rate" de... transmisia televiza
tă a meciului de duminică. în 
toată această primă repriză, ti
mișorenii s-au supus asediului, 
încercînd să îngusteze culoare
le. Ei au reușit să scape cu 
fața curată, mai ales în urma 
acelui respiro psihologic pe care 
li l-a oferit lordânescu, ratînd, 
în min. 18, un penalty, acordat 
la un fault asupra Iui Ion Ion. 
După acest moment de răscru
ce, acțiunile gazdelor se pre
cipită, curg în lanț, dar de
senul tehnico-tactic este ace
lași. în min. 22, 24. 26, Iordă- 
nescu (Răducanu, Sameș) tra
ge, Jivan apără, Răducanu 
(Zamfir, Vigu) reia afară. (A- 
ceste ocazii pot fi multiplicate). 
Și totuși, cu un minut înainte 
de finalul reprizei, Floareș, 
lansat, ratează o ocazie mare, 
care ar fi putut „onora" unul

VICTORIE DUPĂ TREI ETAPE
SATU MARE, 5 (prin telefon).

Prima repriză a fost destul de 
disputată, pe alocuri existînd un 
oarecare echilibru. Feroviarii, 
mai laboriosi la mijlocul terenu
lui, mai inventivi si cu un plus 
de mișcare fată de partenerii de 
întrecere, au initiat cîteva bune 
acțiuni ofensive stopate însă cu 
promptitudine de sătmăreni. Echi
pa locală se precipită în atac, 
unde Both și Hațeganu, ..piese de 
bază“, sînt lipsiți de decizie și de 
inspirație. Dar Olimpia își găsește 
busola din min. 29. Atunci, Filip 
a urcat In atac, a centrat la mar
ginea careului, Bathori II a tri
mis cu capul lateral în stingă și 
MUREȘAN a reluat, sec, în plasă, 
în min. 36, Both face o cursă 
spectaculoasă pe extremă, cen
trează ideal. însă Hațeganu și 
Mureșan pierd startul și balonul 
trece prin fata porții apărată de 
Moldovan.

La reluare. Olimpia se desprin
de net de adversar, joacă cu mai 
mult aplomb, realizează faze de

; timp noros,
A înscris : MUREȘAN (min. 28 și 60). Raport de

15—9 (pe spațiul porții

Stadion F.C. Olimpia 
tori : aproximativ 6 000. 
cornere : 3—3. Raportul șuturilor la poartă :
8 FX*. OLIMPIA : Bathori — Filip, BEREȘ, Knoblau, BOCȘA — POPESCU, 

Kaiser (min. 11 BOROTA), Bathori II — MUREȘAN, Hațeganu (min. 78 
Gherinej, Both.

C.F.R. : Moldovan — Szoke, Ciocan, Vișan, ROMAN — P. MIHAI, 
Boca, SOO — Bilă (mln. 46 Petrescu), L. Mihai (min. 51 Goștilean), 
Moga.

A arbitrat : A. Munich ; la linie : V. Stăncescu (ambii din București) 
și C. Sitaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : SZOKE ; Trofeul Petschovschi ;. 9 ; La tineret-spe- 
ranțe : 0—0.

REVIRIMENT DUP/F.C. CONSTANTA 2(0]
A. S k- O(o)
CONSTANȚA, 5 (prin telefon).
Ofensivei susținute din start 

a gazdelor, A.S.A. îi opune o 
apărare aglomerată și fermă, 
lăsînd în față doar pe Mureșan 
și Fazekas pentru acțiunile de 
contraatac. Și totuși, în ciuda 
dominării teritoriale a constăn- 
țenilor, situații de poartă peri
culoase sînt destul de rare, la 
aceasta contribuind și jocul la 
ofsaid practicat de oaspeți. De 
abia în min. 20, Turcu are o 
bună ocazie de a înscrie, dar 
șutul său slab este reținut cu 
ușurință de Solyom. Treptat, 
frecvența și intensitatea atacu
rilor construite de gazde scad, 
disputa se echilibrează și min
gea circulă mai mult în zona 
centrală a terenului. Pe acest 
fond, fiecare din cele două e- 
chipe are cîte o bună ocazie de 
a marca : în min. 30, Fazekas 
șutează afară de aproape ; în

răcoros ; teren alunecos ; specta-

PETROȘ
Gazdele 

la meciul 
primele 
Purcaru,
intrat de 
nă“, acți 
cu centră 
ră pentr

Stadion Steaua ; timp frumos ; teren excelent ; s 
Au marcat : RADUCANU (min. 53 și 63), PĂLTINIȘ 
ZAMFIR (min. 85), respectiv COTEC (min. 72) și I 
Raport de cornere : 11—1. Raportul șuturilor la p 
țiul porții : 11—6).

STEAUA : Moraru — Anghelinî (Zahiu min. 86), 
Dumitriu IV, ION ION, lordânescu — TROI, RA

POLITEHNICA TIMIȘOARA : JIVAN — MIOC, 
Maier — COVALCIC, Dembrovschi, Cotec — An 
Istrâtescu), Petrescu.

A arbitrat Nicolae Cursaru (Ploiești) ; la linie I 
Raci (Brașov).

Cartonașe galbene : ZAMFIR ; Trofeul Petscho 
speranțe : 2—0 (0—0).

Stelian TRANDAFIRESCU

din marile paradoxuri ale fot
balului. După pauză, în min. 
52, timișorenii, ceva mai de
gajați, găsesc resursele nece
sare unul contraatac, dar Floa
reș trage în bară, iar Cotec nu 
poate fructifica. Odată jocul 
„deschis", se declanșează seria 
celor șase goluri. Min. 53 : de
maraj galopant Troi, centrare 
scurtă, RĂDUCANU gol din 
voleu. Min. 63 : RADUCANU, 
eliberat de obsesia golului, deș- 
scrie cu indigoul driblingul în 
cascade din partida cu Dinamo, 
înscriind pe sub Jivan. Min. ”1. 
lovitură liberă, înălțare colec
tivă si autogol PALTINIȘAN: 
3—0. Min. 72: „Poli" capătă mai 
mult curaj și COTEC șutea- 
ză cu stîngul, de Ia 16 m : 3-1. 
Min. 85 : „triunghiuri" mobile 
Zamfir — Răducanu, cu schim
buri dc locuri și ZAMFIR în-

scrie : 4 
gazdelor 
CU pece 
O victor 
compania 
plexate.

Stadi 
Au ma 
(min. 4 
(pe sp

JIUL
TOMA, 
Mulțesc

UNIV
66 Don
taru, M

A ar 
cea) și

Trofe

F.C. OLIMPIA 2(1]

C. F. R. 0(0)

fotbal apreciate si trece pe lingă 
majorarea scorului (min. 49, 54, 
55 — Hațeganu). Tn min. S0 ta
bela de marcaj se modifică, din 
nou: Both face o cursă pe partea 
dreaptă, centrează si MUREȘAN 
înscrie din nou. plasat, cu capul. 
Ceferiștii caută să înscrie golul 
de onoare, mijlocașii trimit baloa
ne atacanților. dar totul se spul
beră în apropierea careului de 16 
m. Si partida se încheie cu meri
tata victorie a sătmărenilor care 
n-au mai cunoscut succesul de 
trei etape, de la meciul cu A.S.A 
Publicul, de data aceasta i-a a- 
plaudat pe jucătoril-gazdă.

ioveană. 
acțiune d 
(combinaț 
Mulțescu) 
ROZNAI 
scurt, a 
10 m, la 
rul.

Golul
oaspeților 
căzii irosi 
19) și M 
tesc egal' 
în min. 2 
misă aca: 
respins, 
balonul 
vinclu); 
CU care 
din voleu 
Finalul p 
ținut gaz 
două situ 
cate însă 
și Mulțcs 
s-a incur

min. 40, Peniu trage de la 5 
m in portar, într-o fază în ca
re toată lumea văzuse golul.

După pauză, partida are în 
general cam același aspect. Se 
părea că tactica de temporizare 
a oaspeților dă rezultate, mai 
ales că atacurile constănțenilor 
trădau nu numai inconsistență 
ci și nervozitate. Dar a venit 
minutul 60 cînd Turcu a trimis 
o centrare excelentă la margi

nea cărei 
ț'OLSTAI 
ficat-o s 
mingea, < 
1-0. De
A.S.A. ies 
teren est< 
chips : F 
sprintează 
re o con 
prin golul

Stadion „1 Mai" : teren bun ; timp rece, cu \ 
ximativ 12 000. Au marcat : CONSTANTINESCU ( 
78). Raport de cornere : 8—3. Raportul șuturilor 
spațiul porții : 10—5).

F. C. CONSTANTA : Ștefănescu — Mustafa, / 
Gătej — CONSTANTINESCU, Hofmeister (min. 
van — PENIU, Negoescu (min. 46 Mărculescu), Tu

A.S.A. : Solyom — Gligore, Kiss, ISPIR, Hajn 
(min. 69 Onuțan), BOLUNI — Fazekaș (min. 75

A arbitrat C. Petrea ; la linie : R. Stincan (< 
Gh. lonescu (Brașov).

Cartonașe galbene : HOFMEISTER, FAZEKAȘ ; T 
La tineret-sperante : 2—0 (2—0) .
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tu,
63

in.

>t-

trarea 
lTES- 

4—2.
i, în 
corn-

IONITA S-A REMARCAT TOTUȘI
„U“ CLUJ-NAPOCA 2(1)

RAPID 0(0)

CLUJ-NAPOCA, 5 (prin tele
fon).

Tînăra și neexperimentata e- 
chipă studențească a întrecut 
așteptările, realizind o victorie 
concludentă. Succesul se dato
rează îndeosebi jocului combi- 
nativ de la mijlocul terenului 
și „exploziei" în atac. Deși in
feriori fizic adversarilor, clu
jenii au cîștigat multe dueluri, 
au șutat la poartă mai mult și 
destul de precis. Localnicii pu
teau să înscrie mai multe go
luri, dar s-a opus acest excep
țional Ioniță care, în min. 23, 
41, 50 și 51, cu reflexe extra
ordinare 
a salvat 
min. 50, 
un gol. 
Bichescu 
(min. 26), Cîmpeanu II și Bata- 
cliu (ambii în min. 56) au ra
tat incredibil.

Rapid s-a prezentat departe 
de ceea ce se aștepta de la ea. 
A evoluat slab, mai ales în 
apărare, iar atacanții. cu ex
cepția lui Neagu, au tratat me
ciul cu indiferență. FI. Marin 
(stare gripală) și Niță (acci
dentat, în min. 50) au făcut mai

Stadion Municipal ; teren 
bun ; timp friguros și ceață ; 
spectatori : aproximativ 2 500. 
Au marcat : ANCA (min. 9) 
și VACZI (min. 58). Raport de 
cornere : 7—2. Raportul șutu
rilor la poartă 19—8 (pe spa
țiul porții : 14—6).

„U“ : Duha — PORAȚCHI, 
Pexa, MUȘAT, Ciocan —- Bi
chescu, ANCA, DUMITRESCU 
— Vaczi, CIMPEANU |l, “
tacliu.

RAPID : IONIȚĂ — 
Nită, FI. Marin (min. 40 
goraș), Iordan — Rișnițâ 
GELESCU, M. Stelian —

| POLiTEHNIGA IAȘJ 0(p;5

Ba-

DUDU GEORGESCU BISEAZA...

sau blocaje temerare, 
goluri ca și făcute. Tn 
Grigoraș a evitat și el 
Apoi Vaczi (min. 9), 

(min. 17). Batacliu

Pop, 
Gri- 
AN- 
Bar- 

tales (min. 46 Leșeanu) NEA
GU, Manea.

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mu
reș); la linie O. Anderco (Satu 
Mare) și V.Tătar (Hunedoara).

Cartonașe galbene : CIO
CAN, M. STELIAN, POP.

Trofeul Petschovschi : 9 
La tineret-speranțe 1—0

(0-0).

BUN NIVEL

lefon).
Ica și 
h din 
La lui

și-a 
L mî- 
otipe, 
ușoa- 

cra-

Imediat după reluare. Jiul a 
reușit desprinderea : in min. 
47, în urma unei lovituri de 
colț, mingea a ajuns la NI
CULESCU, acesta a șutat spre 
poartă, balonul s-a lovit de pi
ciorul lui Purima și a intrat în 
plasă. în continuare, partida s-a 
menținut Ia același nivel bun. 
fazele desfășurîndu-se cu rapidi
tate. Meciul s-a încheiat cu o 
gafă a portarului Purcaru care, 
în min. 86, în loc să degajeze 
cu piciorul o minge trimisă în 
adîncime spre Roznai, a prefe
rat să-I dribleze pe atacantul

mult figurație, afectînd poten
țialul echipei. Așa se face că 
pînă în min. 75 Rapid a șutat 
doar de trei ori la poartă. In 
ultimile cinci minute, rapidiștii 
au fost mai periculoși. In min. 
86, Rîșniță a trimis mingea pe 
bara transversală, iar peste 30 
de secunde Neagu a șutat în 
stîlpul din stingă- porții. Dar 
meciul fusese jucat. Era 2—0 
pentru gazde. In min. 9, Ia al 
doilea corner consecutiv, la șu
tul lui Batacliu, ANCA a de
viat balonul în plasă, de la 
4 m, pe lingă trei fundași și 
pe lingă Ioniță, aflat aproape 
dc linia porții ; in min. 58, 
VACZI profită de o greșeală a 
apărătorilor bucureșteni și tri
mite pe lingă Ioniță care nu 
mai putea face minuni după 
atîtea goluri salvate.

Constantin ALEXE

Văzînd că echipa ieșeană 
nu-i poate pune probleme, Di
namo n-a apăsat pe accelera
tor, și-a menajat forțele — di
minuate după efortul depus în 
derbyul de duminică —, con
vinsă fiind că și așa victoria 
nu-i poate scăpa. Din aceste 
motive, partida s-a derulat in
tr-un tempo scăzut, cu 
acțiuni 
normală

Poate 
mație a 
nu II - 
mentul de marți 
sirea lui Cheran, încă neresta
bilit în totalitate, au însemnat 
pentru dinamoviști un handicap 
resimțit în activitatea colecti
vă a echipei. Dar și așa, expe
riența și calitățile jucătorilor au 
făcu, ca bucureștenii să dețină 
o mare parte din timp inițiati
va, să construiască numeroase 
faze de poartă, două dintre a- 
cestea 
DUDU GEORGESCU, 
cuții 
mul gol (min. 34), I). Georgescu 
a primit o pasă inteligentă in 
adîncime de la Dinu, fructifi- 
cînd-o cu un șut din interiorul 
careului, mingea strecurîndu-se 
în plasă pe sub portarul Stan. 
Apoi, în min. 66, Lucescu l-a 
lansat, cu o pasă la fel de bu
nă, pe golgeter, care a înscris 
printr-un șut expediat din afa
ra suprafeței de pedeapsă. La 
2—0 în finalul partidei, cu o 
doză mai mare de concentrare 
din partea atacanților dinamo
viști, scorul putea lua chiar 
proporții.

La echipa ieșeană, 
nut ieșirile destul de 
apărare, participarea

multe
desfășurate sub viteza 
de joc.
că și absența din for- 
neobositului Sătmărea- 

■ accidentat la antrena- 
■, ca și folo-

finalizate prompt de 
. cu exe- 

asemănătoare. La pri-

am reți- 
bune din 

ncobo-

O SCHIMBARE INSPIRATA
F.C. ARGEȘ 2(1)

S, C. BACĂU 0(0)

l timp
I 14 și
e : 8—4. Raportul șuturilor la poartă : 16—10

frumos ; spectatori : aproximativ 6 000
86), MARCU (min. 32), NICULESCU

SCU (min. 80 Leco), Rusii, Stocker, Nîtu — 
k — Stoichiță (min. 46 SÂLAJAN), ROZNAI,

u — Negrilă, BOC, Deselnicu, Purima (min. 
eseu, BĂLĂCI, ȘTEFANESCU - Crișan, Cămă-

luj-Napoca) ; la linie : N. Dinescu (Rm. Vîl-

|La tineret-speranțe : 1—3 (0—0).

prima 
Ideilor 
an și 
s la 
nbling 
He la

sco-

petroșenean, 
deposedat și, 
reului de 16 
nul în poarta goală.

Adrian VASILESCU

însă ROZNAI l-a 
din marginea ea
rn, a trimis balo-

PITEȘTI, 5 (prin telefon).
După un început bun al for

mației piteștene — acțiuni o- 
fensive desfășurate pe un front 
larg, cu „un-doi“-uri spectacu
los executate de Dobrin și Radu 
II și curse rapide pe extreme 
— jocul s-a mai domolit, băcă
uanii echilibrînd disputa, păs- 
trînd mai mult timp balonul în 
posesia lor Au făcut însă acest 
lucru într-o zonă neutră, fără 
să pericliteze poarta formației 
gazdă. Intre min. 20 și 35, am
bele echipe au jucat încîlcit, 
greșind multe pase. In min. 40, 
antrenorii Halagian și Dima au 
hotărît să-1 înlocuiască pe 
Toma „șters" pînă atunci, cu 
D. Popescu. A fost o schimbare

deosebit de inspirată. Pentru 
că, in min. 43, după o suită de 
driblinguri și „un-doi“-uri cu 
Dobrin, D POPESCU, pătruns 
pînă în apropierea liniei de 
fund, a șutat din unghi... ascu
țit, mingea a lovit bara verti- 
cală-stînga a porții lui Co
man și a ricoșat in plasă.

După pauză, 
mărit avantajul

piteștenii și-au 
în min. 63 : D.

Stadion Dinamo : teren bun ; timp frumos ; spectatori : aproximativ 
15 000. A marcat D. GEORGESCU (min. 34 și 66). Raport de cornere : 
10—4. Raportul șuturilor ia poartă : 23—6 (pe spațiul porții : 7—3).

DINAMO : Ștefan — Cheran (min. 59 Mateescu), G. Sandu, DO- 
BRAU. LUCUȚA — I. Marin (min. 79 Naghi), Dinu, D. GEORGESCU — 
R. NUNWEILLER, Dumitrache, LUCESCU.

POLITEHNICA : Stan — Sofion, Anton, (min. 79 Dinu), Unchiaș, Cio
cîrlan — ROMILA |l, SIMIONOV, SIMIONAȘ — D. Ionescu, Nemțeanu 
(min. 59 Ciobanu), Costea.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad), ajutat la linie de M. Fediuc (Suceava) 
și Al. Ghigea (Bacău).

Cartonașe galbene : CIOCÎRLAN 
speranțe 3—1 (1—0).

Trofeul Petschovschi : 9 : La tineret-

sită a mijlocașilor, predilecția 
spre un joc constructiv, dar, în 
același timp, și slaba compor
tare a înaintașilor. Se vede că 
declarația antrenorului I. Oană 
— „Formația mea sc află în 
scădere de formă" — este în-

temeiată. în sfîrșit, două fapte 
neplăcute : intrările dure ale 
fundașului Ciocîrlan și semna
lizările tușierului Ghigea, care 
au stîrnit ilaritate în tribune.

Gheorghe NERTEA

DOMIDE ÎN VERVĂ
U. T. A. 2 li)
F. C. BIHOR 0(0)

ARAD, 5 (prin telefon).
U.T.A. s-a năpustit din start 

spre buturile fostului ei portar, 
Vidac, cu o vehemență expli
cabilă pentru o echipă clasată 
slab, fără satisfacții deosebite 
în acest sezon. F. C. Bihor s-a 

apărare, a 
.'și 

de securi- 
pe

fost consolidat : COLNIC, pus 
în cursă de Broșovschi, s-a dus 
decis Ia gol, fără opoziția unor 
fundași care au mizat, în a- 
ceastă fază, pe jocul la ofsaid 
(protestele insistente ale lui 
Popovici nu au avut acoperire, 
el făcind „pasul înainte" după 
ce se executase pasa către 
Colnic).

Ibitiilc 
|iă o— 
1 min. 
izbu

cni și 
le tri- 
frian a 
Igrner, 

pR- 
aculos 
prișan. 
apar- 

larc a 
uctifi- 
k 35) 
a 4 m

DOMINARE NETĂ A GAZDELOR

în

F.C.M. REȘIȚA 2(0)

SP, STUDENȚESC 0(0),

REȘIȚA, 5 (prin telefon).
Joc frumos, în special 

partea a doua, cînd bucurește- 
nii au renunțat 
fensivă aplicată

1a tactica de- 
în totalitatea

sînd balonul lui Rădulescu, a- 
cesta a șutat, dar fundașul Bo- 
țonea a respins balonul’ de pe 
linia porții 1 După 10 minute, 
fază critică la poarta lui Ră- 
ducanu : Atodiresei și-a în
cheiat o cursă cu o centrare în 
careu, Tănase a trimis balonul 
spre poartă, însă O. Ionescu, 
venit în sprijinul apărătorilor 
a rezolvat cu succes situația 
dificilă.

Stadion H1 
foarte bun ; 
spectatori : 
Au marcat 
(min 43) și RADU II 
63). Raport de cornere : 6—2. 
Raportul șuturilor la poartă : 
16—7 (pe spațiul porții 6—2).

F.C. ARGEȘ : Cristian — 
ZAMFIR, DUMITRESCU, Cirs- 
tea, Bărbufescu — MUSTA- 
TEA, lovănescu, DOBRIN - 
Roșu, RADU II, Toma (min. 40 
D. POPESCU).

S.C. BACAU : 
Lunca, CATARGIU, 
MARGASOIU — Soșu 
Băluță), CARPUCI, 
(min. 82 Panait) — 
Pană, Aelenei.

A arbitrat : loan Cimpeanu ; 
la linie : A. Pop (ambii din 
Cluj-Napoca) și M. Moraru 
(Ploiești).

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe : 

(2-0)

Mai“ ; teren 
timp excelent ; 

aproximativ 7 000. 
DORU POPESCU 

(min.

Coman — 
Volmer, 
(min. 55 

Duțan 
Chitaru,

9.
3—1

Popescu, mai inspirat 
cînd, l-a deschis în

■ care 
Ifructi-
■ cdiiml 
Hplasă :
I deși
■ oc. pc 

ară c-
care 

pc ca
ri.

Stadion Valea
ximativ 8 000. Au marcat ........ .... _______ ,....... ......,. __ .___
de cornere : 13—1. Raportul șuturilor la poartă : 16—9 (pe spațiul porții: 
7—4).

F.C.M. : llieș (min, 80 Constantin) — Boțonea, Ologeanu, Hergane, 
FILIPESCU — Pigulea, Căprioru (min. 87 Bora), GABEL — ATODIRESEI, 
TANASE, FLOREA.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu — Ciugarin (min. 70 Manea), 
CAZAN, OLTEANU, Tânăsescu — Rădulescu, CASSAI, O. Ionescu — Pe- 
treanu, M. Sandu, Grosu(min. 70 Popescu).

I. Banciu (ambii din Sibiu) și Cr.

Domanului ; teren 
FLOREA

bun ; timp noros ; spectatori : apro- 
(min. 64), TANASE (min. 68). Raport

A orbitrat : T. Andrei ; la linie : 
Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene : RADUCÂNU, 
9 ; La tineret-speranțe : 0—1 (0—1).

OLOGEANU ; Trofeul Petschovschi :

ca ori- 
adincime 

pe RADU II : cursă scurtă a 
acestuia, apoi șut cu boltă pes
te Coman ieșit dintre buturi : 
2—0, Băcăuanii au ocupat, în 
continuare, poziții ceva mai a- 
vansate în 
au irosit o mare ocazie 
Băluță (min. 76: șuț 
5 m !) Dar Ia fel de 
teau să primească și 
goluri (min. 79 și 80). 
canții piteșteni n-ar 
ocazii clare. O victorie absolut 
meritată a formației argeșene. 
mai ales că ea deschisese sco
rul încă din min. 3 prin Radu 
II, dar arbitru] partidei a flu
ierat acolo un fault imaginar... 
A fost singura greșeală a con
ducătorului jocului.

Laurențiu DUMITRESCU

terenul advers și 
prin 

afară din 
bine pu- 

alte două 
dacă ata- 
fj ratat

78, 
'JIU. 
SCU

p ro
nin.
(pe

su, 
Ido-

ighi 
?pa. 
> și

reprizei întîi Jucătorii de la 
F.C.M. au aruncat în dispută 
toate cunoștințele lor, au impri
mat jocului un ritm vioi, au 
construit numeroase acțiuni o- 
fensive, dar au șutat de multe 
ori imprecis Sportul studen
țesc a încercat să scoată un 
rezultat de egalitate și în con
secință și-a întărit sistemul 
defensiv și a contraatacat spo
radic.

în prima repriză, reșițenii, 
mai proaspeți, au dominat, în 
unele perioade chiar categoric. 
Dar prima situație favorabilă 
de a deschide scorul au avut-o 
bucureștenii în min. 23. cînd 
Hergane, a greșit în careu, pa-

După pauză în primele 20 de 
minute aspectul jocului nu s-a 
schimbat. Tn această parte a 
meciului. însă, apărarea Spor
tului studențesc nu a mai pu
tut stăvili toate atacurile local
nicilor. în min. 64, după exe
cutarea unui corner, FLOREA a 
marcat primul gol. Nu au tre
cut decît patru minute și TA
NASE a sancționat prompt o 
ezitare a fundașilor centrali 
bucureșteni, înscriind de la cir
ca 6 m. tn continuare Sportul 
studențesc a renunțat la tacti
ca defensivă echilibrînd jocul 
în unele perioade.

grupat ferm în 
ripostat prompt, luîndu-și 
măsuri speciale
tate, desemnîndu-1 pe M. 
Marian să facă marcaj strict la 
Broșovschi. Supoziția orâdeni- 
lor s-a dovedit însă falsă, căci 
omul în vervă de joc, adevă
ratul creator din tabăra ară
deană se ascundea sub tricoul 
cu nr. 10. purtat de Domide. 
Manevrînd ca In perioada lui 
de mari succese DOMIDE a și 
deschis, de altfel scorul (min. 
24), cînd a fructificat o pasă 
banală primită la 25 m de 
poartă, cu un șut cu efect care 
a trimis mingea la îngemăna
rea barelor.

Și meciul 
același tipar, 
trombă 
de o i 
unul 
dar 
fost 
libra 
de la numai 8 m, trimite balo
nul afară. în min. 65, însă, fra
gilul avantaj al U.T.A.-ei a

nr.

a continuat după 
cu atacuri în 

gazdelor, respinseale
apărare disciplinată, dar 

din contraatacurile rare 
sigure ale oaspeților a 
foarte aproape de a echi- 
situația : în min. 59, Kun,

Stadion „U.T.A.” ; teren 
bun ; timp închis, spectatori : 
aproximativ 13 000. Au marcat: 
DOMIDE (min. 24) și COLNIC 
(min. 65). Raport de cornere : 
10—3. Raportul șuturilor la 
poartă : 19—8 (pe spațiul por
ții : 9-2).

U.T.A. Gheorghiu — BIRĂU, 
Kukla, POJONI, Gal — DO
MIDE, Broșovschi, Schepp — 
CURA, Colnic, Sima.

F.C. BIHOR : VIDAC 
Nicolae, E. NAGHI, 
POPOVICI — A. Naghi 
46 Agud), M. Marian, 
— Suciu (min. ~ 
Florescu, Kun.

A arbitrat : 
(București) ; la 
guliei (Drobeta 
I. Ștefăniță (Hunedoara).

Cartonașe galbene : P. NI
COLAE.

Trofeul Petschovschi : 9
La tineret-speranțe : 0—2

(0-2).

— P.
Lucaci, 

(min. 
Naom 

74 Georgescu)

C. Niculescu 
linie : S. Dră- 
T. Severin) și

dus pe 
Tardiv și 
rîndul lui

Finalul meciului a 
F. C. Bihor în atac, 
ineficace, căci venise 
Pojoni să demonstreze că vir
tuțile U.T.A.-ei pot să renască.

Ion CUPEN

ACTUALITATI
• AZI, O NOUA ETAPA IN .CUPA 

ROMÂNIEI", care programează 14 
jocuri intre echipele din campionatele 
Diviziilor B, C și județene. Din cam
pionatele județene au mai rămas în 
competiție Tehnolemn Timișoara. F.I.L. 
Orăștie, Minaur Zlatna, Minerul Turț 
șl Unirea Valea lui Mihai. In Bucu
rești se dispută o singură partidă, in
tre noua promovată in ~
I.C.S.I.M., și Progresul, 
loc pe terenul din str. 
rescu, de la ora 13,30.

Divizia C, 
Meciul are 
Barbu Văcă.-

LOTURILOR
I dimineții

• MIINE, REUNIREA I 
REPREZENTATIVE. în cursul 
de mîine se vor reuni la București lo
turile reprezentative A, tineret 23 ani 
și tineret 21 ani. Reunirea se efec
tuează în vederea meciurilor cu Spa
nia (lotul A, duminică 16 noiembrie 
la București), Ungaria — tineret 23 
ani (lotul nostru de 23 ani, miercuri 
12 noiembrie la Gyula) și Ungaria - 
tineret 21 ani (lotul nostru de 21 ani, 
miercuri 12 noiembrie la Tîrgoviște).

• MECIUL DE TINERET (23 ANI) 
românia — u.r.s.s. la galați. 
Partida dintre echipele de tineret (23 
ani) ale României și Uniunii Sovie
tice, programată pentru duminică 30 
noiembrie, se va disputa la Galați.

9 ARBITRII PARTIDELOR ROMA
NIA - UNGARIA (TINERET). Jocul 
dintre echipele de tineret (21 ani) ale 
României și Ungariei, care va avea 
loc miercuri la Tîrgoviște, va fi condus 
de arbitrul 
Meciul de 
de tineret 
țâri va fi 
(Cehoslovacia).

O RUDY GLOCKNER (R.D. GERMA
NA) VA CONDUCE MECIUL ROMA-

cehoslovac Miroslav Kopal. 
la Gyula, dintre echioele 
(23 cni) ale celor doua 
arbitrat de Geza Princ

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A TREIA TRAGERE LOTO 2, 

DUMINICĂ 9 OCTOMBRIE 1915

Tragerea Loto 2 se bazează pe 
un total de 75 de numere diferite, 

o 
75. 
cu 
se

varianta simplă reorezentînd 
formație de 3 numere din cele

Se efectuează 3 extrageri 
cîte 4 numere, deci în total 
extrag 12 numere cîstigătoare 
• Se cîstigă cu 2 numere din 
orecum si cu 3 din 12 extrase, 
oentru care se acordă cîstiguri 
minime fixe de 200 si 100 lei.

Particioînd cu cit mai multe va
riante la tragerea Loto 2 de du
minică 9 octombrie vă măriți con
siderabil sansele de cîștig.

se

4.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 2 NOIEMBRIE 1975
Categoria I : <13 rezultate) 12 va

riante (10%) a 9.288 lei.
Categoria a Il-a : (12 rezultate)

61.70 variante a 2.168 lei.
Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 

603.75 variante a 289 lei.
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 NOIEMBRIE 1975 :

FOND GENERAL 
GURI : 2.070.085 Iei.

Extragerea I : 4 36 13 26
Extragerea a 11-a : 5 20 
Plata cîștigurilor de la

DE CÎȘTI-

41 37.
33 40 31. 
această

NIA — U.R.S.S. Cunoscutul „cavaler 
□ I fluierului" Rudy Glockner (R. D. 
Germană), cel care a condus finala 
C.M. 1970 (Brazilia — Italia) a fost 
delegat de forul de specialitate din 
R.D. Germană să arbitreze meciul a- 
mical România — U.R.S.S., de la 29 
noiembrie. II vor secunda Gunther 
Moennig și Siegfried Kierschner.

• ARBITRII JOCULUI ROMANIA — 
SPANIA. După desemnarea, de către 
U.E.F.A. a arbitrului de centru al me
ciului România — Spania, de la 16 
noiembrie, în persoana lui Hans-Joa- 
chim Weyland (R. F. Germania), fo
rul vest-german a comunicat și nu
mele arbitrilor de tușe desemnați 
pentru acest ioc : Manfred Wichmann 
și Harald Hovel. Delegatul 
la această 
(Turcia).

întîlnire este

IN VINZARE 
ROMANIA -

U.E.F.A.
N. Ciobanii

BILETELE LA 
SPANIA

SE PUN 
MECIUL

Biletele de intrare la meciul de 
fotbal dintre echipele reprezen
tative ale României si Spaniei, 
programat duminică 16 noiembrie, 
orele 14. pe stadionul ,.23 August" 
din Capitală, se pun la vînzare 
începînd de vineri 7 noiembrie, 
ora 8 dimineața, la casele de bi
lete de la patinoarul ..23 August", 
stadioanele ..23 August". Repu
blicii. Dinamo si Giulesti. precum 
si la agenția C C.A. Pentru clu
burile si asociațiile sportive din 
Capitală biletele se vor difuza 
prin C.M E.F.S.B. în ziua meciu
lui casele de bilete vor fi închise.

La meciul de fotbal România — 
Spania vor fi valabile numai le
gitimațiile de intrare la competi
ții eliberate de C.N.E.F.S

tragere se va face astfel : în Mu
nicipiul București de la 13 noiem
brie pînă la 6 ianuarie 1976 inclu
siv ; în țară, de la 17 noiembrie 
pînă la 6 ianuarie 1976. Prin man
date poștale, începînd de la 17 no
iembrie 1975.

ClȘTÎGURILE 
TRAGERII „LOTO 2" 

DIN 26 OCTOMBRIE 1975 5
Categoria 1: 

49.215 lei ; și 1 
24 608 lei ; cat.
18 456 lei .......
cat. 4 : 107.75 a 685 lei ; cat. 5 : 
629,50 a 200 lei ; cat. 6 : 2.897,75 a 
100 lei.

Cîstigul de categoria 1. a fost ob
ținut de ȘTEFAN BĂLĂCI, din 
Odobești — Vrancea.

1 variantă 50% 
variantă 25%

2 : 4 variante

a 
a 

___ a 
i : cat. 3 : 28.25 a 2.613 lei ; 
107.75 a 685 lei ;



TURNEUL DE HANDBAL DE LA TRINEC o

în localitatea Trinec (Ceho
slovacia) a început cea de a 
IlI-a ediție a turneului in
ternational de handbal, rezer
vat echipelor de tineret (piuă 
la 22 de ani). La această în
trecere ia parte și selecționata 
României, împreună cu echipe
le Poloniei, Bulgariei, Suediei 
și Cehoslovaciei. în prima zi 
a turneului s-au înregistrat re
zultatele : România — Polonia

24—17 (8—8) și Cehoslovacia — 
Bulgaria 25—23 (12—10).

în cea de a doua etapă, dis
putată marți seara, 
registrat o surpriză : formația 
Bulgariei a reușit să învingă 
echipa Românjei eu 
(11—10), la capătul unui _ 
extrem de echilibrat. In celă
lalt meci : Cehoslovacia — Su
edia 21—14 (10—5). In conti
nuare, handbalistii români vor 
întilni selecționata Suediei.

s-a în-

23—22
joc

trecut prea multe 
ultimul sunet de

ÎNTRECERILE

La Ulan Bator, în cadrul 
„Cupei Prietenia", sportivii ro
mâni au corectat 5 recorduri 
republicane la juniori II : E. 
Chivu (cat. pană) a corectat 3 
recorduri : 107,5 kg la „smuls", 
125 kg la „aruncat" și 232,5 kg 
Ia total, iar Șt. Csato (cat. se
migrea) a realizat 115 kg *la 
„smuls" și 260 kg la total. La 
competiție au participat juni
ori din 10 țări. In clasamentele 
pe categorii, juniorii noștri au 
ocupat locuri slabe. Cel mai 
bine clasați : C. Mateș (cat.

ViRFUL DHAULAGIRI DIN
HIMALAIA DIN NOU ÎNVINS

(Agerpres). — 
oară, Dhaulagiri 
dintre cele mai 
vîrfuri de mun- 
Himalaia, a fost

muscă) — locul 4. E. Cliivu 
(cat. pană) și Șl. Csato (cat. 
semigrea) — locul 5.

La Budapesta, la „Cupa Hon- 
ved“, au participat 9 echipe, 
printre care și Steaua Bucu
rești, clasată pe locul 2, după 
T.S.K.A. Moscova. La cat. su- 
pergrea 
locul 1 
rectate 
juniori 
șoară) 
V. Căpriceru 
132,5 kg ~ 
Szalma 
(142,5 ; 177,5). Toți aceștia 
ocupat

Intre 
va desfășura la Sombor (Iu
goslavia) Balcaniada de halte
re-. Iată echipa României, în 
ordinea categoriilor : Hortopan, 
Paraschiv, Grigoraș, Kiss, Da
niel, Cioroslan, V. Căpriceru, 
Miinca, Szalma, Kreicik.

Deși n-au 
zile de la 
gong din turneul final al cam
pionatelor individuale de box 
ale țării, pugiliștii români vor 
fi angrenați în noi competiții 
de amploare.

Astfel, la .........................
selecționata de tineret a țării 
noastre va 
re. echipa similară a Angliei. 
Meciurile vor avea loc la Lu
ton Town și Londra. Antreno
rul Eugen Fiiresz a selecțio
nat pe cei mai buni sportivi, 
care au dat bune rezultate în 
intîlnirile internaționale, prin-

11 și 14 noiembrie,

întilni, in deplasa-

tre care : D. Cipere, Tr. Geor- 
gea, I. Dragomir, I. Butnaru, 
C. Badea, Fr. Luxcnburger.

La mijlocul lunii va începe, 
la Skoplije " „ ' '
mare turneu internațional 
care vor participa l’aul_ 
brcscu (ușoară), Vasile 
(mijlocie mică) și Mircea Si
mon (grea). Sportivii noștri vor 
fi însoțiți de antrenorul eme
rit Constantin Nour.

începînd de la 20 noiembrie, 
reprezentativa de seniori se va 
deplasa în Iran unde va in- 
tîlni, în două partide, selecțio
nata tării gazdă.

(Iugoslavia), un 
la 

Do- 
Didea

AȘILOR RACHETEI
STOCKHOLM, 5 (Agerpres). 

în prima sa partidă susținu
tă în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Stockholm, 
campionul român Ilie Năstase 
l-a învins pe columbianul Ivan 
Molina cu 6—3, 7—5. In alte 
partide s-au înregistrat rezul
tatele
6— 3 ;
7- 5 ; 
7—5, 
6—4,

KATMANDU 
Pentru a doua 
(8172 m), unul 
greu accesibile 
te din masivul
escaladat recent de o expediției 
japoneză. Intr-o primă tentati
vă, efectuată tot anul acesta, în 
luna mai, doi alpiniști japonezi 
au reușit să urce pe Dhaulagiri, 
dar unul dintre ei a decedat în 
timpul coborîrii.

IUGOSLAVIA CANDIDEAZĂ
LA ORGANIZAREA
OE FOTBAL DIN 1990

ziarui
Iugo-

După cum relatează 
..Politika" din Belgrad,
(avia își va depune candidatu

ra Ia organizarea campionatului 
mondial de fotbal din anul 
1990. Cererea va fi înainta
tă federației internaționale în 
cursul acestei luni.

MECIUL DE SAH
FISCHER MECKING

IN FEBRUARIE 1976?
MANILA (Agerpres). — 

Fostul campion mondial de șah, 
Robert Fischer, a reluat trata
tivele pentru disputarea unui 
meci cu marele maestru brazi
lian Costa Mecking. 
va disputa, probabil, 
februarie a anului 
Manila.

Meciul se 
în luna 
viitor, la

Șt. Kreicik a ocupat 
cu 300 kg. Au fost co- 

5 recorduri naționale de 
I : M. Paloș (cat. u- 

— 125 kg la „smuls", 
(cat. mijlocie) 
„smuls" și 
grea) — 320

la 
(cat.

locul 2.
21 și 23 noiembrie

I. 
kg 
au

se

TURNEUL OE BASCHET FEMININ DE LA PRAGA
în prima zi, București — Moscova 67-74

17-a a
feminin

întrecerile ediției a 
competiției de baschet 
„Marele premiu al orașului Pra- 
ga“ au început cu participarea 
selecționatelor orașelor Bucu
rești, Budapesta, Moscova, Pra
ga (cu două formații) și Var
șovia. în ziua inaugurală, echi
pa Bucureștiului a întîlnit redu
tabila reprezentativă a Mosco
vei, care a cîștigat, după o par
tidă echilibrată, cu 74—67 (43—

42). Intr-un alt meci, Praga A 
a dispus de Budapesta cu 55— 
49 (31—25).

Selecționata Bucureștiului va 
juca, în continuare, cu Praga B, 
Budapesta, Praga A și Varșovia.

: Connors — Fibak 6—1, 
Okker — Hardie 6—2, 

Van Dillen — Franulovici 
6—3 ; Ashe — El Shafei 
6—3 ; Panatta — Stewart 

6—2, 7—5.
Doi dintre capii de serie au 

fost, surprinzător, eliminați : 
Stilwell l-a învins pe Vilas cu 
6—2, 6—3, iar Mitton a dispus 
cu 6—3, 6—3 de Kodes.

In finala turneului feminin, 
Virginia Wade (Anglia) a în
vins-o cu G—4, 3—6, 7—5 pe 
Frangoisc Durr (Franța).

★
Promotorul american Lamar 

Hunt intenționează să organi
zeze, între 8 februarie și 23 
mai, în Hawai, un super-turneu 
de tenis la care să participe cei 
mai buni jucători din lume, 
printre care Ashe, Newcombe, 
Năstase, Laver și Borg.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Crosul de la 

Rennes (8.400 km) a revenit etio
pianului Marius Yfter, In 23:52,0, 
urmat de englezul Simmons — 
23:54,0 și belgienii Lismont — 
24:07,4 și Puttemans — 24:42,0.

BASCHET ■ în al doilea meci 
al turneului ne eare-1 întreprin
de în S U A„ echipa masculină a 
U.R.S.S.' a întîlnit formația Uni
versității din Indiana. Au cîștigat 
gazdele cu 94—78 (48—42). In pri
mul joc, baschetbaliștii sovietici 
au pierdut cu 56—67 in fata echi
pei Universității din Market.

BOX • Campionul european 
profesionist la cat. cocoș, france
zul Daniel Trioulaire și-a făcut 
reintrarea întîlnindu-1. la Paris, 
pe englezul John Mitchell. Pugi- 
listul francez a repurtat victoria 
la puncte, după 10 reprize. • 
Disputat la Miskolc, meciul din
tre selecționatele Ungariei si An
gliei s-a încheiat cu rezultatul 
de 14—8 în favoarea pugiliștilor 
maghiari.

CICLISM a Concursul de ciclo- 
cros de la Praga a revenit ceho
slovacului Jiri Kvapil (27 km in 
54:50.0) Fostul campion mondial 
Klaus Peter Thaler (R.F.G.) s-a 
clasat pe locul 2. în același timp 
cu învingătorul. ■ Cursa de la 
Peruggia (100 km) a revenit itali
anului G. Baronchelli. in 2 h 18:0 
(medie orară 43,478 km).

FOTBAL a De la secretariatul 
Uniunii europene de fotbal se a- 
nuntâ că sferturile de finală ale 
campionatului european se vor 
disputa în zilele de 25 si 26 apri
lie (meciurile tur) si la 15 si 16 
mai (partidele retur). Turneul fi
nal se va desfășura In luna iunie.

Crupa secunda a campionatului de hochei

SUB SEMNUL
REZULTATE

ECHILIBRULUI
LICEUL NR. 1 — TRACTO-

RUL 6—2 (0—1, 5—1, 1—0). Au 
marcat : Prakab (2), Daniel, 
Bartis, Salamon, Tbke, respec
tiv, Deczy. UNIREA — AGRO
NOMIA 8—8 (3—3, 4—2, 1—3). 
Au marcat : Gyorgy (3), Ta
mas (2), Dcaky (2), Lukacs, 
respectiv, Laszlo (3), Gyiirgy- 
pal (2), Baka, Antal, Borsos. 
SP. STUD. A.S.E. — AGRO
NOMIA 5—5 (2—2, 3—1. 0—2). 
Au marcat : Constantinescu (2), 
Steinberg, Tăbăcaru, Fodorea, 
respectiv, Csiszer (2), Gali, 
Lengyel, Ball».

Programul de astăzi
Ora 12,30 : Unirea — Trac-

torul, ora 15 : Liceul nr. 1 — 
Tîrnava, ora 17,30 : Sp. stud. 
A.S.E. — Agronomia.

CLASAMENTUL
1. UNIREA
2. Sp. stud. A.S.E.
3. Tîrnava
4. Agronomia
5. Liceul nr, 1
6. Tractorul

7511 42-28 11
7511 49-24 11
7322 46-43 8
7322 41-42 8
7115 29-38 3
ÎOlfi 19-51 1

în turneul de hochei al gru
pei a Il-a a campionatului na
țional. găzduit de patinoarul 
artificial „23 August" din Ca
pitală, întrecerea a continuat cu 
meciuri aprig disputate, foarte 
echilibrate. Cinci din cele șase 
echipe participante sînt apro-

piate ca valoare, hotărîtoare fi
ind pentru rezultat, de cele 
mai multe ori, puterea de mo
bilizare în momentele-cheie ale 
partidei sau zvîcnirile din fi
nal, capabile să răstoarne un 
scor ce părea pecetluit.

Un asemenea deznodămînt au 
avut două din cele trei partide 
ale rundei de marți. Agrono
mia Cluj-Napoca și Tirnava O- 
dorhei au reușit să remonteze 
handicapul de două goluri în 
întîlnirile cu Unirea și, respec
tiv, cu Sportul studențesc 
A.S.E., egalind în ultimele 
minute ale acestor jocuri. Tir
nava, mai ales, s-a distins prin- 
tr-o apărare foarte dîrză, în 
fața pressingului dezlănțuit al 
studenților bucureșteni care în
cercau să forțeze victoria.

în clasament, Unirea și Spor
tul studențesc s-au desprins, 
promițînd un foarte interesant 
derby duminică, în ultima zi a 
întrecerii.

Valeriu CHfOSE

HANDBAL • La Trondheim 
(Norvegia). în întâlnire feminină. 
Norvegia — R.D. Germană 11—16 
(7—8). • La Praga, într-un meci 
de calificare pentru Jocurile 
Olimpice, echipa masculină a Ce
hoslovaciei a învins cu 29—10 
(11—4) formația Italiei.

RUGBY • Echipa Australiei, 
aflată in turneu In Marea Brita- 
nle, a terminat la egalitate: 
28—28. meciul cu formația Llanelli 
(Țara Galilor).

ȘAH • în runda a 10-a a tur
neului zonal de la Pola (Iugo
slavia) : Bellon — Urzică 0—1; 
Knaak — Hazai 0—1; Stull — 
Schmidt 0—1. In clasament: Hazai 
(Ungaria) 6V2 o, Barle (Iugoslavia) 
6 p (1). Maestrul român Aurel 
Urzică are 3'h P. (1) a „Memo
rialul Alehin", desfășurat la Mos
cova, s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru sovietic Efim Gehl- 
ler, care a totaliz.at 10’/2 p. din 15 
posibile. Pe locul 2, fostul cam
pion mondial Boris Spasski — JO 
p. urmat de Korcinoi, Vaganian 
șl Holmov — 9’/a p. Hort și Pe
trosian cite 9 p. Beliavski și Tal 
8/s p. Forintos — 7 p. Byrne — 
6 p. Garcia si Lengyel — 57? p, 
Pianinei — 5 p

TENIS a Desfășurată la Tor
quay (Anglia), intilnirea dintre 
echipele feminine de tineret ale 
Angliei șl S.u.A. s-a încheiat cu 
scorul de 6—4 în favoarea gazde
lor. a In ziua a doua a turneu
lui de la Tokio: Newcombe 
Letcher 6—3. 6—4; Carmichael 
Smith 3—6. 7—6, 7—5; Oranteș 
Simpson 6—0, 6—2; Ramirez
Ewers 6—7, 6—1, 6—2; Solomon 
Barazzutti 0—6, 6—0, 6—1; Case — 
Spear 4—6. 6—2, 6—3. 6—0: Poh- 
mann — Masters 6—2, 6—7, 6—1: 
Thung — Kuki 6—4. 7—6: Roche 
— Fassbender 3—1, ab.

VOLEI a în prima zi a Dlna- 
moviadei de volei, la Sofia: mas
culin: Dinamo București — Dy
namo (R.D.G.) 3—0; Levski Spar
tak Sofia — Dinamo (U.R.S.S.) 
3—1: Ruda Hvezda Praga — 
Gwardla Varșovia 3—0; feminin: 
Dinamo București — Ujpesti Doz- 
sa 3—1; Gwardia Varșovia — Dy
namo (R.D.G.) 3—2.

FIȘIER
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ATLETISM

Cea de-a 45-a ediție a tradi
ționalului maraton de la Ko
sice a fost dominată — fru
moasă surpriză — de alergă
torii din R.P.D. Coreeană, cla
sați pe primele trei locuri. 
Cioi Cean-son, cel mai tînăr

1964. în scurtă vreme numa- 
rîndu-se printre componentă i 
de bază ai reprezentativei so
vietice. cu care a cucerit în 
1971, în Italia, titlul de campi
oană. iar în 1972. la Olimpiada 
de la Miinchen. a ocupat un 
merituos loc trei.

Avind doar 1,86 cm. 
mir Kondra este cel 
scund component al 
masculine de volei a U.R.S.S.. 
câștigătoare a titlului -eu-ropean 
la ultima ediție a campionate
lor ce au avut loc la Belgrad. 
Cu toate acestea, Kondra ma
nifestă multă personalitate în 
joc. detasîndu-se prin imagi
nație si varietate in realiza
rea acțiunilor, fapt probat și 
în disputele din sala ,,Pionir“. 
La 24 de ani. V Kondra este 
ofițer, el făcînd în prezent 
parte din echipa T.S.K.A. Mos
cova, după ce o perioadă a 
activat la T.S.K.A. Rostov pe 
Don. S-a născut la 16 noiem
brie 1950. la Soci, fapt care 
explică si temperamentul său 
sudic, ce dă multă strălucire 
evoluțiilor sale. De altfel, pen-

Bel- 
de 

mai

Vladi- 
mai 

echipei

tru comportarea sa. la 
grad, el a fost desemnat 
către ziariști drept cel 
bun voleibalist al campionate
lor europene. A debutat

Coreeană)
dintre ei — născut la 18 iulie 
1955. la Phenian — s-a dovedit 
si cel mai valoros, acoperind 
cei 42,195 km în 2 h 15:47,8. 
Performanta sa este remarca
bilă, gîndindu-ne la faptul că 
între participanții de la Ko
sice s-au numărat câțiva din
tre bunii specialiști europeni 
ai maratonului, cît si la vîrsta 
fragedă a învingătorului, ne
obișnuită în această probă a 
maturității. Student la institu
tul de cultură fizică din Phe
nian, Cioi Cean-son a alergat 
la Kosice cel de-al 10-lea ma
raton al carierei pe care a 
început-o în 1970. la 15 ani, 
cu o probă de 5 000 m, la un 
concurs de juniori, în Ungaria.

Presa atletică internațională 
a comentat pe larg succesul 
individual si colectiv al fon- 
diștilor din R.P.D, Coreeană 
la Kosice. Numeroși specialiști 
acordă lui Cioi Cean-son și 
compatrioților săi șanse apre
ciabile la J.O. de la Montreal!

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE-

ASEARĂ, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din etapa a 

doua a cupelor europene la fotbal, in prima coloana — 
intre paranteze — sint trecute rezultatele înregistrate in 
tur. La scor general egal s-a calificat echipa care a 
marcat mai multe goluri în deplasare. Formațiile scrise 
cu litere aldine s-au calificat in etapa următoare.

lată rezultatele sosite pînâ la închiderea ediției. Ce
lelalte rezultate și alte amânute, în ziarul de mîine.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Juventus — Borussia Monch. (0-2) 2—2
P.S.V. Eindhoven — Ruch Chorzow (3-1) 4—0
Ujpesti Dozsa — Benfica (2-5) 3—1
Molenbeek — Hajduk Split (0-4) 2—3
Bayern Miinchen — Malmo FF (0-1) 2—0

CUPA CUPELOR

Eintr. Frankfurt — Atletico Madrid (2-1) 1—0
Stal Rzeszow — Wrexham (0-2) 1—1

(0-1)___ 6—4
de Ia 11 m.

(0-2) 1-1
(0-3) 1—0

CUPA U.E.F.A.

Zwickau — Fiorentina
după executarea loviturilor 

Szombothely — Sturm Graz
Boraț B. Luka — Anderlecht

F.C. Bruges — Ipswich (0—3) 4-0
Ajax •— Hertha B.S.C. (0-1) 4—1
Stal Mielec — F.C. Jena (0-1) 4—2

după executarea loviturilor de la 11 m.
F.C. Koln — Spartak Moscova (0-2) 0—1
Royal Anvers — Slask Wroclaw (1-1) 1—2
Liverpool — San Sebastian (3-1) 6—0
Hamburger S.V. — Steaua Roșie (1-1) 4—0
A.E.K. Atena — Inter Bratislava (0-2) 3—1
A.S. Roma — Oesters Vaxjd (0-1) 2—0
Levski Spartak — Duisburg (2-3) 2—1
Torpedo Moscova — Galatasaray (4-2) 3-0
Dynamo Dresda — Honved Budapesta (2-2) 1—0
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