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I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

In județul tulcea
I
fs Tovarășul Nicolae Ceaușescu, nncăiduros.bun^vcnit tovarășu- 
secrctar general al Partidului s» lui NicoliieCeaușescu, expri- 

”—-- -------mind deplina satisfacție de a-1
primi dta 4,noulea . oaspete drag 
în nnjiosul ’ lor pe * secretarul 
general' al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie mani
festărilor călduroase cu care 
l-au înconjurat locuitorii orașu
lui, mulțumind pentru alesele 
sentimente de stimă și prețuire 
cu care

După 
varășul 
varășa 
Ialți tovarăși din conducerea dc 
partid și de stat s-au îndreptat 
Ia bordul unei șalupe spre zona 
in care se află in construcție 
portul de tranzit — important 
obiectiv al județului Tulcea — 
care se înalță aici, în imediata 
vecinătate a orașului.

Un alt moment al vizitei I-a 
constituit intilnirea cu cei ce 
muncesc Ia secția de reparații 
navale Sulina.

Se vizitează apoi orașul, pri
lej de reintilnire cu locuitorii 
Sulinei.

In cadrul ceremoniei încheie
rii vizitei la Sulina, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trecut in 
revistă o unitate de gardă. S-a 
intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. De 
Ia bordul navei „Mihai Vi
teazul", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu priete
nie locuitorilor orașului Sulina, 
care azi l-au înconjurat cu 
ospitalitate, cu deosebită stimă 
și prețuire.

Vizita ia sfirșit într-o at
mosferă entuziastă, caracteris
tică tuturor întilnirilor to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
cei ce muncesc, cu locuitorii 
orașelor și satelor patriei noas
tre. Au răsunat îndelung, în
tr-o semnificativă alăturare, 
numele partidului, al secretaru
lui său general, au răsunat 
cuvinte de mulțumire, cuvin
te de angajament prin ca
re și oamenii Sulinei și-au ex
primat deplina încredere in 
partid, în secretarul său gene
ral, hotărirea de a acționa 
neabătut pentru înfăptuirea în
tregii politici a partidului și 
statului, a programului elaborat 
de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.
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I DIVIZIA1 A LA FOTBAL - ETAPA A DOUA

(Comunist Român, președinte al 
^Republicii Socialiste România, 
icontinuînd vizita de lucru în 
[județul Tulcea, a reluat, _ în 
Lcursul dimineții de simbătă. 
[dialogul eu edilii municipiului

Ea acest dialog, desfășurat în 
l'diferite puncte ale orașului, au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, 
Glieorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Iosif Uglar, Teodor Cotnan. 
‘Au fost prezenți Ion Velișcu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președintele 
Consiliului popular județean, 
Cezar Lăzărescu, președintele 
Uniunii Arhitecților, alți spe
cialiști.

în centrul dialogului de lu
cru s-au situat de data aceasta 
posibilitățile de îmbunătățire a 
proiectelor de sistematizare a 
municipiului Tulcea, pentru ca 
această importantă poartă la 
Dunăre să devină o așezare ur
banistică modernă, cu o distinc
tă personalitate arhitectonică, 
reprezentativă pentru marile 
realizări ale prezentului nostru 
socialist.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolac Ceaușescu în județul 
Tulcea a continuat în cadrul 
unei călătorii în Delta Dunării, 
prilej de abordare a perspecti
velor economico-sociale ce se 
deschid și în fata acestei zone 
în anii actualului cincinal. To
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat s-au îmbarcat 
la Tulcea la bordul navei „Mi- 
hai Viteazul".

De Ia Tulcea, nava preziden
țială a străbătut canalul Sulina. 
Delta, în aceste zile de august, 
cunoaște o mare afluență de 
turiști atrași de imaginile miri
fice ale canalelor, de flora și 
fauna exotică, deosebit de va
riate.

După circa trei ore de că
lătorie, nava .,Mihai Viteazul'*  
a acostat la cheiul principal din 
orașul Sulina, în fata 
Administrației fluviale 
nării de jos.

în numele celor 4 600 
cuitori ai Sulinei, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid, 
tovarășul Nicola Chiriac, a urat

clădirii 
a Du-

de lo-

STEAUA-SPRINT SPECTACULOS LA CRAIOVA
• Corvinul și Progresul („remize" la Petroșani și la Constanța) au prins... pluto
nul -• Sportul studențesc „cap la cap**  cu campionii • Dudu Georgescu (patru 
goluri) a ajuns la cota 101. • Steaua și Dinamo, victorii detașate, sau „totul 

pentru derby-ul de miercuri**

a fost întîmpinat. 
sosirea la Sulina, to- 
Nicolae Ceaușescu, to- 
Elena Ceaușescu, cei-
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Mircea Sandu înscrie al treilea gol al echipei

REZULTATE TEHNICE
— A. S. A. Tg. Mureș
— Steaua v
— Politehnica lași
— Progresul București
— F. C. Corvinul Huned.
— U. T. A.
— Rapid
— „Poli" Timișoara

5. C Bacău 
Univ. Craiova 
Sportul stud. 
F.C. Constanța 
Jiul 
Dinamo 
F. C. Argeș 
F. C. Bihor
F. C. M. Reșița — F. C. M. Galați

1—0 
0—2
3— 1 
0—0
1—1
7—0
1—0
1—0
4— 1

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

(0—1)
(5-0)
(0-0)
(0-0)
(1-0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 1 septembrie)
F. C. Corvi n ul Hunedoara
Sportul studențesc

(Stadionul 23 August, ora 14)
— Steaua 

(Stadionul 23 August, ora 16)
— A. S. A. Tg. Mureș
— F. C. M. Galați
— Univ. 
— U. T.

Dinamo

F. C. Bihor 
Sport Club 
„Poli” Timișoara 
F. C. Constanța

Bacău

I Politehnica lași 
Rapid

în campionatul de rugby

UN DEBUT
REZULTATE TEHNICE (etapa 

I) : grupa A : Grivița Roșie — 
„U“ Timișoara 12—6 (0—6). Glo
ria Buzău — „Poli" Iași 3—3 
(3—0) ; grupa B : Olimpia — 
C.S.M. Sibiu 6—9 (6—3), Gloria
Buc. — Farul 6—54 (3—23) ; gru
pa C : Dinamo— Agronomia Cluj- 
Napoca 19—9 (7—3), Minerul G.H.
— Știința Petroșani 3—7 (0—3) ;
grupa D : Rapid Buc. — Rul
mentul Birlad 3—3 (0—0), Steaua
— Sportul studențesc 26—7 (14—0).
ii ■ -........——»

Cel de al 60-lea campionat 
de rugby a demarat sub sem
nul unor partide corecte, dar 
lipsite de strălucire. Desigur, în
ceputul de activitate compctițio- 
nală ar putea fi cauza insatis
facției noastre...
• Etapa a debutat simbătă 

cu un presupus derby Steaua
— Sportul studențesc, neonorat 
însă, spre regretul nostru și al 
unui public numeros, decît de 
prima formație citată, ceea ce, 
desigur, a nemulțumit. Rugbyș- 
tii militari au dominat clar pe 
înaintare, factor determinant în 
jocul cu balonul oval, deoarece 
acest compartiment furnizează 
baloane liniei de treisferturi 
care este chemată să fructifice. 
Și de regulă, cine are baloane 
clare, cîștigă. Așa s-au întîm- 
plat lucrurile și pe terenul din 
'■"lencea, unde gazdele, dezlăn
țuite, au înscris în serie, rela
tiv ușor, fără ca totuși să lase 
o impresie deosebită. Studenții 
(anul trecut adversari reduta
bili), au cedat, jucînd în cea 
mai mare parte a timpului hao

— F. C. M. Reșița
— Progresul București

Craiova 
A.

— F. C. Argeș
— Jiul

(Joi, stadionul Republicii, ora 16)

CALM, FARA SURPRIZE

Suciu (Steaua) transmite balonul liniei de treisferturi. (Fază din 
meciul Steaua — Sportul studențesc)

Foto : I. MIHAICĂ

tic. (Excepție: doar vreo două 
faze in care ei au făcut dovada 
talentului lor incontestabil, in
clusiv acțiunea din care au în
scris în minutul 62 de joc, la 
capătul unui atac prelungit și 
colectiv). In rest, la cîrma jocului 
s-a aflat Steaua, cu cele cîteva 
„piese grele" (Munteanu, Marin 
Ionescu, Murariu ș.a.),

Arbitrul D. Grigorescu a con
dus echipele : STEAUA : Dur-

bac — R. Ionescu, Zafiescu. E- 
nache, Fuicu — D. Alexandru, 
Suciu (Țața) — Murariu, M. Io
nescu, Achim — Pintea, Posto- 
lachi — Corneliu, Munteanu, 
Cioarec (Pojar). SPORTUL STU
DENȚESC : Chiciu — Batter, 
A. Hariton, Ilie, Iordănescu 
(Mihalache) — Călărașu. Nico-

(Continuare in pag. a 4-a)

sale in meciul de ieri, cu Politehnica Iași 
Foto : D. NEAGU

CLASAMENTUL
1—2. Steaua

Sportul studențesc 
3. F. C. M. Reșița 

4— 5. S. C. Bacău
Jiul

6. Dinamo
7. Universitatea Craiova

8—10. A. S. A. Tg. Mureș 
„Poli" Timișoara 
Rapid

11—12. F.C. Argeș 
11—12. F.C. Bihor
13—14. F.C. Corvinul

F. C. Constanța
15. Politehnica lași
16. Progresul București
17. U.T. A.
18. F. C. M. Galați

GOLGETERII

2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0 
0 
o 
o 
o

GOLURI : Bălăci (Univ. Craiova),

Citiți 
în pag. 2—3 

relatări
de Ia 

meciurile 
de ieri

0 0 3—0 4
0 
1
1 
1 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o
1
1 
1
1 
1 
o

o 
o 
o 
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1—0 
2—1 
8—3 
5—3
2—1

4— 1 4
5— 2 3

3
3
2
2
2

3—2 2 
2—1 2 
1—2 2 
1—2 2 
1—2 1 
0—1 1 
2—4 1 
1—5 1 
0—7 1 
1—5 0

D. Geor-1
gescu (Dinamo) — 1 din 11 m.

2 GOLURI : Cotec („Poli" Timișoara), M. Sandu 
(Sportul studențesc), Tănase și Gabel (F.C.M. 
șița), Lucescu (Dinamoț — 1 din 11 m.

1 gol : Sfitmăreanu n șl Dinu (Dinamo), 
Ion, Trol și Dumitru (Steaua), Zamfir (S. C. 
cău), Bdloni și Varodi (A.S.A. Tg. Mureș), 
bănoiu („Poli" Timișoara), Simionaș ș; r

lte-

ion 
Ba- 

_ , Șer-
____  _____r... _____ , șl Dănilâ 

(Politehnica Iași), Ghergheli (F. C. Bihor), Con- 
stantinescu (F.C.M. Galați), Dragu (Progresul 
Buc.), Cassai șl O. Ionescu (Sp. studențesc), Biș
niță și Neagu (Rapid), Angelescu (F. C. Corvinul), 
Cîrțu (Univ. Craiova), Bucurescu și Dumitrache 
(Jiul), Bora (F.C.M. Reșița).

VICTORIE CLARA, 
VICTORIA TACTICII
Stadion Central ; teren bon : timp 

frumos ; spectatori peste 40 000. Au 
marcat : TRO| (min. 5) și DUMITRU 
(min. 88). Raport de corners : 9—3.
Raportul șuturilor la poartă : 10—17 
(pe spațiul porții : 1—9).

UNIVERSITATEA : Lung 8 - Negrilă 
5, Constantinescu 5, Deselnicu 5, 
Purima 5 — Donose 6, Ștefănescu 6, 
Beldeanu 6 — Cîrțu 5 (min. 39 Că mâ
ța ru ; min. 46 — Pițurcâ 5), Bălăci 6, 
Țarălungâ 5.

STEAUA : lordache 8 — Anghelini 8, 
Sameș 8, FI. Marin 8, Vigu 8 — Ion 
lo-n 8, Agiu 9, Dumitru 9-f- — Troi 8, 
Năstase 8, Aelenei 8.

A arbitrat : Const. Ghiță (Brașov) 
★ ★ * ★ ; la linie : I. Chilibar ți 
FI. Anuțescu (ambii din Pitești).

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1—2 (1-0).

«>——
CRAIOVA 29 (prin telefon)

De la meciurile cu Fiorentina 
și Standard Liege, spun looal- 
nicii, n-a mai cunoscut „Cen- 
tral“-u<l o asemenea afluență de 
spectatori ; atrași desigur de 
prezența în Cetatea Băniei a 
formației campioane, dar, mai 
ales, de scorul cu care echipă 
de suflet, condusă de un nou 
antrenor, a cîștigat, în . depla
sare, în etapa inaugurală.

Dar Steaua, firește nu e... 
Progresul și iată azi pe inimo

UNIV. CRAIOVA 0(0)
STEAUA 2(1)

sul public oltean palpitînd din 
start pentru soarta formației 
întrucit bucureștenii vor marca 
repede (min. 5) : Năstase n-a 
putut fi trecut de Deselnicu și 
a trimis imediat, în adincime, 
la TROI care, intrat în careu, 
a plasat pe lingă Lung, ieșit în 
întimpinare. La valoare și ex
periența de joc, Steaua va a- 
dăuga moral și, grație calmu
lui, își va domina net parte
nera la capitolul • tactică. In
tr-adevăr, între cei patru de la 
mijloc. Dumitru va fi, în prin
cipal, „rampa de lansare" a 
vîrfurilor Țroi și Năstase, care 
— pînă la sfîrșitul reprizei — 
se vor mai afla de trei-patru 
ori (min. 15, 21, 37. 41) singuri 
cu portarul, nu întotdeauna 
însă în unghiuri favorabile de 
șut. De partea cealaltă, forma
ția gazdă pare într-atît de emo-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3) ’



FINALE IN „CUPA TINERETULUI" I
LA ALEXANDRIA, UN AUTENTIC FESTIVAL 

AL SPORTULUI SĂTESC

ALEXANDRIA, 29 (prin te
lefon). — Printre ultimele com
petiții de masă ale celei de a 
IlI-a ediții de vară a „Cupei 
tineretului", finala găzduită de 
Alexandria a însemnat un au
tentic festival al sportului să
tesc. Pledează pentru această 
afirmație în primul rînd pre
zența în întrecerile de atle
tism a reprezentanților tuturor 
județelor țării. Tinerii veniți 
din cele mai îndepărtate sate 
și comune au demonstrat, prin 
evoluțiile lor, că atletismul își 
poate trage seva și din mediul 
rural, acolo unde tinerii do
vedesc robustețe fizică și deo
sebite calități native pentru 
sportul de performanță.

Paralel cu atletismul au a- 
vut loc și întrecerile finale de 
handbal (fete), la care au fost 
prezente opt echipe, din tot a- 
titea județe, calificate în ur
ma fazelor de zonă.

Cele două mari finale s-au 
desfășurat în prezența tov. ge
neral lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., a tova
rășului Gheorghe Olteanu, se
cretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R., președin
tele C.J.E.F.S., a tovarășului 
Paul Manole, prim secretar al 
Comitetului județean al U.T.C.

De remarcat faptul că Ia 
buna reușită a competiției și-au 
adus contribuția toate organele 
locale, ceea ce a permis ca 
cei peste 600 de tineri să se 
întreacă 
diții.

Cîțiva 
ției din 
neretului", printre care Maria 
Benos (I.A.S. „Dunărea" din 
Insula mare a Brăilei), Ștefan 
Roșculeț (învățător în comuna 
Berzunț, jud. Bacău), precum 
și alți tineri cum ar fi Marica 
Andreica contabilă la C.A.P. 
Leordina-Maramureș, ne-au de
clarat că finalele de la Ale
xandria au însemnat pentru ei 
un serios examen pentru care 
s-au pregătit intens.

Iată cîștigătorii : atletism, 100 
m : Lelioara Mitru (Olt) și 
Constantin loan (Vaslui) ; 800 

(Brăila) ; 
(S. Mare) 
(Neamț) ;
Popovici 

(Sibiu) și Petru Lenghel (A- 
rad) ; greutate : Ștefan Roșcu
leț (Bacău) și Maria Benos 
(Brăila) ; handbal (f) : echipa 
comunei Barcea (Galați).

în cele mai bune con-

dintre campionii edi- 
acest an a „Cupei ti-

m : Eugenia Manea 
1 500 m : loan Purcel 
egal cu Vasile Bălașa 
lungime : Eleonora

Ion GAVRILESCU

LA PLOIEȘTI, SĂRBĂTOARE A SPORTIVILOR 
DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon). 
Timp de două zile în locali
tate au avut loc finalele edi
ției de vară a „Cupei tineretu
lui" la atletism și popice, în
treceri rezervate sportivilor din 
Întreprinderi și instituții, cate
goria de vîrstă 15—30 de ani. 
Ceea ce trebuie spus încă de 
Ia început este faptul că a- 
ceastă întrecere — organizată 
de către Consiliul Central al 
U.G.S.R. împreună cu C.N.E.F.S., 
cu sprijinul larg și calificat al 
organelor locale — a fost o 
reușită sărbătoare a sportului 
de masă. Peste 400 de tineri, 
veniți din toate județele țării 
și municipiul București, au 
avut la dispoziție baze ex
celente (stadionul Petrolul, po- 
picăriile de la Casa de cul
tură a sindicatelor și A. S. 
Rafinorul), pe care s-au între-

cut cu multă ardoare. începu
tul și sfîrșitul finalelor au fost 
marcate de frumoase festivi
tăți. Printre fruntașii întrece
rii, am intîlnit tineri și tinere 
de diferite profesii : Maria 
Burghelca — electrician la 
„Tractorul" Brașov, Victoria 
Cîrslea — pregătitor la între
prinderea 1 Mai Ploiești, Mar
cel Țiripan — lăcătuș mecanic 
de nave la D.N.N. Constanța, 
Eugen Kantor — ing. chimist 
la I. S. Arădeanca, Aurel Si- 
mionov — lăcătuș la C.F.P.O. 
Tulcea, Aurica Bîrzeanu — 
strungar la I.U.T. Petroșani. 
Dar, iată cîștigătorii întreceri-. 
lor finale de la Ploiești : 100 
m — Maria Popa, educatoare 
la Tg. Ocna (jud. Bacău) și 
Gheorghe Adam, gravor la E- 
lectroaparataj (București) ; 800 
m — Ionica Calapăreanu, bo-

Campionatele de tir ale senioarelor $i juniorilor

UN SINGUR NOU RECORD...
Ultimele două zile ale Cam

pionatelor naționale de tir re
zervate senioarelor și juniori
lor a.u oferit doar un singur 
eveniment notabil. Este vor
ba despre noul și valorosul re
cord de junioare realizat de 
tînăra sportivă Maria Sălăjan, 
componentă a clubului U. T. 
Arad (antrenor — loan Popo- 
vici). După 5 ani de cînd prac
tică pistolul sport (are 19 ani), 
Maria Sălăjan a reușit 581 p, 
imbunătățin<iu-și cu 4 p recor
dul ce-i aparținea doar de cî- 
teva luni. O notă bună pentru 
felul în care se muncește la 
clubul arădean, pentru modul 
în care secția de tir este spri
jinită de organele competente. 
La capitolul lucrurilor notabile 
poate fi trecută și cucerirea 
celui de al doilea titlu, de data 
aceasta la pușcă standard, 3x20 
f, de către un alt sportiv din 
Arad, F. Minifan. Dar rezulta
tul său este mai slab decît po
sibilitățile arătate de curînd la 
„Cupa Eliberării". Rezultatul 
său: 566 p, față de 574 p la 
concursul amintit. în rest, prea 
puține fapte îmbucurătoare, atît 
ca participare numerică a ju
niorilor și junioarelor, cît și 
ca valoare a rezultatelor la se
nioare și la juniori. (Rd. T.).

REZULTATE TEHNICE : puș
că standard, 3x20 f, senioare: 
1. Mariana Feodot (Dinamo) 
570 p, 2. Melania Petrescu (Di
namo) 569 p, 3. Veronica Trip- 
șa (Dinamo) 567 p ; junioare : 
1. Angela Lufescu (Dinamo)

557 p, 2. Tatiana Ilovici (Stă
ruința Bv.) 551 p, 3. Maria La- 
catoș (C.S.M. Cluj-Napoca) 551 
p; juniori: 1. F. Minifan
(C.F.R. Arad) 556 p, 2. S. G.ro- 
saru (U. Iași) 565 p ; pe echi
pe juniori au cîștigat Olim
pia Buc. (1590 p) la feminin, 
și C.F.R. Arad (1674 p), la 
masculin; pistol sport, senioa
re : 1. Ana Ciobanu (Dinamo) 
577 p, 2. Silvia Kaposztai 
(U.T.A.) 576 p, 3. Anișoara Ma
tei (Dinamo) 571 p ; junioare : 
1. Maria Sălăjan (U.T.A.) 581 
p (nr.) 2. Virginia Rădulescu 
(Steaua) 544 p ; pistol viteză : 
1. F. ' -------- “
584 p, 2. G.
584 p, 3. S.
Brașov) 581 p ; pistol liber. 40 
f : 1. L. Pop (Dinamo) 366 p, 2. 
Gh. Macovei (Dinamo) 364 p, 
3. D. Vinț (Steaua) 360 p.

★
La a Il-a ediție a Spartachiadei 

tehnico-aplicative a lucrătorilor 
din Ministerele de interne ale 
țărilor socialiste, desfășurată 
recent la Minsk (U.R.S.S.), 
sportivul E. Satală a ocupat lo
cul I în proba de pușcă liberă 
60 f c, cu rezultatul de 597 p. 
Lucian Giufcă s-a clasat pe lo
cul II atît la pistol liber, cu 
561 p, cît și la pistol militar, 
20 f, cu 174 p, iar la pistol ca
libru mare, a fost pe locul III, 
cu 533 p. Debutanții Ion Huh, 
cu 547 p. și Ștefan Nedelcu, cu 
541 p, s-au clasat pe poziții 
fruntașe la pistol liber.

Irimia (C.S.U. Brașov) 
“ ~ Marin (I.E.F.S.)

Deleanu (C.S.U.

binatoare la Electroputere 
(Dolj) ; 1 500 m — Florian Ro
man, strungar la I. M. Cugir 
(Alba) ; lungime — Maria Dru
gan, vînzătoare în comerț, Tg. 
Jiu (Gorj) și Costel țigănuș, 
electrician la întreprinderea 1 
Mai Ploiești (Prahova) ; greu
tate — Iuliana Sebeștean, mun
citoare la Clujeana (Cluj) și 
loan Preda, lăcătuș mecanic la 
I.A.P. Dacia (Argeș) ; popice 
— Leontina Dumitrescu, pre- 
satoare la Victoria Timișoara 
(Timiș) 510 p d (2 manșe X 60 
mixt) și Andrei Szilaghi, lă
cătuș la Combinatul siderurgic 
Hunedoara 879 p d (2 manșe X 
100 mixt). Pe județe ■— atle
tism și popice — locul I a fost 
ocupat de municipiul Bucu
rești 103 p, urmat de județele 
Argeș cu 110 p și Prahova 
122 p.

De menționat faptul că 
naliștilor li s-a oferit și
program cultural, în cadrul că
ruia au figurat vizite la Muzeu] 
de artă și la Muzeul Petrolului.

CU

Ci- 
un

Modesto FERRARINI

S-A RELUAT

CAMPIONATUL

DE POLO
După o pauză îndelungată, 

echipele fruntașe ale poloului 
românesc și-au reluat întrece
rea, odată cu disputarea me
ciurilor din cadrul turului II 
al Diviziei A, seria I.

O CRIȘUL ORADEA — DI
NAMO BUCUREȘTI 5—8. Gaz
dele au dat o replică viguroa
să valoroșilor parteneri de în
trecere, timp de două reprize, 
la capătul cărora scorul era 
egal. 3—3. Valoarea superioară 
a dinamoviștilor și-a spus însă 
cuvîntul, în ' ___
oaspeții impunindu-șe în a doua 
parte a partidei. 
Crișul
2—1, 1—3, 1—2). Au marcat V. 
Rus 4, Lazăr 2, Răducanu și 
Milea pentru Dinamo, Bone 2, 
Feher 2 și Gordan pentru Cri
șul. A condus bine R. Timoc 
(Cluj-Napoca). (I. GHIȘA — 
ooresp. județean).

cele difi urmă,

Scor final :
— Dinamo 5—8 (1—2,

• VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
— PROGRESUL 9—4. După o 
repriză egală, gazdele, eu Cl. 
Rusu în vervă deosebită se 
distanțe-ză și obțin o victorie 
clară : 9—4 (1—1, 3—1. 3—1,
2—1). Au marcat: Cl. Rusu 4, 
R. Rusu 2. A. Silaghi, Ghiar- 
faș și Sebdk, respectiv, Po
pescu 2, Miu și Manea. A ar
bitrat I. Kantor (Arad). (R. 
MIRCEA — coresp.).

• RAPID — C.N.U.
Victorie categorică a campioni
lor, care au avut meciul la dis
creție. Au înscris Schervain 3, 
Slăvei 3, Tăranu și Ilie Gheor
ghe pentru Rapid, Filipescu 
pentru C.N.U. A arbitrat co
rect R. Schilha. (N. TOKACEK 
— coresp.).

LOTO

8—1.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TO7<

Dominată de sentimentul in
feriorității valorice și din tea
ma de a nu pierde din nou în 
Capitală la un scor fluviu, 
U.T.A. s-a masat timorată,

_ Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; 
timp excelent ; spectatori aproximativ 
15 000. Au marcat : D. GEORGESCU 
(min. 5, 18 — din 11 m, 45 și 67), 
LUCESCU (min. 41 —• din 11 m și 70), 
DINU (min. 43). Raport de comere : 
11—2. Raportul șuturilor la poarta : 
31—3 (pe spațiul porții : 20—1).

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 7, 
Sătmăreanu l| 7, Ghițâ 6, |. Marin 7 
— Dinu 8, A. Moldovan 7, Custov 8 
(min. 71 Roznai 6) — Lucescu 9, D. 
Georgescu 9, Vrînceanu 6 (min. 61 I. 
Moldovan 6).

U.T.A. : Jivan 6 (min. 75 lorgulescu 
6) — Gașpar 5, Bîtea 5 (min. 71 
Sima 5), Pojoni 6, Giurgiu 5 — Domide 
5, Schepp 5, Leac 5 — Cura 4, Bro- 
șovschi 5, Tisa 4.

A arbitrat : Al. Ene (Craiova) 
★ ★ ★ ; la linie : St. Podaru și C. 
Pîrvu (ambii din Brăila).

Cartonașe galbene : BROȘOVSCHI. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1-0 (0—0).

e

chiar de la începutul partidei 
în propria treime de teren, ac
cepting asediul dinamovist 
tirul aproape neîntrerupt 
poarta lui Jivan care —

Și 
la 
în

VICTORIE CLARA,
(Urmare din pag. 1)

tivă, incit, la un moment dat 
(in min. 33) cînd Bălăci (auto
rul a patru goluri duminică) 
va avea de executat un pe
nalty, îl expediază timid, jos, 
în stîlpul drept al porții. Re
priza se va scurge fără 
gazdele să țintească o singură 
dată cadrul porții

Partea a doua a 
cunoaște aceeași 
dar tabloul tactic 
Universitatea păstrează deci in‘- 
țiativa, declanșează o serie de 
atacuri, însă puține dintre ele 
(min 47, 58, 75) cu coeficient de 
dificultate pentru defensiva 
bucureșteană. Avînd cîmp de 
manevră în terenul advers, 
Steaua își va găsi din nou vîr- 
furile cu mingi periculoase pen
tru poarta lui Lung, dar Troi 
(min. 48), Agiu (min. 59), An- 
ghelini (min. 63), Năstase (min. 
77), Aelenei (min. 82) se vor

ca

adverse, 
meciului va 
desfășurare, 
se menține.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT DIN 29
„U“ Craiova

S.C. Bacău
F. C. Constanța
Jiul
Dinamo
F. C. Argeș
F. C. Bihor
F.C.M. Reșița
F.C.M. Giurgiu 
Chimia Tr. M. 
Dinamo Slatina 
Sticla Turda 
Gloria Bistrița

Fond de cîștiguri ; 414.693 __,_________
goria 1) și 10.728 lei (report la categoria 2)

AUGUST 1976

ET

ARĂDENI! DIN NOU K.0
ciuda unor eforturi, adeseori 
singulare — a fost nevoit să 
scoată de șapte ori mingea din 
plasă. A fost un meci, practic, 
fără istoric, controlat de la cap 
la cap de gazde și în care tex- 
tiliștii arădeni — evoluînd, cu 
indulgență spus, la nivelul unei 
formații divizionare C — au 
constituit o neplăcută surpri
ză, lnspirînd spectatorilor 
bucureșteni, pe parcursul în- 
tîlnirii, compasiune și jenă 
chiar, în momentele de nepu
tință ale unora dintre jucători 
de a face față solicitărilor unei 
partide obișnuite de campionat.

învingătoare detașată, forma
ția dinamoviștilor bucureșteni 
a făcut dovada — chiar și în 
condițiile unei palide replici a 
adversarei sale — a unei bune 
dispoziții de joc, a unei remar
cabile eficacități și, mai ales 
a unei pofte de gol, care 
dacă nu ar fi scăzut în cea 
de-a doua repriză ne-ar fi pu
tut oferi un scor cu adevărat 
record. Dar, și așa, cele șapte 
goluri ale partidei spun destul 
de mult, ele fiind realizate în 
ordine de : D. GEORGESCU, 
în min. 5, reluare spectaculoa
să cu capul a unei lovituri li
bere executate de Lucescu ; 
D. GEORGESCU, min 18. 
transformare a unei lovituri 
de la 11 m, in urma unui 
henț în careu comis de Bîtea;

VICTORIA TACTICII
pripi, înlesnind sarcina portaru
lui craiovean. Și cînd publicul 
părea satisfăcut cu 0—1, cade 
și golul doi (min. 88), un gol 
magnific, înscris de DUMITRU, 
din voleu. de la circa 25 de me
tri lateral stingă, în colțul lung: 
2—0... după doi ani, amintin- 
du-ne că, în edițiile anterioare 
(1974—1975 și 1975—1976) forma
ția craioveană era aceea care 
termina învingătoare cu 2—0.

DIVIZIA

RELONUL
I. 

II.
III.
IV. 
V.

VI. 
VII. 

vm. 
IX. 
x.

XI. 
XII. 

XIII.

— Steaua
— A.S.A. Tg.
— Progresul
— Corvinul
— U.T. Arad
— Rapid
— Politehnica
— F.C.M. Galați
— Electroputere
— Steagul roșu
— Șoimii Sibiu
— „U“ Cluj-Napoca
— F.C. Baia Mare

Mureș

Tim,

O—2 2
1—0 1 

0—0 X
1— 1 X

1
1
1
1
1

0—0 X
1—0 1
2— 1 1
1—0 1

7—0 
1—0 
1—0 
4—1
2—0

lei, din care 20.606

31AIIGUST76
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR

Mihai 95 t (ambii de la Olimpia 
București), 3. G. Tomoioagă 
(C.S.M. Baia Mare) 85 t. Pe e- 
chlpe a cîștigat Olimpia Bucu
rești cu 267 t. Skeet (100 tale
re) : 1. I. Ionică (Unirea Joița- 
Ilfov) 97 1 (b. 24, 24, 25), 2. Al. 
Boțllă (Vînătorul Timișoara) 971 
(b. 24, 24, 23), 3. P. Cojoaia (Vî
nătorul Timișoara) 96 t. Pe echi
pe a cîștigat Vînătorul Timișoara 
cu 283 t — nou record (Vasile 
SASARANU — coresp.)

CAMPIONATUL DE TALERE AL JUNIORILOR
Pe poligonul C.S.M. Baia Mare 

s-a disputat campionatul republi
can de talere al juniorilor (trap 
și sheet), la care au participat 
22 clc tineri trăgători cu arma de 
vînăloare (14 la sheet șl 8 la 
trap), o luptă deosebit de dispu
tată s-a dat la skeet (talere a- 
runcate din turn) unde Ionică și 
Eo';ilă au tras trei baraje pentru 
departajare, ambii depășind re
cordul țării. REZULTATE TEH- 
N'C2 : trap (100 talere) : 1. Gh. 
Vasile 96 t — nou record, 2. N.

se atribuie

AUTOTURISME
DACIA 13QO.SKOOA SIOO

BANI și EXCURSII
ÎN U.R.S.S.

Șl CEHOSLOVACIA 
TURUL ROMÂNIEI 

SI BILETE OE 
ODIHNĂ LA SINAIA

lei (report la cate-

EX-
TRA-

2

NUMERELE 
TRASE LA 
GEREA LOTO

DIN 29 AUGUST
1976

FOND GENERAL 
DE CIȘTIGURI : 
419.885 Iei.

EXTRAGEREA
66 59 6 60

EXTRAGEREA
D-a : 62 50 37 64.

I :

aEXTRAGEREA 
ni-a : 10 51 39 26

Plata cîștigurîlor 
de la această tra
gere se va face ast
fel : In -----------
București de la 
septembrie pînă 
29 octombrie 
în țară de la 
septembrie pînă 
29 octombrie 
iar prin mandate 
poștale începînd de 
la data de 10 sep
tembrie 1976.

municipiul 
’ ’ 7

la 
a.c., 

10 
la 

a.c.,

LUCESC] 
re a un] 
nia unui I 
lui D. G| 
43 finaliJ 
acțiuni cl 
GEORGES 
și, în sfii 
70 care a 
tidei, coai 
gol fiind

BACĂU 29
Teoretic, 

trebuia să 
ceasta part 
nise cu o r

Stadion .,23
16 000. A mar 
șuturilor la *po

S.C. BACAU
8 — Soșu 6, i 
Băluțâ 7.

A.S.A. : Sol; 
(min. 58 Fanlci 
Both II 6.

A arbitrat : 
(toți din Bucur

Trofeul Petsc!

lizată la Ajj 
căuan a îhc, 
dat de f&rța 
contraatacur 
Tg. Mureș, 
ti mul rezull 
campionatul 
tot aici, pe 
remiză se ț 
mația lui E

Serio I
METALUL PLOPENI — PORTUL 

CONSTANȚA 4—1 (3— 1). Meciul 
s-a disputat sîmbătă după amiază. 
Au marcat : Fiorea (min. 35), Ale- 
xe (min. 38), Gruber (min. 44), 
Spiridon (min. 63), respectiv Gache 
(min. 4).

F.C. GLORIA BUZĂU — OLIM
PIA RM. SĂRAT 1—1 (0—1). AU
înscris : Negoescu (min. 63) pentru 
F.C. Gloria, Dumitru (min. 44).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S. 
OLTUL SF. GHEORGHE 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Dobre (min. 8).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S.M. 
BORZEȘTI 0—0.

C.F.R. PAȘCANI • 
SAVINEȘTI o—o.

UNIREA FOCȘANI — VICTORIA 
TECUCI 2—o (2—0). Autorii golu
rilor : Ghlca (min. 6) și Crăclu- 
noiu rmln. 301.

C.S.M. SUCEAVA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 0—0.

F.C. BRAlLA — CELULOZA 
CAlArași 1—o (0—0). A marcat : 
Prepurgel fmin. 58).

Meciul C.S.U. GALAȚI — F.C. 
PETROLUL PLOIEȘTI se va dis
puta în ziua de 8 septembrie.

Relatări de la corespondenții : 
P. Ion, Cr. Teodorescu, I. Tănă- 
sescu, C. Rusu, C. Enea, V. Mano- 
Liu, I. Mîndrescu și Gr. Rizu.

1. Metalul Plopeni
F.C. Brăila 
Mineruh G. Hum. 
Relonul Săvinești 
F.C. Petrolul PI. 
Unirea Focșani 
Prahova Ploiești7—

2.
3.
4.
5.
6.
9.

10.
11.

12—13.

14—15.

16.
17.
18.

1
2

_______.____ _ 2
C.S. Oltul Sf. Gh. 2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Celuloza Călărași 
C.S.M. Suceava 
Victoria Tecuci 
C.S.M. Borzești 
C.F.R. Pașcani 
F.C. Gloria Buzău 
Ceahlăul P.N. 
Portul Constanța 
Oiimpia Rm. Sărat 
C.S.U. Galați

2 2 0 
0
1
1
0
0 
o 
o 
o
2
0
1
1
1
1
1
1

2 2
2 1
2 1

1
1 
1
1
1 
0
1
0 
o 
o 
o 
o 
o
o o

0 8-1 
0 
o 
o 
o 
1 
1 
1
1 
o
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1

2-0 
2-0 
2-1
2-0
3-2
2-2
2-2
2-2
1-1
2-3 
0-1 
1-2
1- 3 
0-2
2- 5
1-5
1-2

4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1 
0

septem-ETAPA VIITOARE (5 ScpiCZL 
brie) : Metalul Plopeni — Unirea 
Focșani, F.C. Petrolul Ploiești — 
Celuloza Călărași, Portul Constanta 
— Ceahlăul P. Neamț, Relonul Să- 
vineștl — Prahova Ploiești, Mine
rul Gura Humorului — C.S. Oltul 
Sf. Gheorghe, Victoria Tecuci — 
C.S.U. Galați, C.S.M. Suceava — 
C.F.R. Pașcani, C.S.M. Borzești — 
F.C. Gloria Buzău, Olimpia Rm. 
Sărat — F.C. Brăila.

Se
C.S. TlRG 

ALEXANDRU 
golurilor : Sa 
II (min. 85).

F.C.M. GH 
PUTERE CRA 
marcat : Pred 
(min. 52).

CHIMICA T 
ȚA BUCUREȘ 
gol a fost r 
(min. 49).

CHIMIA t; 
F.C.M. STEAC 
I!—(I.

MEZXAȚL 1 
TALURGISTU

TRACTORU1 
NOMETAL BL 
Au înscris : Ji 
Țrăznea (min.

NITKAMONI 
OLTENIȚA 3— 
Gheorghe (mi 
11 m), Negroii 
Puchea (min. 
68, autogol).

FLACĂRA 
MORENI — Cl 
1—2 (0—0). 
Grigore (min. 
Nlcolae (mi: 
(min. 60).

DINAMO S 
ȘOIMII SIBIU 
scris : Frățilă 

Relatări de 
M. Avanu, Tr. 
D. Gruia, R. C 
Lancea șl Gh.

1. Chimi<i R
2. F.C.M. C

3— 5. Steagul 
Voința B 
Nitramon

6— 7. Unirea Ai 
C.S. Tirg

8— 9. Ș.N. Olt. 
Tractorul 

10—12. Metalul 
Met. Cug 
Chimia T

13. Dinamo I 
14—15. F.C. Șoin 

Flac. Aut. 
16—17. Tehnomet.

Electropbt.
18. Chimica 1

ETAPA VlITt 
bric) : F.C.M. 
Nitramonla Făș 
Buc. — Flacăra 
reni, F.C. Șoimi 
govlște, Chimia 
talul București, 
Chimica Tîmăv 
rești — Tractori 
Slatina — Elect 
Metalurgistul < 
Alexandria, Chi 
— F.C.M. Giurgii



F.C. CONST AH Ț A (T
PROGRESUL 0

OASPEȚI! ȘI-AU ATINS SCOPUL PATRU GOLURI TOATE CU CAPUL!

KTI!5

linsfonna-
Ity în ur- 
ru asupra 
■ NU, min.I frumoase 
I atac ; D.
. 45 și 67 

ECU, min. 
torul par- 
Ltui ultim 
Schepp.

IONESCU 
T

CONSTANȚA 29 (prin telefon)
Fără îndoială, la acest semi- 

eșec al gazdelor a contribuit 
indisponibilitatea lui Mărcu- 
lescu, Mustafa, Peniu și sus
pendarea (pentru cartonașe 
galbene) a lui Codin. Dar e- 
chipa din Constanța a resimțit 
cel mai mult lipsa unui vîrf 
penetrant, a unui 
Localnicii au avut 
tea, îndeosebi după 
și-au masat, pur și 
versara în propria __
de teren. Dar Lică, în min. 13 
(mingea a șters bara) și mai 
ales în min. 50 (de la numai 
6 m) a ratat mari ocazii chiar 
cu poarta goală, cum avea să 
facă și Turcu (min. 68), cînd 
doar de la 5 m a trimis pe 
lingă poartă. Acestea ar fi ma
rile ocazii, căci în rest a fost 
o luptă surdă între atacul con- 
stănțean și apărarea supranu-

om de gol. 
superiorita- 
pauză, cînd 
simplu, ad- 
ei jumătate

ME

Nicușor 
imist a- 
câ ve- 
isă rea-

Stadion 1 Mal ; timp însorit, dar cu vînt ; teren bun ; spectatori aproximativ 
10 000. Raport de cornere : 11—2. Raportul șuturilor la poarta : 16-12 (pe spa
țiul porții : 6—3).

F.C. CONSTANȚA : Popa 7 — Gâtej 8, Antonescu 7/ Bâlosu 7, Nistor 8 — 
Buduru 6, Mateescu 6 (min. 34 Dragnea 6), Livciuc 6 — Sălceanu 5. Turcu 7, 
Licâ 5 (min. 62 Hoffmeister 6).

PROGRESUL : Gîron 8 — Ploscaru 7, Badea 7, D. Ștefan 7, Gh. Ștefan 6 — 
Dragu 6, Apostol 7, Nignea 6 (min. 85 latan) — Sandu 6, Roșu 6, Țevi 7.

Au arbitrat : R. Șerban ★ ★ ★ ★ ; la linie : V. Ciocilteu (ambii din Craiova) 
și V. Tătar (Hunedoara).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 4—2 (2—1).

merică (uneori în 9 oameni) a 
bucureștenilor.

Progresul a plecat cu un 
punct prețios de pe litoral. Are 
meritul de a fi respectat o 
disciplină de joc prin pasarea 
balonului minute în șir, care a 
scos din ritm adversara. De 
data aceasta, Progresul a ju
cat destul de sigur în apărare 
și a realizat scopul propus, dar 
trebuie să spunem că aportul 
său la realizarea unui fotbal

N-A MAI FOST REMIZA!...
chinat prea mult acestui gînd, 
neinsistînd tocmai la acele 
contraatacuri care îi aduseseră 
faimă și puncte. în acest 
text psihic, S.C. Bacău a 
cercat să scape de obsesii, 
startul său, insistent, nu 
oferit și șansa golului. în 
cial pentru că Botez, în

o

SP. STUDENȚESC 3W
POLITEHNICA iAȘI Idi

con- 
în- 

însă 
i-a 

spe- 
min.

eren foarte bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 
MFIR (min. 75). Raport de comere : 14—2. Raportul 
(pe spațiul porții : 10-2).
nescu 6 — Pruteanu 6, Cotargîu 7, Volmer 5, Lunca 
Pană 7, Botez 5 (min. 56 Munteanu 6), T. Zamfir 7,

ligore 6, Unchiaș 7, Ispir 6, Onuțan 6 — Naghi 5 
7, Bolonî 6, Pîslaru 7 — Fazekaș 6-(min. 79 Marton),

nou în asalt, dar și sub sem
nul ratărilor. Bălută <min. 
50) luftează în careul mic, în 
fața golului, Ispir e la cîțiva 
centimetri de autogol (min. 54). 
Și cum gazdele nu fructifică 
această dominare a lor, A.S.A. 
încearcă să iasă la atac, mizînd 
pe noul introdus Fanici. Acesta 
face două curse excelente, una 
dintre ele (min. 67) soldîndu-se 
cu o centrare ideală, dar 
Both II a trecut în zbor de 
puțin pe lîngă deschiderea 
scorului. Acest lucru l-au rea
lizat gazdele în min. 75, cînd 
Munteanu l-a deschis foarte 
bine pe T. ZAMFIR și acesta 
a înscris de la 8 m, materiali- 
zînd dominarea și ocaziile e- 
chipei băcăuane.

★ ★ ★ ; Ia linie : D. Ghețu și N. Gheorghe Mircea M. IONESCU

; La juniori : 6-0 (3—0).

23, s-a încurcat în driblinguri, 
iar T. Zamfir, în min. 41, n-a 
tras dintr-un unghi ideal decît 
în... portar. Cum A.S.A. nu ni
merise în prima repriză (și 
nici nu încercase !) spațiul por
ții moldovene, era de așteptat 
ca după pauză jocul să rămînă 
în aceeași matcă.

Și S.C. Bacău a început din

A II-a
— UNIREA

—0). Autorii
65) și Kallo

ELECTRO - 
I (1—0). AU 
) și Ciocan

MINE- 
Unicul 

JBoca

BAIA 
Moga

— VOIN-
0). Unicul
Moldovan

iU BRAȘOV

ȘTI —
l 0—0.
)V — TEH- 
I 2—0 (0—0).
(min. 58) și

RAȘ — Ș.N.
Au marcat: 
(lin. 66 din 
5), respectiv 
rzaru (min.

1. V1LCEA 
golurilor : 
pectiv C.

Bar tales

— F.C.
0). A în-
27).

i, I. Ducan, 
Gruia, Tr.

Seria a lll-a
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 

RUL LUPENI 1—0 (1—0). 
gol a fost realizat de 
(min. 13).

GLORIA BISTRIJA — F.C. 
MARE 1—0 (1—0). A marcat : 
(min. 18).

STICLA TURDA — „U“ 
NAPOCA 2—1 (1—1). Autorii 
rilor : Podaru (min. 23), Moș _____
52), respectiv Mureșan (min. 16).

RAPID ARAD — IND. SÎRMEI 
C. TURZII 3—1 (1—0). Au înscris : 
Gyenge (min. 24), Capeț (min. 46), 
Iuhaz (min. 57), respectiv Vesa 
(min. 59).

F.C. OLIMPIA SATU MARE — 
AURUL BRAD 2—0 (0—0). Autorii 
golurilor : Both (min. 64) și Mure
șan (min. 69).

DACIA ORĂȘTIE — VICTORIA 
CALAN l—o (1—0). A marcat : 
Radu (min. 40).

MUREȘUL DEVA — ARMATURA 
ZALAU 1—O (1—0). Autorul golu
lui : P. Grlgore (min. 15).

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
CAVNIC 4—0 (0—0). Au înscris : 
Mușat (min. 52 și 82), Bungău 
(min. 63) și Giuchici (min. 75).

C.I.L. SIGHET — C.F.R. TIMI
ȘOARA 2—o (0—0). Au marcat : 
Ciohan I (min. 80 din 11 m) și 
Stan (min. 87). în min. 81 Ciohan II 
(C.I.L.) și Bărbuț C.F.R. au fost 
eliminați pentru lovire reciprocă.

Relatări de la corespondenții : 
I. Pocol, I. Toma, P. Lazăr, I. Ioa
na, Z. Covaci, B. Crețu. 
St. Marton și S. Pralea.

CLUJ 
golu- 
(min.

2 0 02 4*1 4
2 1 1 0 3-1 3 1— 2. F.C. Olimpia S.M. 2 110 2-0 3
2 1 1 0 2-1 3 C.I.L. Sighet 2 110 2-0 3
2 1 1 0 1-0 3 3. C.F.R. Cluj-Nap. 2 110 2-1 3
2 1 1 0 3-2 3 4— 5. Ind. sîrmei C.T. 2 10 1 6-3 2
2 1 0 1 3-2 2 U.M. Timișoara 2 10 1 4-1 2
2 1 0 1 2-1 2 6. Armătura Zalău 2 10 1 3-1 2
2 1 0 1 3-3 2 7— 8. Minerul Lupeni 2 10 1 3-2 2
2 1 0 1 2-2 2 A.urul Brad 2 10 1 4-3 2
2 0 2 0 1-1 2 9—10. C.F.R. Timișoara 2 10 1 2-2 2
2 0 2 0 1-1 2 F.C. Baia Mane 2 10 1 1-1 2
2 0 2 0 1-1 2 11—13. Mureșul Deva 2 10 1 2-3 2
2 1 0 1 1-3 2 Gloria Bistrița 2 10 1 1-2 2
2 0 1 1 1-2 1 Rapid Arad 2 10 1 4-5 2
2 0 1 1 2-3 1 14. Sticla Turda 2 10 1 2-4 2
2 0 1 1 1-3 1 15. Dacia Orăștie 2 10 1 1-5 2
2 0 1 1 ft3 1 16—17. ,,U“ Cluj-Napoca 2 0 11 1-2 1
2 0 0 2 1-3 0 Victoria Călan 2 0 11 1-2 1

[5 septem- 18. Minerul Cavnic 2 0 11 0-4 1
11 roșu — ,
Tehnometal ETAPA VIITOARE (5 septem-
îcanica Mo- 
— C.S. Tîr- 
ilcea — Me- 
31tenfța — 
Jința Bucu- 
iov, Dinamo 
le Craiova, 
— Unirea 

r. Măgurele

bun a fost modest. Bucureștenii 
puteau să și înscrie, ca rezul
tat al unor contraatacuri punc
tate, îndeosebi, de Țevi, dar 
și ca urmare a gafelor pe care 
apărarea localnicilor le-a co
mis uneori. în min. 15, grație 
unui reflex excelent, Popa a 
evitat golul la mingea trimisă 
cu capul de Țevi, de la 6 m. 
Peste 3 minute faza s-a repe
tat, iar în min. 20, la o ieșire 
greșită a lui Popa, Nistor a 
respins balonul aproape de pe 
linia porții. După pauză am 
reținut doar ocazia de gol a 
lui Roșu (min. 60). Așa cum 
s-au desfășurat lucrurile, a- 
cest rezultat de egalitate ni se 
pare echitabil. Oricum, cele 
două formații nu pot fi încă 
satisfăcute de prestațiile lor.

Constantin ALEXE

PETROȘANI 29 (prin telefon)
Meciul nu s-a ridicat la nive

lul anticipărilor. Am asistat la 
o partidă, în general, modestă, 
remarcabil fiind uneori doar an
gajamentul jucătorilor ambelor 
echipe. Cu toate că a deținut, 
aproape în permanență, inițiati
va, formația gazdă n-a reușit să 
pună în reală dificultate poarta 
Iul Bologan, majoritatea acțiuni
lor întreprinse de localnici nea-

MIȘCAREA A ÎNVINS

F.C.M. REȘIȚA 4p];
F. C. M. GALAȚI Hi i

REȘIȚA 29 (prin telefon)
Deși echipa gălățeană 

nit pe Stadionul din 
Domanului cu intenția 
dentă de a se apăra (lăsîndu-i 
în față doar pe Ene și Vochin), 
ea n-a putut evita o înfrîn- 
gere la scor. Din două motive : 
în primul rînd pentru că o 
asemenea tendință neconjugată 
cu intenția de contraatac este 
sortită eșecului și, în al doilea 
rînd, pentru că elevii lui 
Reinhardt au știut să contra
careze „ultrabetonul“ adversa
rului, printr-un joc de intensă 
circulație a balonului, în care 
linia de forță a constituit-o 
trioul de la mijloc Portic — 
Gabel — Bora, care a angajat 
deseori cele două rapide ex
treme, Atodiresei și Florea. Și 
nu întîmplător printre marca
torii de azi s-au numărat 
Gabel și Florea, iar printre 
coautorii acestui scor — cele 
două extreme reșițene.

Iată cum s-au marcat golu
rile și alte cîteva momente 
mai importante. In min. 6, Po- 
rațchi schimbă jocul pe par
tea lui Florea, pasă înapoi la 
BORA, dribling scurt și șut de 
la 16 m, cu „șpițul**,  în colțul 
lung : 1—0. In min. 15, primul 
șut gălățean — autor Vochin, 
același care, în min. 30, îl 
deschide excelent pe Ene, la 
aproximativ 10 m de poarta

a ve- 
Valea 

evi-

I. Jura.

F C. BIHOR .1(0]
„POLI“ TIMIȘOARA 0(0)

ORADEA 29 (prin telefon)
Așa cum începuse partida, e- 

chipa locală lăsa impresia că va 
deschide scorul foarte devreme. 
Spectaculoasa acțiune a lui Kun 
II (min. 5). care reușise un fru
mos slalom printre masivii fun
dași centrali timișoreni, s-a sol-

» •• BETONUL
Stadion „Valea Domanului"; teren 

excelent ; timp frumos ; spectatori 
aproximativ 9 000. Au marcat : BORA 
(min. 6), TANASE (min. 53), GABEL 
(min. 56 ți 90), respectiv CONSTAN- 
TINESCU (min. 59). Raport de corne
re : 9—10. Raportul șuturilor la poartă: 
15-8 (pe spațiul porții : 7—5).

F.C.M. REȘIȚA : flieș 7 — Poroțchi 
8, Kiss 6, Herg-ane 7, Boțonea 7 (min. 
66, Fi ii pese u 6) — Portic 6 (min. 66, 
Bojin 5), Gabel 8, Bora 8 — Atodire
sei 6, Tănase 6, Florea 7.

F.C.M. GALAȚI ; Oanâ 5 — Popescu 
4, Morohai 7, Nedelcu 6, Haiduc 6 — 
Constanți nescu 6, Frunză 6, St o ic eseu 
6 (min. 46, Ștraț 5) — Vochin 7, Ene 
6, Nuțescu 4 (min. 46, Țolea 5).

A arbitrat: N. Georgescu ★ ★ ★ ★ ; 
la linie : Gh. Retexan ; și T. Istrate 
(toți din București).

Cartonașe galbene : FRUNZA.
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 3—1 (0-8).

lui Ilieș, dar acesta ezită, ra- 
tind.

După pauză, in min. 53, TA
NASE — deschis fără cusur de 
Florea — șutează de la 8 m 
in Oană, și portarul gălățean 
scapă mingea în poariă : 2—0. 
Trei minute mai tirziu GABEL 
șutează imparabil, sus la colț, 
și... 3—0. Oaspeții reduc din 
handicap în min. 59, prin 
CONSTANTINESCU, care a 
transformat o lovitură liberă 
de la 25 m. Ultimul gol al 
partidei a însemnat și ultima 
fază a meciului, din centrarea 
lui Atodiresei, GABEL nelă- 
sindu-i nici o speranță lui 
Oană, tot printr-un șut din 
afara suprafeței de pedeapsă.

Paul SLĂVESCU

brie) : C.F.R. Timișoara — F.C. 
Baia Mare, C.I.L. sighet — Rapid 
Arad, Dacia Orăștie — Minerul 
Cavnic, Minerul Lupeni — Sticla 
Turda, Aurul Brad — Mureșul 
Deva, „U“ Cluj-Napoca — Armătu
ra Zalău, F.C. Olimpia Satu Mare
— Gloria Bistrița, Victoria Călan
— U.M. Timișoara, Ind. sîrmei C. 
Turzii — C.F.R. Cluj-Napoca.

Spectatorii de pe stadionul 
Republicii au văzut ieri diminea
ță, în meciul Sportul studen
țesc — Politehnica iași, patru go
luri si toate înscrise cu capul. 
A fost, mai întîi, golul lui OCTA
VIAN IONESCU (min. 10) — re
luare Ia un corner executat dc 
Vlad ; a venit, cu șapte minute 
înainte de pauză, punctul egali
zator, obținut (printr-o fină lo
vitură de cap) de DANILA ; în a 
doua repriză a fost rîndul Iui 
MIRCEA SANDU (în minutele 65 
și 78) să-l învingă pe Naște tot 
din mingi trimise cu capul. ~ 
tru goluri frumoase dar, din 
cate, meciul în întregul său 
fost la nivelul spectacular al 
mentelor de concretizare. De

Pentru că replica ieșenilor 
plasat la un grad neașteptat 
scăzut. Exceptînd perioada 
după egalare, cînd oaspeții 
jucat mai avîntat, mai curajos, 
i-am văzut (în rest) limitîndu-se 
la acest joc, devenit dăunătoare 
„tradiție44 a formațiilor în depla
sare, la acel joc de respingere a 
atacurilor adversarilor si atît. în 
asemenea condiții a revenit elevi
lor lui Angelo Niculescu misiu
nea de a manevra la „pupitrul 
partidei44. Ei au reușit o serie de 
acțiuni ingenioase, realizate prin 
armonioasă mișcare a întregului 
ansamblu, dar au și căzut,

Stadion Republicii ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori aproximativ 
10 000. Au marcat : O. IONESCU 
(min. 10). M. SANDU (min. 65 și 
78), respectiv DANILA (min. 38). 
Raport de cornere : 10—4. Raportul 
șuturilor la poartă : 18-6 (pe spațiul 
porții : 10-5).

SPORTUL STUDENȚESC : Râducanu 
7 — Tănăsescu 7, Ciugarin 7, Grigore 
7, Manea 7 — Rădulescu 8, O. lones- 
cu 8, Cassai 7 (min. 83 — Cazan) — 
Grosu 6, M. Sandu 7, Vlad 6 (min. 
66 — Petreanu 6).

POLITEHNICA IAȘI : Naște 6 -
Micloș 6, Anton 6, Romilă li 7, Mu
reșan 5 — Ursu 6 (min. 84 — Banu), 
Ciobanu 6, Simionaș 7 — 
6, Nemțeanu 6 (min. 67 — 
Dănilâ 6.

A arbitrat : M. Moraru 
★ ★ ★ ; la linie I. Braun

Trandafilon 
Costea 6),

Pa- 
pă- 
n-a 

mo- 
ce ?
s-a 
de 
de 
au

(Ploiești) 
(cu greșe

li) și V. Pirvescu (ambii din Buzău). 
Cartonașe galbene : M. SANDU 

Trofeul Petschovschi : 9
La juniori ; 0—1 (0—0)

uneori, într-o apatie ce apărea 
periculoasă pentru ei, mai cu 
seamă cînd se petrecea la situa
ția de 1—1. Cînd „au apăsat pe 
accelerator44, alb-negrii au reușit 
desprinderea, materializîndu-și și 
pe tabelă superioritatea, repur- 
tînd o victorie absolut meritată. 
In min. 60, bucureștenii au înscris 
un gol, validat inițial, apoi 
anulat de arbitru, deoarece 
ssai comisese henț în faza 
a precedat intrarea mingii 
plasă.

just 
Ca- 

care 
în

Eftimie IONESCU

UN PUNCT ÎNCURAJATOR
vînd un grad prea ridicat 
riculozitate. Excepție au 
acțiunea lui Sălăjan (min.

de pe- 
făcut

23) și

bun ;Stadion .Jiul" ; teren foarte 
timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 10 000. Au marcat : ANGELESCU 
(min. 28) și DUMITRACHE (min. 60). 
Raport de comere : 11—4. “
șuturilor la poartă : 
porții : 11—3).

JIUL : Cavai 6 — 
Ciupitu 6, Deleanu 
(din min. 46 Toma 

Stoica 6 — Bucurescu 6,
6, Sălăjan 7.

CORVINUL : Bologan 7 — Bancîu 6 
(din min. 83 Gruber), Tonca 6, Vlad
7, Miculescu 7 — Angelescu 8, Dumi- 
triu IV 7, Economu 6 — Bucur 6, Șu- 
renghin 5 (min. 75 Agud 5), Geor
gescu 6.

A arbitrat : M. Buzea 
linie : C. Ioniță I și C. Ioniță II (toți 
din București).

Cartonașe galbene :
RUSU. STOICA. DUMITRIU IV. 

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 0—4 (0—1).

• ' ■l,IM

Raportul
20—6 (pe spațiul

Rusu 5, Bâdin 6, 
6 — Augustin 5

Mulțescu 7,
Dumitrache

6),

★ ★ ★ ★ ; îa

MICULESCU,

șutul lui Stoica (min. 25), blocat 
cu siguranță de Bologan.

în min. 28, in plină dominare

a Jiului, la unul din puținele 
contraatacuri ale oaspeților, min
gea a ajuns la ANGELESCU, ca
re, de la 20 m, a tras sub bară, 
deschizînd scorul. După acest 
gol, nervozitatea a crescut în te
ren, întrecerea a degenerat, mul
te intervenții situîndu-se dincolo 
de limitele regulamentare. Pînă 
la sfîrșitul primei reprize, nici o 
fază deosebită, în afară de rata
rea lui Bucur (min. 39), care 
scăpase singur spre poarta lui 
Cavai.

La reluare, Jiul exercită o pre
siune din ce în ce mai puternică 
asupra unui adversar retras de
liberat în 
teren și 
(min. 60) 
care a 
capul, în .
leanu. Echipa din Petroșani insis
tă în continuare fără să-și cre
eze însă decît o singură ocazie 
clară (Sălăjan, min. 81). Hunedo- 
renii s-au apărat bine, reușind, 
grație eforturilor lor lăudabile, 
să plece cu un rezultat de ega
litate, meritat și de natură să 
le influențeze în bine moralul 
pentru viitoarele dispute de aca
să și din deplasare... *

propria lui jumătate de 
izbutește să egaleze 
prin DUMITRACHE, 

reluat spectaculos, cu 
plasă, centrarea Iul De-

Adrian VAS1LESCU

MOMENTUL GREU AL UNUI DEBUTANT

RAPID

PiTEȘTi 29 (prin telefon)
Cînd formația bucureșteană a 

apărut pe teren cu o apărare for
mată dintr-un veteran (Pop) și 
trei cvasi-necunoscuți (Pîrvu, Po
pa și Zalupca), trei jucători foar
te tineri, fără nici o experiență 
competițională, mulți au consi
derat că această apărare va fi..» 
o pradă ușoară pentru atacul pi- 
teștean condus de Dobrin. Pe 
teren însă lucrurile s-au petre
cut altfel decît previziunile. Ra
pidul s-a apărat surprinzător de 
matur, respingînd cu mult calm 
ofensiva piteșteană. Abia în min. 
35 și 36 defensiva feroviarilor s-a 
aflat pe punctul de a ceda în 
urma unor rapide șarje ale for
mației locale, prima încheiată cu 
un șut în bară (Doru Nicolae), 
cea de a doua finalizată de Do
brin printr-o reluare din întoar-

cere a balonului pe lîngă poarta 
lui Ioniță.

După pauză, ritmul atacurilor 
jucătorilor piteșteni a crescut 
dar, în min. 53, am notat cel mai 
periculos contraatac rapidist, Tc- 
leșpan — scăpat singur în careul 
gazdelor — a șutat cu șpițul șl 
balonul a fost respins de Cris
tian. Leșeanu (min. 60) și Băr- 
bulescu (min. 70) s-au aflat în 
poziții excelente dai*  ei n-au gă
sit cele mai bune soluții în mo
mentul finalizării. Și iată că, pre
sată continuu, apărarea oaspeți
lor a cedat la o fază în care 
ZALUPCA a greșit copilărește. 
In loc să lovească balonul din-

CÎND STOPERUL LUFTEAZĂ.
dat, însă, cu un șut nu destul de 
viclean pentru a-1 înșela pe Ca- 
tona. Au urmat și alte faze care 
au încălzit publicul. Combinațiile 
derutante, pasele prin deviere, 
care au dezechilibrat deseori blo
cul defensiv studențesc, nu s-au 
putut finaliza din cauza atacu
lui bihorean, în special a Iul Flo- 
rescu, mereu în contratimp cu 
intențiile Iul Kun II și Ghergheli. 
Dezarmați și de marcajul

O

Stadion F.C. Bihor ; teren excelent ; timp foarte frumos ; spectatori aproxi
mativ 10 000. A marcat : GHERGHELI (min. 63). Raport de cornere : 7—3. 
Raportul șuturilor la poartă : 15-7 (pe spațiul porții 9—2).

F.C. D.h'J.1 : Albu 7 - P. Nicolae 7, Bigan 7, Lucaci 7, Popovici 7 - M. 
Marian 7 (min. 55 Petrovici 6), Ghergheli 8, Kun |l 7 — Suciu 6, Florescu 5, 
Georgescu 5 (min. 46 Naom 7).

POLiTEHN.CA : Catona 7 - Vișan 7, Păltinișan 7, Mehedințu 4, Maier 6 - 
Roșea 6, Dembrovschi 7, Șerbănoiu 7 (min. 81 Nucă) — Floareș 6, Cotec 6, 
Covalcic 6 (min. 62 Mioc 6). e ,

A arbitrat :C. Bărbulescu ★ ★ ★ ★ ; ajutat la linie de I. Ppp și S. Stoicescu 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8 ; La juniori : 2—1 (0—0).

c

strîns practicat de adversar, lo
calnicii — în neputința lor de a 
găsi culoarele libere — au în
ceput să trimită la întîmplare 
baloane înalte, în fața porții lui 
Catona. In tot acest timp, timi
șorenii s-au mulțumit cu un joc 
de așteptare, punctat din cînd în 
cînd de reușitele pase ale lui 
Dembrovschi, care-i trimitea pe 
contraatac pe Floareș, Cotec și Co- 
valcic.

In min. 62, Georgescu trece pe 
lîngă deschiderea scorului, șu
tind afară, de la 8 m. Nervii 
spectatorilor sînt puși la încer
care pînă în min. 68. Atunci 
Naom îl lansează pe Suciu, a- 
cesta deviază balonul cu capul 
spre GHERGHELI, Mehedinții — 
surprins — luftează și decarul**  bi-1 
horean înscrie printr-un șut sec. 
O victorie obținută greu, dar me
ritat, de gazde, în fața unei for
mații care a arătat altădată că 
știe să joace mai îndrăzneț în 
depl?"'“

Stelian TRANDAFIRESCU

Stadion 1 Mai : teren foarte bun : 
timp frumos ; spectatori aproximativ 
15 000. A marcat : ZALUPCA (min. 76 
— autogol). Raport de cornere : 15-4. 
Raportul șuturilor la poartă : 25-9
(pe spațiul porții : 12—2).

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 - Zamfir 7, 
Olteanu 7, Stan 6, Ivan 6 (min. 20 
Bărbulescu 7) — Mustățea 6 (min 60 
Cîrstea 6), Dobrin 7, Toma 6 — Le
șeanu 6, Radu II 5, Doru Nicolae 5.

RAPID : Ioniță 7 - Pop 7, Pîrvu 8. 
Zalupca 5, Popa 7 — Șutru 7, Rîșnițâ 
7, M. Stelian 6 (min. 42 Rontea 6) — 
Teleșpan 6, Neagu 6, Manea 5 (min. 
71 Doru Popescu 5).

A arbitrat : M. Fediuc^***  ; la 
linie ; M. Abramiuc (ambii din Sucea
va) și V Popovici (Botoșani).

Cartonașe galbene : TELEȘPAN,
CRISTIAN.

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1—1 (0—1).

tr-o bucată, cum ar fi făcut ori
ce apărător cu experiență, el a 
intirziat degajarea, apoi, fiind 
presat de Radu II și Leșeanu, a 
lovit greșit balonul care a po
posit în poarta lui Ioniță. Auto
gol ! Autogolul unui junior de
butant care pînă atunci evolua
se bine, marcîndu-1 strict pe 
vîrful de atac al piteștenilor, Ra
du II. Zalupca n-a fost blamat 
de către coechipieri. Dimpotrivă 
— gest frumos — ei l-au în
curajat și fundașul central al 
Rapidului a jucat bine pînă în 
min. 90. Tot timpul la cîrma jo
cului f c. Argeș a cîștigat pe de
plin meritat un meci cu destul de 
puține virtuți teh^^e.

Lauren țiu DUMITRESCU



»

SASE BOXERI ROMANI, 
CAMPIONI BALCANICI LA TINERET

Ploaia care a căzut la Brăila 
în cursul zilei de sîmbătă i-a 
obligat pe organizatorii celei 
de-a doua ediții a Balcaniadei 
de box pentru tineret să schim
be locul de disputare a finalei 
competiției la vechea Arenă 
(acoperită) din localitate.

Spre satisfacția celor pre- 
zenți, tinerii reprezentanți ai 
boxului românesc au evoluat 
cu succes în finale, șase dintre 
ci devenind campioni balcanici.

Primul boxer român care a 
urcat pe ring a fost „semimus- 
ca“ Nicolae Șeitan. Ca și în 
semifinală, tînărul pugilist de 
la Litoral Mangalia a avut un 
adversar dificil. El l-a depășit 
totuși la puncte pe Necmi A- 
koyuk (Turcia) datorită deose
bitei sale capacități de luptă și 
unei voințe remarcabile. La cat. 
muscă, P. Kamburov (Bulgaria) 
b.p. (3—2) A. Bulent (Turcia), 
iar la cocoș, A. Hasetci (Tur
cia) b.p. V. Iliev (Bulgaria).

Traian Georgea (cat. pană) 
a avut un adversar foarte pu
ternic în S. Tuncay (Turcia), 
pe care l-a întrecut la puncte 
(4—1) la capătul unei partide 
de mare luptă. Viteza de exe
cuție și tehnica superioară au 
fost armele cu care pugilistul 
român a reușit să se impună. 
O frumoasă victorie a realizat 
și semiușorul Ilie Dragomir, 
unul dintre cei mai bine pre
gătiți componenți ai echipei 
României. El l-a dominat pe 
adversarul său. iugoslavul M. 
Pascik, în special în primele 

două reprize, cînd a reușit să 
acumuleze avantajul necesar 
obținerii deciziei.

Cel de-al patrulea titlu de 
campion balcanic, pentru for-, 
mafia noastră, a fost cîștigat de 
brăileanul Alexandru Giurgiu 
(cat. ușoară). El l-a învins clar 
la puncte (5—0) pe iugoslavul 
D. Mircovici, pe care l-a trimis 
și la podea în repriza secundă. 
La cat. semimijlocie, Stan Pos- 
tolache a fost întrecut (dis
cutabil) la puncte (3—2) de 
turcul O. Koksal, un sportiv 
neobișnuit de înalt pentru a- 
ceastă categorie, a cărui statu
ră (și alonjă) l-a incomodat 
vădit pe sportivul român. Iugo
slavul S. Kacear, unul dintre 
cei mai buni boxeri ai compe
tiției, a devenit campion la 
cat. mijlocie mică, învingîndu_-l 
detașat pe turcul S. Tekar. Fă- 
nică Ciocoiu (cat. mijlocie) a 
fost declarat învingător prin 
neprezentarea adversarului (bul
garul Gh. Dolapciev, care a fost 
oprit de medic să boxeze).

Teodor Pîrjol este campionul 
balcanic la cat. semigrea. El a 
obținut victoria prin abandon 
(rănire) în prima repriză, în fa
ța bulgarului I. Emilov, după 
ce acesta fusese numărat. La 
categoria grea, locul I a fost 
ocupat de iugoslavul S. Radu- 
lovici — sportiv excelent dotat 
— care l-a învins prin abandon, 
în ultima repriză, pe reprezen
tantul nostru, Francisc Luxem
burger.

Mihai TRANCA

TRAGEREA 

LA SORȚI 

IN CUPELE 

EUROPENE 

LA BASCHET
MUNCHEN, 29 (Agerpres). — Ba 

Miinchen a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor din cadrul 
competițiilor europene de baschet 
— ediția 1976—1917. In C.C.E. (mas
culin) au fost alcătuite șase grupe 
a cite patru echipe. Se va juca 
sistem tur-retur, primele două 
clasate urmlnd să se califice pen
tru turul următor. Echipa Dinamo 
București va evolua în grupa a 
S-a, alături de formațiile Sinudyne 
Bologna, Olympiakos Pireu și 
Maccabi Tel Aviv. în primul joc, 
baschetballștil de la Dinamo 
București vor întîlni la 14 octom
brie, în deplasare, echipa Synudl- 
ne Bologna.

In competiția similară feminină, 
formația I.E.F.S. București este 
calificată direct în optimile de fi
nală, unde va juca cu invingătoa- 
rea meciului dintre echipele 
Hoegsbo Goteborg și G.T.S. Craco
via. primul meci se va disputa la 
București, la 18 noiembrie, iar 
partida retur este programată la 
25 noiembrie.

In „Cupa Cupelor" (masculin), 
Steaua București va juca în „16- 
imile" de finală cu Hapoel Kvat- 
Yagur (primul meci în deplasare, 
la 20 octombrie, iar returul o săp- 
tămînă mai târziu la București), 
iar la feminin, in „Cupa Liliana 
Ronchetti", Rapid • București va 
întîlni în „optimi" pe Hapoel Tel 
Aviv (primul joc în deplasare la 
17 noiembrie, returul la 24 noiem
brie pe teren propriu).

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
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0 COMOAȘTEII PE NADIA COMANECI ?“
O anchetă a televiziunii braziliene

g

RIO DE JANEIRO, 29 
(Agerpres). — Nadia Comă- 
neci continuă să rămână un 
subiect de mare actualitate 
pentru presa și televiziunea 
braziliană, datorită remarca
bilei popularități pe care o 
are, atit printre vechii iu
bitori ai sportului cit și 
printre noii prieteni ai gim
nasticii, ciștigați pentru aceas
tă frumoasă disciplină spor
tivă tocmai de Nadia.

Recent, „T.V, Globo“, cel 
mai important canal de te
leviziune brazilian, a pre
zentat un portret al tinerei 
gimnaste românce. Timp de 
trei zile, în emisiunea res
pectivă, un reporter a efec
tuat un sondaj in locuri di
ferite : pe stradă, în birouri, 
magazine etc, intrebindu-și 
interlocutorii dacă știu cum 
se pronunță corect, în lim
ba română, numele triplei 
campioane olimpice. Răspun
surile au depășit așteptări
le reporterului, deoarece 
aproape toți cei întrebați 
cunoșteau și numele orașului 
natal al Nadiei, preferințele

I

Campionatele balcanice de călărie

REPREZENTATIVA DE SENIORI A ROMÂNIEI 
PE 10C0L ÎNTÎI IA OBSTACOLE

revistei 
un am- 
trei po

sale extra-sportive, precum 
și o serie de alte aspecte 
din activitatea de elevă și 
sportivă a Nadiei.

Ultimul număr al 
,,Manchete“ publică 
piu fotoreportaj — 
gini ilustrate cu șapte foto
grafii — realizat în muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, sub titlul ; „Un mic oraș 
din România primește cu mari 
festivități pe faimoasa cam
pioană olimpică, care a și 
început să se pregătească 
pentru Olimpiada de la Mos
cova j Nadia Comăneci — 
spectacolul continuă".

Fotografiile o înfățișează 
pe gimnasta româncă in 
mijlocul familiei sale, în 
sala de sport, pe stradă, in 
fața blocului în care locu
iește, iar textul explicativ 
încearcă să cuprindă cit mai 
multe detalii din activitatea 
școlară, sportivă și de diver
tisment a Nadiei, 
pecte sugestive

' orașului în care 
olimpică trăiește.

A

dar și as- 
din viața 
campioana

TROFEUL TOMIS

LA VOLEI MASCULIN

A ÎNTRECUT
CONSTANȚA, 29 (prin te

lefon). Sîmbătă, în Sala spor
turilor din localitate, au con
tinuat disputele din cadrul 
celei de a 15-a ediții a tur
neului internațional masculin 
de volei dotat cu „Trofeul To
mis". în cea de a treia etapă 
a competiției, reprezentativa 
României a întâlnit pe cea a 
Bulgariei (din lotul căreia au 
lipsit doi titulari : trăgătorul 
Zlalanov și coordonatorul de 
joc T'renev). Voleibaliștii noș
tri au obținut victoria cu 3—1 
(—8, 7, 8, 8). Jocul a început 
în nota de dominare a oaspe
ților. care au cîștigat primul 
set și au condus la începutul 
celui de al doilea, evoluînd 
eficace în fața echipei noastre, 
care și-a găsit cu greutate ca
dența. începînd din setul se
cund, însă, sportivii noștri s-au 
regăsit treptat și prestînd un 
joc bun, dar lipsit de combi
nații spectaculoase, s-au deta-

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

ECHIPA ROMÂNIEI 
Șl PE CEA A BULGARIEI

șat în învingători. Nu fără a 
crea însă emoții spectatorilor, 
datorită inconstanței în evolu
ții, mai ales spre final. S-au 
remarcat • Oros, Macavei și 
Dumănoiu din formația țării 
noastre, Ivanov și Țanov de la 
oaspeți. Au arbitrat bine Ge
rard Noel (Franța) și Roger 
Pilloud (Elveția).

în cel de al doilea meci, re
prezentativa R. D. Germane a 
învins cu 3—0 (11, 5, 9) echipa 
Ungariei, evident marcată de 
oboseala acumulată în partida- 
maraton susținută cu o seară 
înainte (cu formația Bulgariei). 
Jocul a fost frumos, cu multe 
faze Interesante. Mai tehnică 
și mai omogenă, echipa R. D. 
Germane s-a impus cu auto
ritate. în sextetul învingători
lor o evoluție excelentă au a- 
vut trăgătorii Horst Hagen și 
Alfred Maibohm. Au arbitrat 
bine M. Judycki (Polonia) și 
Al. Dragomir (România). în 

posibilități mai modeste, Glo
ria. A rezultat, firește, un meci 
neechilibrat, în care constănțe- 
nii au făcut un adevărat galop 
de sănătate. 54—6 este un scor 
care ne scutește de alte comen
tarii, A arbitrat : H. Bittner.

Dimitrie CALLIMACHI
• în celălalt cuplaj al dimi

neții, de pe „Olimpia11, partide 
disputate, în special prima, în 
care sibienli au constituit o 
surpriză plăcută prin maniera 
modernă în care au evoluat, 
învingînd la limită pe Olimpia 
(9—6). E adevărat, ei au avut 
și mai multă șansă decît ad
versarii... A condus : A. Gă- 
geatu.

în întîlnirea vedetă, Dinamo, 
sub valoarea obișnuită, a în
vins mai greu decît se aștep
ta pe Agronomia din Cluj-Na- 
poca (19—9, dar pînă în rhin. 
78 era doar 13—9), studenții 
dînd o replică onorabilă, fără 
însă a avea în joc un aplomb 
deosebit. A arbitrat : I. Bănică.

G. R.
• La Rm. Sărat, o premieră 

de rugby : Gloria Buzău — 
Foii Iași. Un egal (3—3) echi
tabil. Au marcat Predoi (l.p.), 
respectiv, Paraschivescu (l.p.c.). 
A arbitrat : C. Udrea. (T. BU- 
DESCU — coresp.)
• Joc frumos la Gura Hu

morului, unde linia de treisfer- 
turi a petroșănenilor, superioa
ră, a determinat victoria. Au 
marcat : Stoica (l.p.c.) și Bur- 
ghelea (încerc.) pentru Știința, 
respectiv, Cîrciumaru (l.p.c.). A 
condus partida C. Cristăchescu.

D. BOLOHAN — coresp. 

clasament, după 3 etape (echi
pele României și Ungariei au 
cîte un joc mai mult) s L 
România 6 p, 2. R. D. Germană 
4 p (setaveraj 6:0), 3. Ungaria 
4 p (3:8), 4. Bulgaria 2 p (3:6), 
5. Spania 2 p (0:6).

Luni, în ziua a patra, se des
fășoară (de la ora 16) partidele 
Ungaria — Spania și R. D. 
Germană — Bulgaria (echipa 
României are zi liberă).

Sever NORAN

ILIE NĂSTASE ÎN DOUĂ FINALE 
LA SOUTH ORANGE

Finala turneului internațional 
de tenis de la South Orange 
(New Jersey) se va disputa în
tre jucătorul român Ilie Năs- 
tase și americanul Roscoe Ta
nner. în semifinale, Năstase l-a 
întrecut cu 2—6,1 6—1, 6—2 pe 
tenismanul maghiar Taroczy, la 
capătul unei partide care a du
rat o oră și jumătate. Tanner 
l-a eliminat pe neozeelandezul 
O, Parun, cu 7—6, 6—3. Iată și 
rezultatele ultimelor două sfer-

CONNORS ȘI VILAS ELIMINAȚI!
Două surprize în sferturile de 

finală ale turneului de la Bos
ton : Jimmy Connors (prim fa
vorit și la Forest Hills) a fost 
eliminat de Raul Ramirez, la 
scorul de 3—6, 6—3, 3—6 ; iar

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM a Rod Milburn a 

fost cronometrat cu 13,60 pe 
120 yg, în concursul de la Ore
gon (Portland), iar Ken Swen
son a cîștigat la 880 y în 1:51,0 
• Două rezultate din con
cursul de la Linz : suliță (f) __
Ruth Fuchs 63,64 m ; greutate — 
Al. Feuerbach 20,19 m. • La 
Erevan, nou record unional la 
400 mg femei : Marina Sidorova 
57,1. • La Rio de Janeiro, pro
ba de triplu salt a revenit lui 
Joao Oliveira — 17,38 m.

AUTO « Marele Premiu al 
Olandei, desfășurat pe circui
tul de la Zaandvort, a fost cîș
tigat de pilotul englez James 
Hunt (pe „Mc Laren") — 316,350 
km în lh44:52,90 (medie orară 
181,350 km). Pe locurile urmă
toare au sosit Clay Regazzoni 
(pe „Ferrari") șl Mario Andretti 
(pe „John Pleyer-Special“). A 
fost a 12-a cursă a campiona
tului mondial de formula 1, în 
care conduce deținătorul titlului, 
Niki Lauda — 58 p, urmat de J. 
Hunt — 56 p.

CICLISM a După trei etape, 
în Turul Poloniei conduce J.

ȘUMEN, 29 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate au 
luat sfîrșit întrecerile Campio
natelor balcanice de călărie. 
Reprezentanții noștri au obți
nut un nou succes, cucerind 
titlul în cadrul probei de ob
stacole pe echipe seniori, bilan
țul la actuala ediție fiind așa
dar, bun : trei titluri de cam
pioni și două locuri secunde, 
in ocle șase probe desfășurate.

în cadrul întrecerii echipelor 
de seniori la obstacole, călăre
ții noștri, Oscar Rccer cu Be
gonia. Alexandru Bozan cu Că
lin, Constantin Vlad cu Sondor 
și Dumitru Velea cu Sonor, au 
avut o evoluție foarte bună, 
dominînd cu autoritate. De re
marcat că, Oscar Recer a fost 
singurul călăreț din concurs 
care a terminat, în ambele

turi: Tanner — Franulovici
6— 2, 3—6, 7—6 ; Taroczy — Mo- 
ttnam 7—6, 6—4.

Ilie Năstase va fi prezent și 
în finala probei de dublu băr
bați, ale cărei semifinale s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : L Năstase, V. Gerulaitis 
— A. și V. Amritraj 7—6, 7—5 ; 
F. McNair, M. Riessen — C. 
Dowdeswell. Gh, Kachel 3—6,
7— 6, 7—5.

Guillermo Vilas a pierdut în 
fața lui Eddie Dibbs, cu 6—2, 
2—6, 5—7. în celelalte două par
tide : B. Borg — A. Panatta 
6—2, 6—4 ; H. Solomon — P. 
Bertolucci 7—6, 6—-2.

Kowalski, care a sosit primul 
la Gorzow — 169 km în 3h46:29. 
Precedentele victorii de etapă 
au aparținut, de asemenea, polone
zilor, prin S. Szozda si I- Walc
zak. • Fedor den Hertog con
duce după primele trei etape 
în Turul Olandei. • In Turui 
Slovaciei, după nouă etape, li
der este Jiri Skoda.

HOCHEI • In a doua partidă 
dintre selecționatele Suediei si 
Finlandei, disputată Ia Stock
holm, hocheiștii suedezi au obți
nut victoria cu 6—1 (4—1, 2—0,
0—0). In prima întâlnire, acum 
două zile, la Gaavle, câștigaseră 
finlandezii cu 3—2 (0—0. 1—1,
2—1).

NATAȚIE • La Edinburgh, fn 
„Cupa Europei" la sărituri în 
apă, proba masculină de trambu
lină a revenit italianului Giorgio 
Cagnotto — 578,88 p, urmat <fe 
F. Hoffmann — 572,94 p și S. 
Korsten (ambii R.D.G.) — 524,04 p. 
La feminin, după săriturile pre
liminare, conduce Christa Kohler 
(R.D.G.), cu 302,55 p. » In cam
pionatele Canadei, la Vancouver: 
200 m liber — Bill Sawchuk 

manșe, parcursul fără penali-; 
zare. După manșa întîi, pe pri
mele locuri se aflau echipele 
României 12 p, Turciei 13'/4 P. 
Bulgariei 19 p. în timp ce că
lăreții noștri au continuat să 
evolueze bine și în manșa a 
doua, celelalte echipe au fost 
penalizate pentru numeroase 
greșeli, ceea ce a făcut ca, în 
final, clasamentul să aibă ur
mătoarea configurație : 1. Româ
nia 20 p — campioană balca
nică, 2. Bulgaria 36 p, 3. Gre
cia 54 Va p, 4. Iugoslavia 59* */«  p, 
5. Turcia 75*/t  p.

lescu — Fugigi, Al. Atanasiu, 
FI. Atanasiu — Ianc, Zadoroj- 
nîi — Căinaru, Bossenmayer, 
Stănculescu.

Scor final : 26—7. Marcatori : 
Durbac (11). Enache (8), 
Pinlca (4), D. Alexandru (3) 
— pentru Steaua, respectiv, 
Mihalachc (4) și Zadorojnîi (3).
• Cuplajul de ieri dimineață 

din Parcul Copilului a fost des
tul de interesant. în deschide
re, Grivița Roșie, un amestec 
de vechi internaționali (Dinu, 
Pop, Bârgăunaș, Fălcușanu, Si- 
mion) și nenumărat! tineri de 
talent și perspectivă, a realizat 
o partidă plăcută în compania 
XV-lui Universității din Timi
șoara, o formație mai omogenă. 
Au învins bucureștenii dar, în 
ultimele 30 de secunde ale jo
cului, atunci cînd partida se în
drepta spre un echitabil scor 
egal : 6—6. O pasă neinspirată 
în propriul teren de joc, în fa
ța butului, este interceptată de 
grivițeni, care prin aripa Ne- 
goescu, foarte decis, realizează 
singura încercare a meciului (a 
transformat Simion și... 12—6 !). 
în rest, au punctat pentru gaz
de : Codoi (2 l.p.), respectiv, 
Comănici și Peter (cite o l.p.c.). 
De menționat că timișorenii au 
condus 60 de minute cu 6—0, 
dar o pregătire ce a părut insu
ficientă și accidentarea lui Pe
ter (la deschidere) au determi
nat întoarcerea rezultatului. A 
arbitrat M. Gavrici.

A urmat partida în care a 
evoluat campioana țării. Farul, 
în compania unei formații cu

La juniori, formația noastră 
(N. Stroescu cu Epigon, L 
Vescan cu Satrap, A. Lăpăduș 
cu Piersic, Gheorghe Rusu cu 
Cerbu) a trebuit să se mulțu
mească cu locul secund, dato
rită greșelilor comise în manșa 
a doua, după ce la încheierea 
primei se afla la egalitate cu 
Bulgaria, pe locul întîi. Evolu
ția cea mai constantă a avut-o 
Gh. Rusu. Iată clasamentul pro
bei : 1. Bulgaria 12 p — cam
pioană balcanică. 2. România 
36 p, 3. Turcia 41 p, 4. Iugo
slavia 60Va p, 5. Grecia 124 p.

„CUPA PRIETENIA44 
LA HANDBAL

BERLIN, 29. — Competiția de 
handbal pentru juniori „Cupa 
Prietenia*  s-a încheiat în orașul 
Cottbus cu victoria reprezentati
vei Uniunii Sovietice. Aceasta a 
fost urmată în clasament de e- 
chipele R.D.G., Poloniei, Româ^ 
niei. Ungariei, Bulgariei, Ceho
slovaciei și Cubei. Ultimele re
zultate din turneul final : 
R.D.G. — Polonia 23—1B (12—7), 
U.R.S.S. — România 25—16 (15—6), 
U.R.S.S. — R.D.G. 21—21 (12—12). 
Polonia — România 31—25 (14—9). 
Rezultate din turneul pentru 
locurile 5—8 : Bulgaria — Cuba 
22—20 (8—9), Ungaria — Ceho
slovacia 21—14 (9—8).

1:54,20 ; 2Oo m bras — Graham 
Smith 2:21,20 ; 200 m bras (f) — 
Robin Corsigilia 2:38.89.

PATINAJ • Proba masculină a 
concursului de patinaj artistic de 
la St. Gervais (Franța) a fost 
cîștigată de englezul R. Cousins
— 146,12 p, înaintea japonezului 
F. Igarâshl — 144,356 p. La pe
rechi, victoria a revenit cuplului 
vest-german' Suzanne Scheibe-An- 
dreas Wisechwitz — 70,99 p, iar 
la dansuri s-au impus britanicii 
Jayne Torvill — Christopher Dean
— 49,20 p.

TENIS • La Luxemburg, ln- 
tr-un meci contînd pentru ediția 
1976-77 a „Cupei Davis44, echi
pa Finlandei conduce cu 2—0 în 
fața celei a Luxemburgului : Pa
lin — Claude 6—3, 6—2, 6—2 ;
Berner — Weitzel 6—0, 6—0, 6—1.

VOLEI • Rezultate înregistrate 
în turneul feminin de la Varna : 
Polonia — Ungaria 3—2 (11, -11.’
-8, )3, 11) : Cehoslovacia — R.D.G. 
3—0 (6, 11, 12); R.D.G. — Polonia 
3—2 (9, -6, -14, 5, 10) ; Bulga
ria — Cehoslovacia 3—2 (11, -6. 
-14, 5, 12).

Redacția șl administrația: București, str V. Conta. 16; tel centrală 11.10.05; secția coresp. H .51.09 : interurban 437 ; telex: 10 350 romsp r. Tiparul : L P. „Informația*  10 363 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. Calea Grivițel 64-66. P.O.B. 2001, telex 11.22» B, “ «•


