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TROFEELE MIEILOR SPORTIVI:
TITLURI DE CAMPIONI

ȘI NOTE MARI IN CATALOG
• „La noi sportul este iubit fără rezerve" @ Echipe 
puternice la Școala generală nr. 11 Pitești, campioane 
in „Cupa tineretului" • 1 000 de elevi deținători ai di
plomei „Complexul sport și sănătate" • Sărbătoarea 

sportului românesc — un puternic stimulent

DIVIZIA A LA FOTBAL - ETAPA Ă TREIA

SPORTUL STUDENȚESC — LIDER 
CU MAXIMUM DE PUNCTE

• Dinamo a întrecut pe Steaua în __ tradiționalul derby •Gazdele învingătoare 
pe toată linia ® S.C. Bacău, Corvinui și Sportul studențesc, autoarele celor mai 
categorice succese • 30 de goluri înscrise in numai opt jocuri • Astăzi, al 9-lea 

meci al etapei, Rapid — Jiul

Lucescu reia peste poartă balonul sub privirile lui Sameș. (Dinamo — Steaua 5—2) Foto : D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — Steaua
Sportul stud. — Progresul
F. C. Corvinui — F. C. M. Reșița
F. C. Bihor — A. S. A. Tg. Mureș
S. C. Bacău — F. C. M. Galați
„Poli" Timișoara — Universitatea Craiova 1—0 (1—0) 
F. C. Constanța — U.T.A. 3—0 (0—0)
Politehnica lași — F. C. Argeș 2—0 (1—0)

Meciul RAPID — JIUL se dispută azi, pe stadio
nul Republicii, de la ora 16.
ETAPA VIITOARE

5—2 (2—1) 
(4—0) 
(2-0) 
(1-0)
(2-0)

4— 0 
6—1 
1—0
5— 0

U. T. A.
Univ. Craiova 
Steaua
A. S. 
Jiul 
F. C. 
F. C. 
F. C.

A. Tg. Mureș

M. Galați 
Argeș
M. Reșița 

Progresul

(duminică 5 septembrie)
— Rapid «
— Politehnica lași
— F. C. Corvinui Hunedoara
— „Poli" Timișoara
— F. C. Bihor
— Dinamo
— F. C. Constanța
— Sportul studențesc
— S. C. Bacău

Eternul derby a fost, ca în
totdeauna, exploziv, dinamic, 
spectaculos. Dinamo a obți
nut o victorie meritată, după 
un meci în care s-au înscris 
7 goluri, ceea ce probează, încă 
o dată, că cele două derbyuri 
ale campionatului (turul și re
turul) găsesc echipele noastre 
într-unul din rarele momente 
de angajament total. Meciul 
Dinamo — Steaua a avut și 
clasicul moment psihologic (în 
min. 66, la scorul de 2—1, Du
mitru a expediat o 
liberă în bară). Acest 
a provocat și căderea 
a echipei campioane, 
care a cedat tensiunii 
Dumitru însuși, care a și fost 
eliminat de pe teren, pentru 
atitudine ireverențioasă față de 
arbitru.

Fără să omitem faptul că 
Steaua a acuzat handicapul 
nerecuperării depline după 
victoria de la Craiova (liderul 
a jucat în tempoul său obiș
nuit doar între minutele 5 și 
15), Dinamo a............................
unui net plus 
S-au înfruntat, 
litatea realistă 
pioni, devenită ____ ._____
modalitatea mai romantică

lovitură 
moment 
psihică 
primul 

fiind

cîștigat datorită 
de maturitate, 
dealtfel, moda- 
a foștilor cam- 
tradițională și 

actualilor campioni, al căror e- 
lan, deseori dezlănțuit, place

Există în Pitești, pe Calea 
Craiovei, o școală generală — 
nr. 11 — despre care în ceea 
ce privește sportul se pot spu
ne multe lucruri bune. Evident, 
aici învățătura este pe primul 
plan dar, la loc de cinste, se 
află și sportul. în sprijinul a- 
cestei afirmații este destul să 
ne referim în cele ce urmează 
la succesele obținute în anul 
școlar care s-a încheiat, trei 
dintre ele nefiind, de ce să n-o 
spunem... la îndemîna oricui. 
Iată-le : 1) Școala a primit
Cupa Inspectoratului școlar ju
dețean Argeș decernată unității 
cu cea mai bună activitate 
sportivă din județ ; 2) echipa 
de gimnastică a școlii este 
campioana actualei ediții de 
vară a „Cupei tineretului" (ca
tegoria elevi, 10—14 ani) ; 3) 
echipa de fotbal este, de ase
menea, campioană în aceeași e- 
ditie a „Cupei tinerelului" (ca
tegoria elevi 10—14 ani).

Vizitînd această școală, stînd 
de vorbă cu profesorii și ele
vii de aici, ne-am dat seama, 
cu ușurință, care sînt „secre
tele" acestor reușite. Mai întîi, 
firește, este vorba despre mul
tă dragoste pentru sport — a 
elevilor și a cadrelor didactice, 
în frunte cu directoarea școlii 
— dar mai ales, de o activitate 
susținută, bine organizată. Aici, 
se desfășoară permanent cam
pionate ale școlii, la diferite 
discipline, în trei etape (cores
punzătoare trimestrelor). Un 
accent deosebit se pune pe 
atragerea unui număr cit mai 
mare de elevi, în practicarea 
sportului, dovadă în această

direcție fiind faptul că Școala 
generală nr. 11 n-a lipsit pînă 
acum de la nici una dintre 
competițiile organizate în ca
drul „Cupei tineretului". încă 
o dovadă a interesului cu care 
este privită dezvoltarea fizică 
a elevilor școlii : peste 1000 
(din 1700) au obținut pînă acum 
diploma Complexului „Sport și 
sănătate". Nu numai atît, însă, 
în altă ordine de idei, ar mai 
trebui menționat că mulți e- 
levi sînt și la Școala sportivă 
din localitate în secțiile de 
atletism, lupte, judo și tenis 
de masă.

Legat de această pasiune 
sportivă, de succesele obținute, 
trebuie să amintim de doi pro
fesori de educație fizică t 
Nicolae Costea (gimnastică) și 
Mihai Georgescu (fotbal) care 
muncesc cu multă pasiune și 
pricepere, ei fiind de fapt an
trenorii echipelor care au ob
ținut succesele amintite mai 
sus în actuala ediție a „Cupei 
tineretului". Nu-i lipsit de in
teres să arătăm că cei doi lu
crează cu echipele respective 
de patru ani. La gimnastică, 
membrii echipei (Sandu Stan, 
Gh. Ionuț, Marius Ghizcl, Vic
tor Rada, Cristian Marin, Ma
rius Olteanu) au cucerit titlul 
și acum doi ani (cu dispensă 
de vîrstă, întrucît aveau pe a- 
tunci doar 9 ani), iar echipa, 
de fotbal (Sorin Petrescu,

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A CÂȘTIGAT
„TROttUL TOMIS“ LA VOLEI MASCULINCLASAMENTUL
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meciurile

ln ultimul meci, România R. D. G. 3-2

REALISMUL
GOLGETERII

6 GOLURI : D. Georgescu 
(Dinamo) — 1 din 11 m ; 4 GO
LURI : Bălăci (Universitatea 
Craiova) ; 3 GOLURI : M. San
du (Sportul studențesc), Lu
cescu (Dinamo)»

CONSTANTA, 1 (prin tele
fon). Marți, în Sala sporturilor 
din Constanța s-au încheiat 
jocurile din cadrul „Trofeului 
Tomis" la volei masculin. Fi
nala s-a disputat între repre
zentativele României și R. D. 
Germane, ambele neînvinse în 
meciurile anterioare. Primul set 
a început în nota de dominare 
a oaspeților, care au condus cu 
6—1, dar în urma unor faze de 
mare luptă au fost egalați la 8. 
De aici, întilnirea a continuat 
sub semnul echilibrului, dar 
după 12 schimbări de serviciu, 
la 10—11 pentru reprezentativa 
noastră, oaspeții au „sprintaț" 
și au cîștigat setul. în cel 
dc-al doilea, românii au intrat 
în teren deciși să cîștige, dar 
după 8—3 au avut o ușoară că
dere, permițînd adversarilor să 
se apropie (8—7). în continua
re, formația noastră a practicat 
un joc spectaculos și eficace și

a cîștigat detașat, în aplauzele 
entuziaste ale publicului. Se
tul al treilea a debutat furtu
nos, s-a luptat cu dîrzenie pen
tru fiecare punct. După 5—5, 
voleibaliștii oaspeți s-au deta
șat, reușind să-și mențină a- 
vantajul pînă în finalul setului 
și luînd astfel conducerea cu 
2—1. In setul 4, echipa noastră 
a pus stăpînire pe joc și a cîș
tigat la un scor ce nu mai ne
cesită comentarii (15—2), în 
fața unui adversar puternic 
marcat de oboseală. Antreno
rul Kurt Kadde și-a scos de pe 
teren trei dintre titulari (Cei 
mai buni) ca să-i odihnească 
pentru setul decisiv, dar aceas
tă măsură nu a dat rezultatele 
scontate, echipa României în-

Sever NORAN

(Continuare in pag. a 4-a)
Stadion 23 August ; teren foarte 

bun ; timp călduros ; spectatori 
aproximativ 80 000. Au marcat: 
TOV (min, 3), D. GEORGESCU 
39 și 90), LUCESCU (min. 70), 
DOVAN l| (min. 83), respectiv 
(min. 10) și RÂDUCANU (min. 
Raport de cornere : 8—13. ~

cus- 
(min. 

MOL- 
TROl 

76). 
Raportul 

șuturilor ta poarta : 23—12 (pe spa
țiul porții : 12—6).

DINAMO : Ștefan 6 — I. Marin 6, 
G. Sandu 6, Sâtmâreanu l| 7, Cheran 
7 — Moldovan | 7, Dinu 8, Custov 9 
(min. 73 Moldovan II 7) — Lucescu 
8, D. Georgescu 7, Vrînceanu 8 (min. 
76 Ghițâ).

STEAUA : Jordache 5 — Angheîîni 
5, FI. Marin 6 (min. 46 lordânescu 6), 
Sameș 6, Vigu 7 — |on Ion 6, Dumitru 
5, Agiu 7, — Troi 7, Nâstase 6, (min. 
73 M. Râducanu 7), Aelenei 8.

A arbitrat : C. Dinu lese u ★★★★ ; 
Ia linie D. Ghețu și N. Gheorghe 
(toți din București).

Cartonaș® roșii : DUMITRU, 
Cartonașe galbene : ION |ON. 
Trofeu! Petschovschi : 10.
La juniori : 2—1 (0—0).

marelui public, dar care as
cunde unele carențe care țin 
prea mult de hazardul fazei.

Nivelul tehnic bun al 
cestui derby ar fi putut 
să capete un calificativ supe
rior — date fiind dîrzenia și 
destulele momente tehnice 
izbutite — dacă majoritatea 
golurilor n-ar fi purtat am

idon CH1RILĂ

a-

(Continuare în pag. 2-3)

CONDUCE IN
CÎMPULUNG MUSCEL 

(prin telefon). De două zile 
mărim cu mult interes

DETLEF KLETZIN [R. D. G.|
„CURSA VICTORIEI** LA CICLISM

1 
ur- 

între-

A APĂRUT REVISTA

;! Număr special in culori 
ii DEDICAT SĂRBĂTORIRII 
|î PERFORMANȚELOR 
ji SPORTIVILOR ROMÂNI 
■: LA JOCURILE OLIMPICE 
i; DE LA MONTREAL

cerile ocazionate de cea de a 
28-a ediție a tradiționalei com
petiții cicliste „Cursa Victoria", 
într-o organizare bună, asigu
rată de clubul sportiv Steaua, 
cursa reunește în acest an ru
tieri valoroși din 4 țări : Ceho
slovacia (Dukla), R.D. Germană 
(Vorwărts), U.R.S.S. (Ț.S.K.A.) 
și România.

Prima etapă a competiției 
s-a desfășurat marți pe un 
circuit (2,5 km) în cartierul 
Drumul Taberei din Capitală. 
A fost o alergare de 
nare, în care favoriții 
studiat reciproc. Cicliștii 
acoperit traseul de 25 de orj 
(aproximativ 58 km), cu 
sprinturi la fiecare 4 ture. Re
prezentantul clubului Steaua. 
George Negoescu, vitezist prin 
excelentă, a cîștigat trei din 
cele șase sprinturi, instalîn- 
du-se în fruntea clasamentului 
celor mai buni sprinteri. Vic
toria în etapa inaugurală. a 
revenit însă unui coechipier 
al lui Negoescu, Nicolae Ga-

tato- 
s-au 

au

vrilă. Acesta a atacat puter
nic spre finalul ultimului tur, 
trecînd primul linia de sosire 
după lh. 21:11, urmat de Iuri 
Kucereavîi (U.R.S.S.) și Ilie 
Butnaru (Dinamo), în același 
timp.

Etapa a doua a competiției 
s-a desfășurat pe traseul Bucu
rești — Cîmpulung — Voina. 
S-a plecat din Capitală pe un 
soare puternic (aproximativ 28 
de grade) și s-a sosit la Voina 
pe burniță (numai 8 grade). 
După 30 de km de rulaj s-a 
desprins sovieticul Serghei Su- 
harucenko, dar tentativa sa a 
fost repede anihilată. în con
tinuare, plutonul a rulat com
pact. Următoarea evadare a a- 
parținut lui Constantin Jelev 
(Steaua), căruia ia km 95 i s-au 
alăturat Iuri Kucereavîi și Ser
ghei Nikitenko (U.R.S.S.), Dct-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



Azi și miine, la Snagov iNCEPiND DE LUNI, LA COSTINEȘTI, FINALELE |
„CUPEI SCINTEII TINERETULUI" LA TENIS |CAMPIONATUL PE ECHIPE LA CAIAC-CANOE

Activitatea competițională la 
caiac-canoe se încheie în prima 
decadă a lunii septembrie, oda
tă cu desfășurarea celor mai 
importante concursuri interne : 
campionatul pe echipe și cam
pionatele republicane individua
le. Ambele competiții sînt pro
gramate la Snagov : campiona
tul național pe echipe, astăzi 
și miine, campionatele indivi
duale, între 7 și 10 septembrie. 
Pentru iubitorii sportului pade- 
lei și pagaei cele două con
cursuri prezintă, pe lîngă a- 
tracția desemnării celei mai 
valoroase echipe și a celor mai 
buni specialiști interni, prilejul 
de a ne întîlni — pentru ulti
ma oară în acest sezon — cu 
laureații J.O. de la Montreal — 
Vasile Dîba, Gheorghe Danilov 
și Gheorghe Simionov, Larion 
Serghei și Policarp Malîhin, cu 
ceilalți membri ai „flotilei" 
noastre olimpice, care vor con
cura de această dată sub culo
rile cluburilor lor.

Campionatul pe echipe — ale 
cărui întreceri vor avea loc azi 
dimineață de la ora 9,30 (serii) 
și după amiază de la ora 17 
(recalificări), iar miine dimi
neață de la ora 9,30 (finalele)

In campionatul de polo

RAPID - 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA

S-a reluat campionatul național 
de polo, seria I. In etapa a Vl-a, 
favoritele au înregistrat victorii 
facile. Iată clasamentul înaintea 
meciurilor de duminică, Kapid- 
Voința Cluj-Napoca (ștrandul Ti
neretului, ora 10,30) și Crișul

• Ultimele două meciuri ale 
campionatului național, seria a 
Il-a s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Rapid Arad-Școlarul 
București 3—3 (1—0, 2—1, 0—1, 
0—1) și Politehnica Cluj-Napoca- 
Progresul Oradea 4—1 (2—0, 1—o, 
0—0, 1—1). înaintea turului III 
programat între 6 și 10 octombrie 
la Arad, clasamentul arată 
astfel :

Orâdea-C.N.U.
Progresul este”

(partida 
amînată)

Dinamo-

1. Rapid 6 5 1 0 51—19 11
2. Dinamo 6 5 1 0 45—26 11
3. Voința 6 3 1 2 44—36 7
4. C.N.U. 6 2 0 4 17—40 4
5. Progresul 6 1 1 4 23—34 3
6. Crișul 6 0 0 6 17—42 0

lua parte la un turneu interna
țional de polo organizat săptă- 
mîna viitoare, la Napoli, de că
tre cotidianul italian l’Unita. 
Și-au mai anunțat participarea 
echipele Partizan Belgrad, Ca- 
nottieri Napoli, Ferencvaros. Bu
dapesta și o selecționată sovie
tică.

1. Progresul Or. 10 7 1 2 59—39 15
2. Rapid Arad 10 6 1 3 68—43 13
3. Politehnica 10 6 1 3 64—48 13
4. Școlarul 10 4 2 4 46—41 10
5. Ind. lînei 10 3 1 6 39—62 7
6. Mureșul 10 1 0 9 44—87 2

• Echipa Dinamo București va

• Turneul final al campionatu
lui național de juniori va avea 
loc între 7 și 12 septembrie la 
Tg. Mureș.

DIN TOATE SPORTURILE
ATI FTKM ALEXANDRIA s-a
rtILCIIDiVI desfășurat campionatul 
republican de marș (20 km) al junio
rilor. Așa cum era de așteptat, victoria 
a revenit la individual bucureșteanului 
Gheorghe Uceanu (Steaua), cel mai 
bun mărșăluitor al generației sale, ca
re a acoperit distanța în 1.41:19,4. 
Pe locurile următoare s-au clasat : 2. 
Claudiu Grosu (L.C.A. Cîmpulung 
Muscel) 1.48:03,9, 3. Valeriu Oproiu 
(Muscelul Cîmpulung Muscel) 
1.49:11,0, 4. Teodor Grigore (Metalul 
Plcpeni) 1.50:36,0, 5. Nico-lae lorriță 
($c. sp. atletism) 1.51:02,0, 6. Marin 
Butaru (Atletic Club Reșița) 1.51:02,4. 
Pe echipe au cîștigat sportivii de la 
Metalul Plopeni (16 p), urmați de 
Școala Sportivă de Atletism (19 p), 
Muscelul Cîmpulung Muscel (26 p). 
Atletic Club Reșița (29 p) și Școala 
Sportivă Hunedoara (30 p).

RA^CHFT SELECȚIONATA MAS- 
DHOVnCI COLINA DE TINERET a 
plecat în Ungaria, la Miskolc, pentru 
a participa, de vineri pînă duminică, 
la un turneu internațional. Au făcut 
deplasarea : Niculescu, Uglai, Barna, 
Caraion, Tecău, Sipoș, Mihuță, Cră
ciun, Gh. Dumitru, Ghelert, David și 
Braboveanu. Antrenor : D. Evuleț-Co- 
libaba & RAPID — HONVED BUDA- 
TESTA 77 73 (37—-48). In ultima par-

Școala sportivă nr. 2 din 
București anunță organizarea 
unui concurs de selecție pen
tru depistarea unor fetițe în 
vîrstă de 5—7 ani cu reale 
aptitudini pentru gimnastică. 
Selecția va avea loc în peri
oada 8—12 septembrie, între 
orele 11—13 și 17—18, la se
diul școlii din bd. Dimitrov 
nr. 128, telefon 35.25.08. 

— are două mari favorite : 
Dinamo și Steaua, între care se 
va decide titlul. La fiecare din 
cele 11 probe (curse olimpice) 
ale programului, o echipă poate 
înscrie cîte un singur echipaj, 
clasamentul final alcătuindu-se 
prin adunarea punctelor de po
ziție ale echipajelor finaliste.

FAZELE DE ZONĂ 
ALE CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL DE OINĂ

Printre competițiile prevăzute 
în calendarul federației de oină, 
se află și una ce se bucură, de 
la an la an, de o tot mai ma
re participare. Avem în vedere 
Campionatul României, între
cere care, în etapele comuna
le, orășenești-municipale, jude
țene a angrenat sute de echipe 
la start. Incepînd de sîmbătă 
sînt programate etapele de 
zonă, unde sînt prezente cîști- 
gătoarele fazelor județene, ur- 
mînd ca finala să aibă loc la 
Focșani, între 8—10 octombrie.

Iată datele de desfășurare a 
celor 8 faze de zonă, precum și 
județele participante :

4—5 septembrie. Zona Baia 
Mare : Maramureș, Satu Mare, 
Sălaj, Bihor, Arad, Cluj-Napo
ca ; zona Reghin : Mureș, Su
ceava, Harghita, Covasna, Bo
toșani, Bistrița-Năsăud ; 11—12 
septembrie, zona Caransebeș : 
Caraș-Severin, Mehedinți, Ti
miș, Gorj, Teleorman ; zona 
Craiova : Dolj, Ilfov, Olt, Ar
geș, Ialomița ; zona Piatra 
Neamț : Neamț, Bacău, Vran- 
cea, Iași, Prahova ; 18—19 sep
tembrie, zona Brașov : Brașov, 
Vîlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, 
Buzău, zona Brăila : Brăila, 
Vaslui, Dîmbovița, Constanța, 
Tulcea, Galați. Tot la 18—19 va 
avea loc și etapa de zonă a 
Capitalei, la care vor lua parte 
5 echipe.

TROFEELE MICILOR SPORTIVI |
(Urmare din pag. 1)

Bogdan Mihăilescu, Ovidiu Co- 
man, Dănilă Nicoară și ceilalți) 
a cîștigat, tot acum doi ani, 
„Cupa Cutezătorii".

Socotim edificatoare opinia 
directoarei Marieta Ștefănescu 
(pasionată de sport ca și mulți 
alți profesori ai școlii, pe care 
i-am văzut în tribună la toate 
întrecerile finale — de gim
nastică și fotbal — din cadrul 
„Cupei tineretului") : „La noi 
sportul este iubit fără rezerve. 
Prin el, elevii noștri învață să 
fie prieteni, să lupte pentru 
a-șî realiza idealurile, se dez
voltă frumos. Ceea ce mă 
bucură este faptul că toți spor
tivii din școala noastră sînt și 
elevi buni la învățătură. în le
gătură cu activitatea de viitor 
ne punem în gînd alte lucruri 
frumoase. în anul școlar care

tîdă susținută la București, echipa 
Honved a jucat în sala Giulești cu 
Rapid. Feroviarii au avut o primă re
priză slabă, după care au acționat 
mai agresiv în apărare, izbutind să 
refacă handicapul și să cîștige. Cele 
mai multe puncte : Vlâdescu 22, Bra- 
du 17 pentru Rapid, respectiv, Slavik 
14. (G. ROSNER — coresp.)

CONCURSUL DE VITE- 
MkJlkJ ZA DIN MUNICIPIUL GH. 
GHEORGHIU DEJ, desfășurat în cen
trul orașului și urmărit de circa 15 000 
de spectatori, a reunit la start mo- 
tocicliști din diferite orașe ale țării. 
Cîștigători au fost : Gh. Dima (C.S.M. 
Borzești) — la cat. 50 cmc ; A. Laszlo 
(I.R.A. Tg. Mureș) — 75 cmc ; P. Du- 
mitrache (Oțelul Galați) — 125 cmc ; 
V. Opriș (Voința Sibiu) — 175 cmc ; 
D. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) — 250 cmc ; 
A. Parrtazi, H. Dovitz (Voința Sibiu) 
— ataș ; I. Telegescu (Energia Cîmpi- 
na) — 750 cmc.

ORIENTARE
județul Prahova, se desfășoară Cam
pionatul republican de orientare pen
tru toate categoriile de sportivi — co
pii mici, copii mari, juniori mici, ju
niori mari, tineret, seniori A, seniori 
B și veterani. Concursul are două 
etape (de calificare și finale) iar în
trecerile au loc, separat, la feminin 
și la masculin.
CTDIMĂ CAMPIONATUL NAȚIO- 
DCKlmA NAL DE JUNIORI MARI, 
ediția 1976, se va desfășura la Plo
iești, între 9 și 12 septembrie, pentru 
toate armele, la probele individuale. 
• „CUPA ELIBERĂRII", competiție des
fășurată la Mamaia, în organi
zarea A. S. Albatros din localitate, 
s-a încheiat cu victoriile Elenei Pricop 
(Farul Constanța) la floretă femei și 
C. loachim (Farul Constanța) la 
spadă. Au participat scrimeri din Con
stanța, Craiova și Mamaia (G. Tamaș 
— coresp.).

Ziarul „Sportul" va premia
La începutul săptămînii vii

toare stațiunea Costinești de 
pe litoralul Mării Negre va 
găzdui finala celei de-a III-a 
ediții a unei competiții care 
și-a asigurat, chiar de la debut, 
adică din 1974, o largă popu
laritate. Este vorba de „Cupa 
Scinteii tineretului Ia tenis". 
Organizatorii — C.C. al U.T.C. 
și cotidianul „Scînteia tinere
tului" — au reușit nu numai 
să creeze pasiune în rîndul a 
zeci de mii de pionieri, elevi, 
studenți pentru unul dintre ce
le mai frumoase sporturi, dar 
— și acest fapt trebuie subli
niat — acțiunea a declanșat o 
foarte susținută campanie de 
amenajare a unor terenuri în 
aproape fiecare sat și comună, 
pe lîngă școli și facultăți, la 
locurile de agrement și recreare 
etc.

Cum era și de așteptat, pri
mele etape ale întrecerii din 
acest an s-au înscris în aceeași 
notă de efervescență și, astfel, 
avem iarăși prilejul să notăm 
că — vom oferi doar cîteva e- 
xemple — în județul Ilfov au 
fost prezenți în fazele de ma
să peste 10 000 de tineri și ti
nere, aproape 3 000 în județul

SUCCESE AIE JUCĂTORILOR BRAJOVIM VICTORIE ÎN 10
Tenismanii clubului Dinamo 

Brașov au participat de curînd 
la cîteva concursuri în Belgia, 
obținînd rezultate frumoase. Cel 
mai bine s-a comportat jucăto
rul Traian Marcu, care a cîști
gat 3 din cele 5 turnee la care 
a luat startul (Ostende, Bruges 
și Laeken-Bruxelles). Re
marcabilă a fost suita sa de 
victorii obținută în turneul de 
la T.C. Laeken, în care a dis
pus pe rînd de indienii R. 
Krishnan jr. (6—1, 4—6, 6—3), 
J. Mukerjea (8—6, 6—2), iar 
în finală de cunoscutul jucător 
belgian B. Mignot (2—6, 7—5, 
6—2).

urmează — cu sprijinul orga
nelor locale — vom avea și o 
nouă sală de gimnastică, vom 
pregăti alte echipe. Cuvîntarea 
secretarului general al Parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta serbare 
a sportului românesc — cînd 
medaliații olimpici au primit 
înalte distincții — ne-a stimu
lat și mai mult in această di

La Arad, Sibiu și București

INTERESANTE CONCURSURI INTERNAȚIONALE -
DE DIRT-TRACK |

Amatorii reuniunilor motoci- 
cliste de dirt-track din Arad, 
Sibiu și București vor asista, 
din nou, după cîteva săptă- 
mîni, la interesante concursuri 
internaționale. De data aceas
ta, vor apare în fața iubitori
lor sportului cu motor din ora
șele menționate alergători va
loroși din Bulgaria, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, R.F. Ger
mania, R.D. Germană și, bine
înțeles, România. Țara noastră 
va fi reprezentată de Ion Bo-

0 MĂSURĂ DE PREVEDERE:
ASIGURAREA PENTRU CAZURILE

DE AVARII AUTO

și

și

La Administrația Asigurărilor de Stat se pot încheia diferite 
feluri de asigurări facultative auto, care acoperă eventualele ca
zuri de pagube ce se pot produce în diverse situații în care se 
utilizează autoturismele :

© asigurarea pentru avarii
0 asigurarea suplimentară pentru furt
• asigurarea suplimentară pentru cazurile în care autovehi

culul este condus de alte persoane decît asiguratul
• asigurarea autoturismelor pentru cazurile de incendiu 

alte calamități
• asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme 

a altor persoane aflate în autoturisme
0 asigurarea autovehiculelor în legătură cu utilizarea aces

tora la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru 
acestea

0 asigurarea autovehiculelor, cu valabilitate numai în afara 
teritoriului R.s. România

DE REȚINUT :
Costul asigurărilor pentru avarii, respectiv al celor de incen

diu și alte calamități precum și al asigurărilor suplimentare pen
tru furt a fost redus cu 10%. respectiv cu cîte 33%.

La asigurările pentru avari) (inclusiv la cele de incendiu și de 
furt), în funcție de vechimea în asigurare, se acordă — succesiv 
— importante reduceri de prime, ajungînd pînă la 35% din prima 
anuală de asigurare.

Pentru relații suplimentare și contractarea de asigurări adre- 
sați-vă responsabililor cu munca ADAS din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigurare, filialelor județene ale 
A.C.R. s-au, direct, oricărei unități ADAS. (10410)

pe cel mai tehnic jucat.r
Hunedoara, peste 5 000 în Ca- ’ 
raș-Severin, 8 500 în Prahova ■ 
etc.

Mihai Ciuntea, o veche cu- | 
noștință a participanților la 
cele două finale de pînă acum, I 
nu mai era prezent, cu cîtva I 
timp în urmă, la etapa jude- ■ 
țeană Neamț. Cîștigînd și pri- . 
ma și a doua ediție, acest ta- I 
lentat tenisman a fost cooptat | 
pentru sportul de performan
ță, el activînd acum la Dinamo g 
Brașov. Am avut, în schimb, I 
plăcuta surpriză ca la Piatra ■ 
Neamț să-1 întilnim pe fratele _ 
campionului, Vasile Ciuntea, I 
mecanic auto la Piatra Neamț. | 
El și-a cîștigat dreptul de a 
fi prezent la Costinești, alături | 
de ceilalți 5 campioni ai jude- I 
țului Neamț. De altfel, aproape ■ 
în întreaga țară au luat sfîrșit 
etapele județene, care desem- I 
nează pe cei 240 de finaliști. | 
întrecerile finale debutează 
luni și se vor încheia duminică ■ 
12 septembrie. Cîștigătorilor le I 
vor fi oferite numeroase pre- I 
mii, ziarul nostru înmînînd o 
cupă — ca și în anii trecuți — I 
celui mai tehnic jucător.

Ion GAVRILESCU ■

In prima sa apariție pe te- _ 
renurile belgiene, Traian Mar- I 
cu a cîștigat turneul de la | 
Bruges, învingînd pe indianul 
Batra, cu 6—1, 8—6. La Ostende, | 
într-o „finală românească", Mar- I 
cu l-a învins pe coechipierul său ■ 
I. Kerekes, cu 6—4, 6—4. De _
notat și prezența tinerei bra- I 
șovence Camelia Chiriac în fi- I 
nala feminină de Ia același tur
neu. în care a cedat austra- I 
liencei M. Bearkinshew cu I 
4—6, 5—7. Tot la Ostende, cu- ’ 
plurile Marcu-Kerekes și Si- ■ 
mona Nunweiller-Camelia Chi- I 
riac s-au clasat pe primul loc I 
în probele de dublu.

recție. Vom intensifica activi- I 
tatea sportivă în școală, vom I 
căuta, în ceea ce ne privește, * 
să facem totul pentru a con- . 
tribui la creșterea unui tineret I 
sănătos, bine dezvoltat fizic și I 
intelectual".

Gînduri și preocupări demne I 
de toată lauda, care pot servi I 
de exemplu pentru multe alte ■ 
școli. | 

bilneanu, Cornel Voiculescu, 
Nicolae Eîureanu, precum și 
de o serie de tineri motoci- 
cliști.

Cele trei concursuri interna
ționale se vor desfășura după 
următorul program : 5 septem
brie — la Arad (stadionul Ra
pid, de la ora 10) ; 7 septem
brie — la Sibiu (stadionul Vo
ința, de la 16 30) ; 9 septembrie 
— la București (stadionul Me
talul, de la ora 16.30).

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
i
I
I 
I
I

SP. STUDENȚESC ’ 4(4]
PROGRESUL 0(0]

K.

Un stadion arhiplin, cum 
n-am mai văzut de multă vre
me, adică 80 000 de spectatori 
au venit la cuplajul din Ca
pitală. Din păcate, ei aveau să 
fie dezamăgiți de calitatea par
tidei din deschidere. De vină, 
însă, nu a fost Sportul studen
țesc, ci noua promovată în Di
vizia A, Progresul, care, deo
camdată, arată că se află de
parte ide pretențiile primului 
nostru eșalon.

Echipa din strada dr. Stai- 
covici a evoluat neașteptat de 
slab, a fost o mare deziluzie, 
prestația sa situîndu-se, în

ORADEA 1 (prin telefon)

mare n 
vel fotl 
ceptia I 
multe I 
cului <| 
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tre jud

Studl 
neașted 
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binații 
GȘJOSU 
cu eapu 
dea și 
In min 
face fâ 

a | 
c^jbin: 

cei». 75

Indiscutabil, F. C. Bihor, a 
început partida mult mai bine 
decît duminica trecută. Chiar 
în min. 2 — după ce Pîslaru cu 
un minut înainte a șutat foarte 
periculos afară — a reușit să 
deschidă scorul : Florescu a e- 
xecutat un corner scurt la Su- 
ciu, acesta a centrat în careu 
și, de acolo KUN II. în învăl
mășeala din fața porții lui Sol
yom, a strecurat balonul în 
plasă. Cu gîndul la egalare, 
A.S.A. pasează cu exactitate, 
conduce minute întregi ostilită
țile. își creează superioritate nu
merică în atac dar defensiva 
gazdelor este la post. Ca și a-

...  ii»
Stadion „F.C. -Bțhor" ; teren exce

lent ; timp înorat ; spectatori — apro
ximativ 10.000. A marcat : KUN II 
(min. 2). Raport de cornere : 14—5. 
Raportul șuturilor la poartă : 12—15 
(pe spațiul porții : 3—3).

F.C. BIHOR : Albu 7 — P. Nicolae 
7, Bigan 8, Lucaci 8, Popovîci 8 —
Naom 5 (min. 41 Petrovici 6), M. Ma
rian 7, Kun II 8 — Suciu 8 (min. 74 
Georgescu 6), Ghergheli 8, Florescu 4.

A.S.A. : Solyom 7 — Gligore 7, 
Unchioș 8, Ispir 8, Onuțan 7 — Bolonî 
7, Varodi 7, Pîslaru 7 — Fazekaș 6 
(min. 56 Marton 6), Fanici 5 (min. 60 
Nagy 5), Both 7.

A arbitrat: N. Raab (Cîmpia Turzii) 
*4rtt* ; la linie : T. Gabor (Cluj- 
Napoca) și I. Ștefănițâ (Hunedoara).

Cartonase galbene : FLORESCU și 
GEORGESCU.

Cartonașe roșii : FLORESCU. 
Trofeul Petschovschi : 7.
La juniori : 2—0 (0—0).

C ——

începe t 
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părare. 
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3, rapid: 
Vrincean 
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CUSTOV 
10. G. I

ceea a oaspeților, de altfel, la 
acțiunea extrem de periculoasă 
inițiată de Kun II (min. 32). 
Arbitrul N. Raab, debutant în 
Divizia A, simte în permanență 
jocul, aplică corect legea avan
tajului.

Repriza a II-a, F. C. Bihor o

este expl 
min. 39, 
Anghclin 
Iordache 
colectivă 
înscrie n 
70, D. G 
dreapta, 
profită d 
perilor 
bară : 3-

ACTUALITĂȚI 9 ACTUAUTĂ
C.S.U. GALAȚI A ÎNVINS PE 

A.c. NAPOLI ! In primul meci 
din cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Italia, C.S.U. Ga
lați a întîlnit cunoscuta formație 
A.C. Napoli, deținătoarea „Cupei 
Italiei4*, întreeînd-o, după un joc 
viu disputat, cu 1—0 (0—0). Go
lul victoriei a fost înscris, în 
min. 79, de Georgescu. Gazdele 
au aliniat formația completă, cu 
Burgnich, Juliano, Savoldi, Chia- 
rugi, Landini, Vavassori, Brus- 
colatti ș.a.

fășoare «, 
vată sele< 
Prima ed 
va dispui 
Turcit^în 
A fo#F s 
manșe a 
nice44 per 
meciul 
studențesc 
tombrie, :

ȘI IUGOSLAVIA ÎN „CUPA 
BALCANICA4*. Zilele trecute a 
avut loc la Belgrad conferința 
Comitetului balcanic care a luat 
o serie de hotărîri. Cea mai im
portantă se referă la ediția ur
mătoare a „Cupei balcanice44 — 
ediția 1977—1978 la care va fi 
prezentă și echipa națională a 
Iugoslaviei. Cele șase reprezen
tative au fost împărțite în două 
grupe, după cum urmează : gru
pa I — România, Bulgaria, Tur
cia ; grupa a Il-a — Iugoslavia, 
Grecia,Albania. Datele de dispu
tare ale meciurilor vor fi stabi
lite în cursul acestei luni. Repre
zentanții federațiilor țărilor bal
canice au căzut de acord ca, 
începînd cu anul 1977, să se des

BOGAT 
ȚIONAL 
ȚIONALA 
Sectorul 
Fotbal n 
mul pe 
naționale, 
dată, 
ciale, du] 
martie : 
cal) ; 6 
lonia (a) 
Spania (< 
27 aprilie 
mană (a) 
ROMANI/ 
brie : R 
8 octomb) 
(a) ; 23
MANIA 
ROMANI/ 
decembrie 
Programu



UN AUTOGOL CARE ÎNVIOREAZĂ JOCUL-

DIVIZIA
ETAPA A

A
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PRIMA REPRIZĂ!

CONSTANȚA 1 (prin telefon)
Pe parcursul primelor 45 de 

minute (de foarte slab nivel 
tehnic), formația constănțeană 
a expediat nu mai puțin de 16 
șuturi spre poarta lui Iorgu- 
lescu. Dintre acestea însă nu
mai două au dat efectiv emoții 
portarului arădean. In minutele 
3 și 7, Iorgulescu s-a opus cu

gea l-a lovit pe KUKLA (aflat 
la aproximativ 14 m de poartă) 
și a ricoșat în colțul opus 
plonjonului portarului arădean. 
Imediat după acest autogol, 
care a înviorat brusc jocul, 
Nistor (min. 58) și Mărculescu 
(min. 59) au ratat două mari 
ocazii de a majora scorul. Și, 
nemaiavînd ce pierde, U.T.A. 
și-a părăsit meterezele, s-a 
apropiat de cîteva ori pericu
los de poarta lui Popa, dar cei 
care au înscris au fost tot 
constănțenii. In min. 78, GA- 
TEJ a șutat violent, de la circa 
25 m, pe diagonala careului,

JOC ÎN SENS UNIC

a un ni- 
llca, con- 
actica și 
e ale jo- 
destul de 
lulți din-

lis scorul 
I (min. 3), 
lase com- 
I Vlad — I a iascris, 
IdașuT Bă
tui Giron. 
I nu poate 
laze izbu- 
| în urma 
iGroj^k si

^Wară. In

min. 29, minge lungă pentru 
RADULESCU, care, deși nu 
este un vitezist, trece de cei 
trei fundași și după ce Giron 
izbutește să pareze mingea, 
pentru un moment, mijlocașul 
Sportului studențesc înscrie în 
poarta goală. In min. 36, cu 
un șut din apropiere, MARICA 
ridică scorul la 4—0. Progre
sul este k.o. !

După pauză tabela nu se 
va mai schimba căci Țevi 
(min. 65) ratează cu poarta 
goală de la 4 m, Grosu (min. 
83) parcă nu mai vrea să în-

Stadion „1 Mal"; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxîmatix
5 000. Au marcat : KUKLA (min. 57 — autogol), GATEJ (min. 78), SĂLCEANU 
(min. 89). Raport de comere: 16—2. Raportul șuturilor la poartă : 28—10 (pe 
spațiul porții : 10—3).

F. C. CONSTANȚA : Popa 7 — Gătej 8, Antonescu 8, Nistor 7, Codin
6 — Hoffmeister 5, Livciuc 5 (min. 34 Petcu 6) — Lică 5 (min. 54 Sălceanu 7), 
Buduru 7, Mărculescu 6, Turcu 6.

U.T.A. : Iorgulescu 7 — Gașpar 7, Kulda 5, Pojoni 7, (mîn. 73 Sima), Giur
giu 6 — Schepp 6, Leac 6, Domide 7 (min. 70 Bîtea 5) — Cura 5, tisa 5, 
Uilecan 5.

A arbitrat : T. Bakmovrci ; la linie : I. Ciolan și D. Arndt (toți
din lași).

Cartonașe galbene : GIURGIU, NISTOR; Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 
1—0 (1—0).
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Stadion ,,23 August"; teren foarte 
bun ; timp călduros : spectatori — 
aproximativ 80 000. Au marcat : GRO
SU (min. 3), M. SANDU (min. 14), 
RADULESCU (min. 29). MARICA (min. 
30). Raport de comere : 4—9. Repor
tul suturilor la poartă : 16—9 (pe 
spațiul porții : 13—6).

SPORTUL STUDENȚESC : Răduca- 
nu 7 (min. 61 Bunea 7) — Tănăsescu 
7, Ciugarin 7, Grigore 7, Manea 7 — 
Radulescu 7, O. lonescu 7, Cossoi 7 — 
Grosu 7, M. Sandu 7 (min. 20 Marica 
7), Vlad 7.

PROGRESUL : Giron 5 — Ploscaru 
4 (min. 34 Sătmăreanu I 6), Ba
dea 4, D. Ștefan 5, Șt. Gheorghe 5 
— Nignea 4, Dragu 4, Apostol 5 (min. 
34 latan 4) — I. Sandu 5, Roșu 4, 
Țevi 5.

A arbitrat : N. Petrîceanu > ★ ★ *; 
Io linie : D. Isâcescu și V. Ivano
vic! (toți din București).

Trofeul Petschovschî : 10.

La juniori : 1—3 (0—1).

plonjoane spectaculoase șutu
rilor lui Mărculescu și Turcu. 
De partea cealaltă, U.T.A. s-a 
apărat disperat (de 12 ori a tri
mis mingea în corner), fără să 
inițieze nici un contraatac pe
riculos, Popa rămînînd un 
simplu spectator în jumătatea 
sa de teren. Abia în min. 32, 
un șut formidabil al lui Do
mide a întîlnit bara porții for
mației constănțene.

După pauză jocul a mai avut 
același aspect pînă în min. 57 
cînd,' exasperat de ineficacita
tea coechipierilor săi din atac 
(un avertisment pentru forma
ția locală a fost și bara lui 
Tisa din min. 55), Antonescu 
s-a lansat într-o cursă specta
culoasă spre careul advers și, 
de la 25 m, a șutat puternic, 
Iorgulescu s-a dus pe direcția 
balonului, dar stupoare, min-

surprinzîndu-1 nepregătit pe 
Iorgulescu. Ultimul gol — mar
cat de SALCEANU, din apro
pierea porții — a consemnat 
pe tabela de marcaj un scor 
de forfait.

Laurențiu DUMITRESCU

BACĂU 1 (prin telefon)
In primele 45 de minute ca

litatea jocului a fost în ge
neral mediocră. încercările bă
căuanilor de a crea faze fru
moase s-au lovit de dîrzenia 
gălățenilor, care au apelat și 
la antijoc pentru a nu primi 
gol, iar apoi, după deschiderea 
scorului, spre a limita propor
țiile înfrîngerii. Totuși jucă
torii Sport Clubului au con
struit cîteva faze spectaculoase, 
două dintre ele fiind finali
zate. Astfel, în min. 21 local
nicii, după un atac prelungit 
in terenul advers, l-au obligat 
pe Haiduc să trimită mingea 
la portar ; Munteanu, pe fază, 
a recuperat balonul, l-a șutat 
intr-un adversar, iar apoi 
ZAMFIR l-a introdus în plasă. 
După cinci minute, Duțan a 
condus balonul pînă în apro
pierea careului F.C.M.-ului, a 
centrat și MUNTEANU, cu o 
lovitură de cap, a majorat sco
rul la 2—0.

După pauză, perioade înde
lungate acțiunile ofensive au 
avut sens unic : spre poarta 
echipei F.C.M. Galați ! în min. 
56, gazdele au combinat fru
mos la mijlocul terenului, ba
lonul a ajuns la Duțan, pe 
post de extremă stingă, care

Stadion ,,23 August" ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori — a- 
proximativ 10 000. Au marcat : ZAMFIR 
(min. 21) MUNTEANU (min. 26), 
PANA (min. 56) și BOTEZ (min. 75 și 
89). Raport de comere : 5—5. Rapor
tul șuturilor Ia poartă : 17—7 (pe 
spațiul porții : 9—3).

S.C. BACAU : Constantinescu 7, —
Pruteanu 7, Catargiu 8, Volmer 7, Lun
ca 84- — Soșu 6, Munteanu 7 (min. 
72 Panait), Duțan 84" — Pana 8, 
Zamfir 7, Băluță 7 (min. 61 Botez 8).

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 4 — Popescu 
4, Morohai 5, Nede'cu 5, Haiduc 4 — 
Nuțescu 5 (min. 59 Stoicescu 6), Frun
ză 6, Strat 6 — Vochin 5, Ene 4 (min. 
59 Orac 4), Țolea 5

A arbitrat : R. Șerban ★ ★★ ; la 
linie : V. Gheorghe (cu semnalizări 
greșite — ambii din Craiova) și M. 
Fediuc (Suceava).

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

a centrat și PANA, de pe linia 
de 16 m, a șutat puternic și a 
făcut inutilă intervenția por
tarului Oană, majorînd scorul 
Ia 3—0. In continuare, gălă- 
țenii au ajuns de două ori în 
apropierea porții lui Constan
tinescu, dar Vochin (min. 68 
și 70) n-a reușit să șuteze. în 
schimb, localnicii au mai în
scris de două ori prin BOTEZ 
în min. 75, finalizîndu-și ac
țiunea personală și în min. 89 
cînd a reluat în poartă o pasă 
de la Volmer.

Pompiliu VINTILA

AFIRESCU

scrie, iar Vlad (min. 89) șu- 
tează în bară.

în repriza secundă, ritmul de 
joc a fost și mai lent, plicti
seala din teren exasperantă. 
Studenții (care l-au pierdut pe 
M. Sandu, accidentat) n-au mai 
insistat deși, chiar la pas, pu
teau obține un scor-fluviu.

Constantin ALEXE

VINS REALISMUL
pag. I)

erori de a- 
context să 

irilor : min.
Custov — 

jv, înlesnită 
isament ale 
al Stelei și 
1—0 ; min. 

;ă prelungit 
in 
eastă^roare 
rROI: 1—1 ; 
i, scăpat de 
b, Sameș și 
Ta greșeala

: 2—1 ; min. 
smarează pe 
ii LUCESCU 
ezitării sto- 
iscriind sub 
76, Troi se

lansează, Răducanu pătrunde, 
Sătmăreanu II îl neglijează și 
proaspătul intrat (RADUCANU) 
inscrie dintr-un unghi dificil :
3— 2 ; min. 83, o frumoasă ac
țiune Dinu — Lucescu — MOL
DOVAN II se încheie cu un 
șut imparabil al ultimului :
4— 2 ; min. 90, Sătmăreanu II, 
minat de euforia finalului, de
marează pe dreapta, centrează 
și D. GEORGESCU înscrie cu 
concursul apărătorilor și al lui 
Iordache : 5—2.

Așa se încheie acest derby 
palpitant, asupra căruia vom 
reveni, desigur, și care redes
chide discuția pe marginea due
lului tactic dintre jocul pozi
țional al dinamoviștilor, cu re
grupări insistente în apărare, 
și jocul avîntat, combinativ al 
steliștilor, cu neglijarea mo
mentelor de apărare.

• ACTUALITĂȚI

IAȘI 1 (prin telefon)
Neașteptat de timid, de ne

inspirat, jocul formației gazdă 
pînă la înscrierea primului gol. 
Cu Romilă și Simionaș, mai sta-

UN SINGUR GOL, DAR... MARE

1(1)
UNIV. CRAIOVA 0(0)

TIMIȘOARA 1 (prin telefon)
Cele două combatante, învinse 

în etapa precedentă, și-au pro
pus — firește, am spune, ținînd 
seama de veleitățile lor compe
titive — reabilitarea și, în egală 
măsură, victoria. Politehnica, a- 
vînd de partea sa avantajul te
renului, a adoptat un permanent 
dispozitiv ofensiv, folosțnd cu 
precădere atacul pozițional ; oas
peții, la rîndul lor, cu o dispu
nere a forțelor bine echilibrată, 
au preferat contraatacul, desfă
șurat pe aripi. In aceste condiții, 
întîlnirea a fost interesantă, în

o singură dată, în prima repriză, 
în min. 16, cînd FLOAREȘ și-a 
prelucrat cu abilitate o minge, 
Ia 25—30 de metri de poarta Iui 
Lung, și a șutat puternic la colț, 
fără nici o speranță pentru a- 
cesta. Notabile mai sînt, din pri
ma parte a meciului, și exce
lenta ocazie a lui Oblemenco din 
min. 20 cînd șutul său a fost 
respins „in extremis*’, cu picio
rul, de Catena, precum și ,,bara“ 
lui Șerbănoiu din min. 33.

După pauză — deși jocul a mai 
scăzut în acuratețe, apărînd acum 
și unele semne de nervozitate — 
întrecerea a continuat să fie e- 
chilibrată, să pasioneze și, mai 
ales, să țină sub tensiune pu
blicul timișorean, care n-a ră
suflat cu adevărat ușurat decît 
odată cu fluierul final al arbi
trului Manușaride. De menționat 
că în a doua parte a partidei,

I MII!...... .

Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 20 000. 
A marcat : FLOAREȘ (min. 16). Raport de cornere : 5—4. Raportul șuturilor 
la poarta : 12—11 (pe spațiul porții : 7—7).

„POLI* TIMIȘOARA : Catona 7 — Vișan 8, Pâltinișan 8, Mehedințu 7, Maier 
7 — Roșea 6, Dembrovschi 7, Cotec 6 — Floare? 7, Șerbânoiu 6 (min. 86 Nucâ), 
Covalcic 6 (min. 46 Mioc 6).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung 7 — Tilihoi 7, Bemeanu 6, Deselnîcu 6, 
Purima 6 — Ștefânescu 7, Bălăci 6, Beldeanu 6 — Pițurcâ 6, Oblemenco 7 
(min. 65 Donose 6), Țarălungă 6 (min. 51 Cîrțu 7).

A arbitrat : C. Manușaride ★★★★ ; la linie : V. Constantinescu și V. Măn- 
descu (toți din București).

Cartonașe galbene : DESELNÎCU ; Trofeul Petschovschi î 9 ; La juniori : 
0—1 (0—1).

DOUĂ MINUTE DECISIVE...
tici ca altădată, cu numai trei 
oameni avansați în linia ofen
sivă (Ursu, rămînînd undeva în 
urmă, pîndindu-1 tot timpul pe 
Dobrin), ieșenii au frînat toate 
fazele de atac ;t ele au și fost 
anihilate ușor de o apărare a- 
glomerată, care a spus adio „li
niei" tradiționale din sezonul 
trecut, restructurîndu-se. prin 
desemnarea lui Olteanu în pos
tura de „libero".

în timpul acesta, F. C. Ar
geș a contraatacat simplu, și 
rapid, pe spațiile largi, oferite

șansa, căci ROMILA a găsit o 
minge rătăcită in careul oaspe
ților, pe care a șutat-o violent, 
bătindu-1 pe Cristian.

Imediat după reluare (min. 
46), DANILA a fructificat o 
centrare scurtă care a plimbat 
balonul paralel cu tușa porții 
argeșene. La 0—2, piteștenii s-au 
„predat", în primul rînd psihic. 
Toată pierderea lor de moral a 
trecut în beneficiul echipei ie
șene care, mai dezinvoltă, mai 
sigură, mai activă, a prezentat 
pînă la sfîrșit fața ei bună : joc

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 7 000. Au marcat : ROMILA (mîn. 45) și DANILA (min. 46). Raport de cor
nere : 5—2. Raportul șuturilor la poartă : 16—5 (pe spațiul porții : 4—1).

POLITEHNICA : Costaș 7 — Sofian 7 (min. 57 Micloș 7), Anton 7, Ciobanu 
6, Mureșan 7 — Romilă 7, Ursu 7, Simionaș 7 — D. lonescu 6 (min. 76 Costea), 
Dănilă 8, Trondafilon 6.

F.C. ARGEȘ : Cristian 6 — Zamfir 7, Olteanu 8, Stan 6. Bărbulescu 6 — 
Stancu 6, Toma 7, Cîrstea 6 (mîn. 60 Mustățea 7) — D. Nicolae 6 (mîn. 70 
Roșu 7), Radu II 6, Dobrin 7.

A arbitrat : Gh. Retezan ; la linie : Gh. Fodor și V. Roșu (toți din
București).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 3—2 (0—1).

de fundașii adverși (cu apetit 
numai pentru faza de atac), 
ratînd dealtfel și două ocazii 
clare prin Dobrin (min. 10, pre
gătire exagerată a șutului) și 
Radu II (min. 16, blocaj exce
lent al lui Costaș). în condițiile 
acestea, la primul gol ieșean 
(min. 45) a pus un „umăr" și

cursiv, cu pistonări la mijlocul 
terenului, cu incursiuni vigu
roase purtate în special de Dă
nilă. Iar cînd, în final, Roșu și 
Dobrin au forțat reducerea han
dicapului. Costaș, atent, agil, 
le-a zădărnicit intențiile ...

Ion CUPEN

DEZLĂNȚUIREA GAZDELOR DUPĂ PAUZĂ

6(2]
F.C. M. REȘIȚA 1(0]

nică“ rezer- 
de juniori, 

ipetiției se 
turneu, în 
septembrie.

daiîk primei 
Jupei balca- 
Le de club : 
igreb-Sportul 
oc la 13 oc-

partide contînd pentru „Cupa 
balcanică**, precum și cu alte 
meciuri cu caracter amical.

ansamblu, cu multe momente de 
fotbal bun, realizate de ambele 
formații, cu acțiuni de poartă și 
ocazii de gol, pe .care doar im
precizia șuturilor nu le-a con
vertit — așa cum s-ar fi cuve
nit — în goluri. Gazdele, ceva 
mai decise, au reușit să înscrie

fiecare echipă a ratat cîte o mare 
ocazie de gol ; craiovenii, în min. 
49, cînd Oblemenco a tras în 
bară ; timișorenii, în min. 50, 
cînd Păltinișan a tras de puțin 
afară, la capătul unei splendide 
acțiuni individuale.

Mihai IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

INTERNA- 
CHIPA NA- 
u VIITOR. 
1 al F. R. 
cat progra- 
ipei noastre 
le, deocam- 
câjje și ofi- 
nează : 23
'urcia (ami- 
)MANIA-Po- 

romania- 
mondial) ; 

A.-R.D. Ger-
Iugoslavia- 

21 septem- 
ecia (a) ; 
ia-ROMANiA 

Spania-RO- 
noiembrie : 
(C.M.) ; 14 

OMANIA (a), 
npletat cu

NUMERELE EXTRASE IA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO DIN 31 AUGUST 1976. 
FAZA I — EXTRAGEREA I : 46
33 9 31 74 75 13 66 29 61 77 53 ; 
EXTRAGEREA a II-a : 72 47 67 
40 37 90 48 10 82 1 76 60. FAZA 
a II-a — EXTRAGEREA a IlI-a :
34 25 52 79 87 63 ; EXTRAGEREA 
a IV-a : 38 13 61 44 36 11 ; EX
TRAGEREA a v-a : 49 78 57 76 65 
77. FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 803.911 LEI.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 AUGUST 
1976. Categoria 1 (13 rezultate) : 
32 variante 10% a 3.639 lei ; Ca
tegoria 2 (12 rezultate) : 99,85 va
riante a 1.259 lei ; Categoria 3 
(11 rezultate) : 1.101,80 variante a 
157 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 1

SEPTEMBRIE 1976. Extragerea I : 
3 10 11 13 27 26 ; Extragerea a
II : 20 17 18 19 29. FOND GENE
RAL DE CÎȘTIGURI : 1.370.276 lei 
din care 727.856 lei REPORT.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 22 AUGUST 1976. FAZA I : 
Cat. 1: 3 variante 100% „Dacia 
1300“ sau „Skoda S-100“ și dife
rența în obiecte și 1 variantă 10% 
a 7.000 lei ; Cat. 2 : 3,85 variante a 
15.000 lei sau la alegere 1 excursie 
în R. P. Chineză și R. P. D. Co
reeană șau în Cehoslovacia sau 
Predeal sau Sinaia și diferența 
în numerar ; Cat. 3 : 22,75 a 978 
lei; Cat. 4: 100,15 a 222 lei; Cat. 
5 : 214,85 a 104 lei ; Cat. 6: 6363,80 
a 40 lei. FAZA a II-a: Cat. A: 
1 variantă 50% a 25.000 lei și 1 
variantă 25% a 12.500 lei; Cat. B : 
21,10 a 4.431 lei ; Cat. C: 119,05 a 
785 lei; Cat. D : 4.083,80 a 60 lei. 
Autoturismele au fost obținute

de: POLKO IOSIF din corn. Le- 
Chia — Cluj, AUREL BUSILA 
din Deva și VASILE PANAIȚIU 
din Ploiești.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 1 SEPTEMBRIE 1976

I. F. C. Bihor — A.S.A. 1 
II. Rapid — Jiul Anulat

III. Polit, Iași — F.C. Argeș 1
IV. S.C. Bacău — F.C.M. Gl. 1
V. F.C. C-ța -- U.T. Arad 1

VI. Dinamo — Steaua (p.) 1
VII. Dinamo — Steaua (f.) 1

vin. Sp. stud. — Progr. (p.) 1
IX. Sp. stud. — Progr. (f.) 1
X. Corvinul — F.C.M. R. (p.) 1

XI. Corvinul — F.C.M. R. (f.) 1
XII. Poli. Tim. - „U“ Cv. (p.) 1

XIII. Poli. Tim. — „U“ Cv. (f.) 1
Fond general de cîștiguri

176.789 lei.

HUNEDOARA 1 (prin telefon)
Cu moralul refăcut după 

punctul cucerit duminică, în 
deplasare, gazdele au abordat 
partida de pe alte coordonate, 
superioare celor din meciul de 
debut. Beneficiind de aportul 
unei linii de mijlocași extrem 
de laborioasă, Corvinul și-a a- 
xat la început jocul pe acțiuni 
poziționale, cu dese schimbări 
de ritm, exercitînd, în același 
timp, un marcaj strict Ia trio-ul 
ofensiv, punctul forte al oaspe
ților. După ce Șurenghin — in
trat în ultimul moment în locul 
lui Iancu, care s-a reacciden- 
tat la încălzire — a greșit două 
preluări în poziții favorabile, 
în min. 12 hunedorenii au izbu
tit deschiderea scorului prin 
TONCA, care a reluat, cu 
capul, în plasă ideala centrare 
a Iui Angelescu, la o lovitură 
liberă de la 18 m. Treptat, ac
țiunile ofensive, de ambele 
părți, cresc în intensitate, iar 
jocul se echilibrează. în min. 
44, însă, extremul stingă GEOR
GESCU nu va mai greși ținta, 
sancționînd prompt o degajare 
defectuoasă a defensivei reși- 
țene, mărind avantajul echipei 
sale la 2—0.

Partea a doua a întîlnirii a 
aparținut kț întregime localni
cilor care, ambiționați de ne- 
acordarea — pe motiv de ofsaid, 
— a unui gol valabil, înscris 
de Bucur (min. 55), la semna
lizarea greșită a tușierului Gh. 
Popa, și-au supus la o pu

ternică presiune adversarii, a 
căror replică a fost acum des
tul de palidă. Dezlănțuiți pur 
și simplu, jucătorii Corvinului, 
ca urmare a unei prestații supe
rioare, au mai marcat încă pa
tru goluri : min. 74 — GEOR
GESCU (acțiune personală) ; 
min. 80 — ECONOMU (tot ac-

Stadion Corvinul ; teren moale 3 
timp frumos ; spectatori — aproximativ 
13 000. Au marcat : TONCA (min. 12 
și 85), GEORGESCU (min. 44 și 74). 
ECONOMU (min. 80), ȘUMULANSCHI 
(min. 82), respectiv TANASE (min. 89). 
Raport de cornere : 10—5. Raportul 
șuturilor la poartă : 17—10 (pe spa
țiul porții : 12—4).

CORVINUL : Bologan 7 — Banciu 
6, Tonca 8, Vlad 7, Miculescu 8 —
Angelescu 8, Dumitriu IV 7, Economu 
9 — Bucur 7 (min. 79 Șumulanschi), 
Șurenghin 6 (min. 67 Agud 6), Geor
gescu 8.

F.C.M. : llieș 5 — Porațchi 6, Kiss 5, 
Hergane 5, Boțonea 5 (min. 63 Fili- 
pescu 5) — Portic 5, Gabel 5, Bora 6 
— Atodiresei 5 (min. 46 Căprioru 5), 
Tănase 6, Florea 6.

A arbitrat : I. Chilibar ★★★★ ; la 
linie : Gh. Popa și I. Răileanu (toți 
din Pitești).

Cartonase galbene : DUMITRIU IV, 
PORAȚCHI.

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 3—0 (1—0).

țiune personală) ; min. 82 — 
ȘUMULANSCHI, care a pro
fitat de o neînțelegere între 
Gabcl și llieș ; min. 85 —
TONCA, din centrarea lui An
gelescu. în min. 89, la un con
traatac inițiat de Florea, TĂ
NASE a redus din handicap.

Adrian VASILESCU



AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
TURNEULUI DE LA FOREST HILLS S3ÎE

NEW YORK, 1 (Agerpres). 
Au început întrecerile prelimi
nare ale campionatelor interna
ționale de tenis ale S.U.A., care 
se desfășoară, pe terenurile de 
la Forest Hills (New York).

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate : Kakulia (U.R.S.S.) 
— Dupre (S.U.A.) 6—3, 6—1 : 
Maycr (S.U.A.) — Ogden
(S.U.A.) 6—1, 6—1 : Walts
(S.U.A.) — Hose (Venezuela)
6—2, 5—7, 7—5 ; Spear (Iugo
slavia) — Alvarez (Argentina)

6—3, 6—2 ; Norberg (Suedia)
— Van Thof (S.U.A.) 7—6,
5—7, 6—2.

Favoriții turneului evoluează 
direct în primul tur, Ilie Năs- 
tase urmînd să-l întîlnească 
pe Onny Parun. Primele jocuri 
s-au încheiat astfel : Connors •
— Hewitt 6—3, 6—3 ; Gerulai- 
lis — Mason 6—4, 6—1 ; Mayer
— Bertolucci 6—1, 6—1 ; Fra- 
nulovici — Prajoux 7—6, 6—1 ; 
Barazutti — Kronk 6—4, 6—0 ; 
Tanner — Estep 6—3, 6—4.

MOSCOVA INTENSIFICA PREGĂTIRILE 
PENTRU J. 0. DIN 1980

ÎNTÎLNIRI ÎNAINTEA

MAMAIA, 1 (prin telefon). 
Pe terenurile complexului 
„Modern", în prezența unui 
număr foarte mare de specta- 
tori și pe o vreme excelentă 
au început, marți dimineață, 
întrecerile celei de-a V-a ediții 
a competiției internaționale de 
tenis, „Turneul speranțelor". 
Iau parte juniori (două cate
gorii de vînstă : 15—16 și 17—18 
ani, băieți și fete) din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, S.U.A., 
Tunisia și România. Pe tablou
rile de concurs au fost înscriși 
70 de sportivi.

După desfășurarea primelor 
tururi din probele de simplu, 
cîțiva dintre jucători, atît ro-

„TROFEUL TOMIS"
LA VOLEI MASCULIN

(Urmare din pag. 1)

vingînd detașat și in acest set 
decisiv, ceea ce a făcut ca sco
rul final să devină 3—2 (—13,
7, —8, 2, 4) în favoarea spor
tivilor români, care au cucerit 
astfel trofeul pus în joc, înscri- 
indu-și în palmares cea de a 
șaptea victorie în 
ale competiției. A 
maraton (a durat 
și jumătate), de 
cu combinații în 
au făcut, mai ales
două seturi, risipă de energie 
și fantezie, întrebuințînd cu 
succes toată gama de execuții 
tehnice. S-au remarcat Dumă- 
noiu, Păușescu, Maeavei (Româ
nia), respectiv, Maibohm, West
phal și Hagen.

în cel de-al doilea meci al 
ultimei etape reprezentativa 
Bulgariei a învins cu 3—0 (7,
8, 6) echipa Spaniei.

în cadrul festivității de în
chidere aii fost premiați Lau- 
rențiu Dumănoiu (România) — 
cel mai complet jucător, Alfred 
Maibohm (R. D. Germană) — 
cel mai bun trăgător și Ben
jamin Takacs (Ungaria) 
mai bun ridicător.

cele 15 ediții 
fost un meci 
peste 2 ore 
mare luptă, 

care românii 
în ultimele

cel

CLASAMENT FINAL

1.
2.
3.

România
R. D. Germană 
Ungaria

4. Bulgaria
5. Spania

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0 
1
2
3
4

12: 3
11: 3
6: 8
6: 9
0:12

8
7
6
5
4

mâni cit și străini, au arătat 
un tenis modern, caracterizat 
printr-o permanentă ofensivă. 
Iată cîteva nume : Arnold Tho
mas (R. D. Germană) — cîș- 
tigătorul ediției de anul_trecut 
(juniori mici), Gabriel 
(Cehoslovacia), Florin 
ccanu și Andrei Dîrzu 
nia), precum și Hanna 
kova și Marcela 
(Cehoslovacia), i 
pescu (România).

Cîteva rezultate din primul 
tur. Fete, 15—16 ani : Marcela 
Shunerska — Cristina Mureșan 
7—6, 6—2 ; Gabriela Szoko — 
Andreea Harmath (Ungaria) 
6—2, 6—3 ; Cosmina Popescu — 
Rosemarie Melconian 6—0, 
6—2 ; Dora Ranghelova (Bulga
ria) — Nadia Becherescu 6—4, 
1—6, 7—5 ; Camelia Chiriac — 
Annemarie Biros 6—0, 6—3 ;
cat. 17—18 ani : Rodica Gheor- 
ghe — Heike Wagner (R. D. 
Germană) 3—6, 6—1, 8—6 ; 
Hanna Copeckova — Reca Var
ga (România) 6—1, 6—2 ; Catia 
Brezuca (Bulgaria) — Ioana 
Nichita 6—1, 6—4 ; băieți, 15— 
16 ani : Segărceanu — Bogdan 
6—2, 6—1 ; M. Riani (Tunisia) 
— N. Getz (S.U.A.) 6—3, 6—1 ; 
Bognar — Dinicu 6—0, 6—1 ; 
Revesz — Bucătaru 2—6, 6—2, 
6—1 ; Stive (S.U.A.) — Mancaș 
1—6, 6—4, 6—2 ; Bucur — A. 
Mîrza 6—4, 6—1 ; Niculescu — 
Stamatov (Bulgaria) 6—1, 6—4 ; 
Stănescu — Sarreti (Ungaria) 
6—3, 6—3 ; 17—18 ani : Vlad — 
Black (S.U.A.) 6—0, 6—1 ; Io- 
vănescu — Colev (Bulgaria) 
4—6, 6—1, 6—3 ; Pluhn (R. D. 
Germană) — Pană 6—2, 2—6, 
6—1 ; Răzvan — Doug (S.U.A.) 
6—1, 3—6, 6—2.

întrecerile continuă.
Cornel POPA — coresp. jud.

Bognar
Segăr- 

(Româ- 
Copec- 

Shunerska 
Cosmina Po-

Zilele trecute, marele sta
dion V. I. Lenin din Moscova 
a sărbătorit împlinirea a 20 de 
ani de clnd șî-a deschis porțile. 
Pe acest uriaș amfiteatru spor
tiv au avut loc de-a lungul ce
lor două decenii, zeci și zeci 
de întreceri de mare amploare, 
printre care Spartachiadele u- 
nionale și alte manifestații 
sportive de anvergură.

Acum, cel mai mare stadion 
al Moscovei, unde se va oficia 
deschiderea celei de a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară, se pregătește pentru ma
rele eveniment. Stadionul din 
parcul Lujniki, care are actual
mente o capacitate de 103 000 
locuri, va fi parțial acoperit, 
iar numeroasele săli și vestiare 
de la subsolul și parterul con
strucției vor fi modernizate. 
Alte obiective, din cadrul ace
luiași complex sportiv, vor fi 
reamenajate. Așa sînt o serie 
de săli mai mici, care vor fi 
total reutilate, iar bazinul de 
înot va fi acoperit cu un uriaș 
tavan de sticlă și material 
plastic. Paralel au început lu
crările în vederea ridicării unei 
noi săli de sport, care va avea 
o capacitate de 4 000 locuri. 
Aici, vor fi programate între
ceri la 12 discipline sportive,

BAYI DIN NOU

ÎNVINS
Principalul punct de atracție 

al campionatelor internaționale 
de atletism ale Marii Britanii, 
desfășurate la „Crystal Palace" 
din Londra, a fost proba de o 
milă, încheiată cu victoria sur
prinzătoare a englezului David 
Moorcroft, în 3:57,06. Pe locu
rile următoare s-au clasat Fil
bert Bayi (Tanzania) — fostul 
recordman mondial al probei 
— cu 3:57,48 și Brendan Foster 
(Anglia) 3:57,71. Alte rezultate : 
suliță — Nemeth (Ungaria) 
85,54 m ; 5000 m — Tebroke 
(Olanda) 13:37,5 ; lungime — 
Cybulski (Polonia) 7,88 m ; 400 
mg — Pascoe (Anglia) 50,09 ; 
prăjină — Hooper (Anglia) 
5,21 m.

„CURSA VICTORIEI" LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

lef Kletzin, Ulrich Bormann 
(ambii (R.D.G.) și Nicolae Savu 
(Dinamo). La un moment dat, 
fugarii au avut un avans de 
2,15 min, dar pe rind N. Savu 
și C. Jelev au rămas în urmă. 
Spre final, Kletzin s-a detașat 
de tovarășii săi de evadare, so
sind la Voina cu un avans de 
peste trei minute.

Clasamentul etapei secunde : 
1. Detlef Kletzin (R.D.G.) 3h. 
51:21 (medie orară 39,240 km) ;

2. Nikolai Kozarev (U.R.S.S.) 
3h. 54:42 ; 3. Teodor Drăgan 
(Voința Buc.), 4. Vasile pascale 
(Steaua) toți același timp; 5.
Eugen Imbuzan (Voința) 3h. 
55:05. în clasamentul general 
conduce după două etape D. 
Kletzin cu 5h. 12:12, urmat de: 
2. N. Kozarev 5h 15:43 ; 3. Teo
dor Drăgan 5h 15:48 ; 4. Vasile 
Pascale 5h 15:53 ; 5. Eugen Im
buzan 5h 16:16.

Joi este programată etapa a 
III-a pe traseul Cîmpulung — 
Rîșnov — pîrîul Rece — Pre
deal — Cioplea.

lupte, scrimă, vo-printre care 
lei ș.a.

De notat 
de proiecte 
de ingineri 
construcția unor noi bâze spor
tive, un număr de 5 au fost 
pînă acum aprobate. Este vorba 
— printre altele — de velodro
mul acoperit de la Krilatskoie, 
stadionul nautic de la Ismai- 
lovo, pista de caiac-canoe și 
canotaj. In scurt timp va fi 
desemnat și locul întrecerilor 
de călărie, precum și felul în 
care va fi construită baza hipi
că a Olimpiadei.

Așadar, abia încheiate între
cerile de la Montreal, viitoarea 
gazdă a Jocurilor Olimpice își 
intensifică pregătirile în vede
rea găzduirii marii competiții a 
anului 1980.

că dintre cele 53 
prezentate de 500 
și arhitecți pentru

„CUPEI CANADEI"
Selecționatele de hochei pe 

gheață ale U.R.S.S. și S.U.A., 
care incepînd de astăzi vor par
ticipa la întrecerile competiției 
internaționale dotată cu „Cupa 
Canadei", au susținut la Mont
real un meci de verificare.' 
Hocheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 5—4 (2—1, 
2—2, 1—1), prin golurile înscri
se de Repnev (2), Vikulov, Ko- 
vin și Golikov, respectiv Hans- 
leben (2), Bennett și Sargent.

Intr-un meci anterior, tot la 
Montreal, s-au întîlnit echipa 
Canadei și cea a Cehoslovaciei, 
campioană a lumii. Hocheiștii 
canadieni au terminat învingă
tori cu scorul de 7—1 (2—1,
2—2, 3-1).

Partidele pentru „Cupa Ca
nadei* vor avea loc la Ottawa.

PROFILURI
JERZY RYBICKI (Polonia)

Alternînd permanent intre 
două categorii (semimljlocie 
șl mijlocie mică), dlsputîn-

BOX

du-și mereu locul în echipa Po
loniei cu adversarul său Zbig
niew Kicka, Jerzy Rybicki 
și-a descoperit nu numai a- 
devărata vocație, ci și drumul 
spre consacrare. Lăsîndu-1 pe 
Kicka, la Montreal, să eșueze 
timpuriu printre semimijlocii, 
Rybicki si-® croit calea cu si
guranță spre titlul olimplic la 
categoria mijlocie mică, în fi
nala căreia l-a învins pe iugo
slavul Tadija Kacear. Semnifi
cativ este faptul că la cam
pionatele mondiale de la Ha
vana (1974) a pierdut în sfer
turi de finală la mijlocie mică, 
iar un an mal tîrziu, Ia cam
pionatele europene de la Ka
towice, a obținut medalia de 
bronz la... semimijlocie. Năs
cut la 6 iunie 1953, membru 
al clubului Gwardia Varșovia, 
înalt 
între 
după 
xului
mare -------- — ------- ..
brațele, dar si prin lipsă de 
forță în lovituri. Este de
două ori campion al Poloniei: 
în 1974 și 1975.

de 1,79 m și cîntărind... 
67 și 70 kg, Rybicki — 
10 ani de practică a bo- 
__ se remarcă prlntr-o 
viteză de execuție eu

ATLETISM
ANNEGRET RICHTER (R. F. Germania)

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

„Cea mai rapidă femeie din 
lume” — atleta vest-germană 
Annegret Richter este in virs- 
tă de 26 de ani (îi va îm
plini la 18 octombrie) și are o 
constituție fizică ideală pen
tru cursele de viteză, fiind 
înaltă si suplă: 1,67 m șl 52 
de kg. Annegret Richter este 
măritată si practică profesia 
de stenodactilografă la o fir
mă din orașul Dortmund. In 
ceea ce privește cariera spor
tivă, cea a Annegretei Rich
ter, deși destul de scurtă, este, 
totuși, bogată în victorii și 
performanțe : campioană olim
pică la Montreal la 100 m cu 
11,08, după ce în semifinale 
realizase un uluitor record 
mondial : 11,01 ; tot ea deține 
și recordul mondial după cro
nometrajul manual 10,8 (îm
preună cu Renate Stecher) : 
fiind, de asemenea, campioană 
olimpică la Miinchen la șta
fetă 4x100, campioană euro
peană la Helsinki tot la șta
fetă, campioană europeană de 
sală la Rotterdam la 50 m 
(6,27), deținătoarea medaliei de 
argint la 200 m la Montreal 
(22,39) și ocupanta locului V in

finala olimpică de 100 m la 
Miinchen cu 11,38.

Iată un șir lung și pe de
plin edificator de performan
țe care justifică aprecierea 
că, la ora actuală, Annegret 
Richter este „cea mai rapidă 
feme'e din lume"...

ATLETISM • In meciul atletic 
masculin Franța-Belgia, desfășu
rat la Paris, gazdele au obținut 
victoria cu 231—176. Rezultate : 
110 mg — Drut (F) 13,54 ; lun
gime — Rousseau (F) 8,04 m ;
400 m — Brijdenbach (B) 46,48 ; 
200 m — Arame (F) 21,19 (vînt 
favorabil) ; 800 m — Van ~ 
(B) 1:48,27 ; 10.000 m —
(F) 28:54,6. « In ultima 
Rleti (Italia) : 110 mg — 
port 13,78 ; disc — Powell 
5.000 m — Bjorklund 13:45,46 ; 
lungime — Stekici 7,99 m ; 200 m 
(f) — Bettiglieri 24,02. • La în
cheierea campionatelor Cana
dei : înălțime — Joy 2,26 m (rec. 
național) ; ciocan — Neilson 
67,50 m : • Un nou record unio
nal la 400 mg femei a fost obți
nut, la Erevan, de Tatiana Storo- 
jova — 56.8.

Damme 
Gomez 

zi, la 
Daven- 
66,90 m;

la puncte pe H. Carter, pe rin
gul din Missoula (Montana). • 
La Chiavarl, semigreul italian 
Aldo Traversaro l-a învins prin 
k.o., în repriza 3, pe spaniolul 
Antonio Vasquz, într-un meci 
considerat ca semifinală pentru 
titlul european profesionist de
ținut de iugoslavul Mate Parlov.

CĂLĂRIE a Campionul brazi
lian Nelson Pessoa 
prima victorie, în concursul 
obstacole ' ‘ ~
feminină 
lărețel 
Schliitter, 
olimpice, 
Stiickelberger. _ 
țiunilor", la Ostende (Belgia), a 
fost câștigat de formația Irlandei, 
înaintea Belgiei, R.F.G. și Fran
ței.

două manșe, înaintea compatrio- 
ților săi Ph. Hardy și respectiv 
J. J. Geoulot.

ȘAH « Olandezul Timman este 
lider, după șase runde, în tur
neul de la Reykjavik, cu 4‘/3 p 
(1). Cite 4’/2 p au Olafsson și 
Najdorf, iar Tukmakov — 4 p.

â 1*1 1 -IJL
a obținut 

_____  de 
de la Hamburg. Proba 
de dresaj a revenit că- 
vest-germane Karin 

înaintea campioanei 
elvețianca Christine 

.Premiul Na-

AUTO • „Raliul celor 1000 de 
lacuri” s-a încheiat la Jyvaskyla 
(Finlanda) cu succesul piloților 
din țara gazdă, clasați pe toate 
primele 9 locuri. A cîștlgat Marku 
Alen (pe „Flat”), urmat de 
Pentti Airikkala (pe „Ford”) și 
Hannu Mlkkola (pe „Toyota”). 
Primul dintre echipajele străine 
a fost cel condus de suedezul 
L. Asterghaag (pe „Toyota”), cla
sat al 10-Iea.

BOX • Mexicanul Carlos Za
rate și-a păstrat centura de cam
pion mondial profesionist la 
cat. cocoș, dlspunînd prin k.o. 
tehnic, în repriza 12, de austra
lianul Paul Ferreri, la Los An
geles. • Bob Foster, fost cam
pion al lumii la cat. semigrea, a 
obținut un nou succes, învingînd

CICLISM • După șase etape, 
în Turul Poloniei conduce Ja
nusz Kowalski, urmat de Jan 
Brzezny la 3 sec și Joachim Vo
gel (R.D.G.) la 6:20. Brzezny a 
sosit primul în etapa a 5-a (Lu- 
blin-Walbrzych, 144 km), în 
3h39:50, iar următoarea etapă 
(Walbrzych-Kamlenna Gora, 28 
km contracronometru individual) 
a fost cîștlgată de Pozak, în 
42:14. • Turul Olandei a fost 
cîștlgat de rutierul olandez Ger- 
rie Knetemann, înaintea belgieni
lor Ludo Peeters la 1:03 și Jos 
Jacobs Ia

TENIS • Pentru a treia oară 
consecutiv suedezul Bjorn Borg 
a cucerit titlul de campion pro
fesionist al S.U.A., dispunînd în 
finala de Ia Boston (Massachus- 
setts) de H. Solomon cu 6—7, 
6—4, 6—1, 6—2. La dublu : Ruf- 
fels, Stone — Cahil, WhitUnger 
3—6, 6—3, 7—6. • După turneele 
de la Boston și South Orange — și 
înaintea celui de la Forest Hills 
— clasamentul Marelui Premiu 
FILT are în frunte pe următorii :

Ramirez 488 p, J. Connors 
p, E. Dibbs 405 p, H. Solomon 
p, W. Fibalc 377 p, G. Vilas 
p, A. Panatta 365 p, B. Borg 
p, M. Orantes 341 p, R. Tan- 
274, I. Năstase 230 p, J. Fillol 
S. smith 183, M. Edmondson 
p, P. Pecci 153 p. La în-

R.
415
386
370
360
ner
204,
153.......... .......... ..... __ _____
cheierea circuitului, primii 8 cla
sați se califică pentru „Turneul 
campionilor” (Houston, 5—12 de
cembrie) .

1:46.

SCIII •
desfășoară
temațional ____
uriaș a revenit francezului Alain 
Navillod, care a cîștlgat cele

La Portillo (Chile) se 
primul concurs in- 
al sezonului. Slalomul

VOLEI • Turneul feminin de 
la Varna s-a încheiat cu victoria 
echipei Bulgariei — 10 p. Au 
urmat : Cehoslovacia 9 p. Unga
ria 7 p, Polonia 7 p, Iugoslavia 
și R.D.G. — 6 p. • țn turneul 
masculin de la Ostende, a cîști- 
gat echipa Italiei, urmată de 
Belgia, Olanda șl Elveția.

ÎN MECI retur pentru „Su
per cupa Europei", la Bruxe
lles, echipa belgiană Ander- 
lecht cîștigătoarea Cupei cupe
lor a învins cu 4—1 (2—0) for
mația vest-germană Bayern 
Miinchen, deținătoarea Cupei 
campionilor europeni. Au mar
cat : Rensenbrink (2), Van der 
Elst, Haan, respectiv G. Miiller. 
Deși a pierdut primul joc cu
1— 2, trofeul a intrat în pose
sia echipei Anderlecht.

SEZONUL fotbalistic în Ita
lia s-a deschis oficial, cu 
disputarea primelor meciuri 
din grupele preliminare ale 
„Cupei". A. C. Milan — viitoa
rea adversară a formației Di
namo București în „Cupa 
U.E.F.A." — a învins pe teren 
propriu, cu 2—0, pe Catania.

IN PRELIMINARIILE cam
pionatului mondial, la Havana, 
în meci retur: Cuba — Jamaica
2— 0 (1—0). In tur 3—1. Echipa 
Cubei va întîlni în turul urmă
tor formația Haiti.

FINALA „Cupei U.R.S.S." 
programează mîine, la Mosco
va, meciul dintre Ararat Ere

van și Dinamo Tbilisi. în se
mifinale : Ararat — Dneprope
trovsk 2—1 ; Dinamo Tbilisi — 
Șahtior Donețk 2—0.

LA MADRID, în meci ami
cal : Real Madrid —■ Slavia 
Praga 4—1 (2—1). Danezul Jen
sen, noua achiziție a clubului 
spaniol, a înscris 3 goluri.

FEDERAȚIA argentiniană a 
dat publicității un comunicat 
prin care se interzice transfe
rul în străinătate al jucătorilor 
argentinieni, sub 28 de ani. 
Această măsură, care limitează 
exodul de jucători în Europa, 
este valabilă pînă la începerea 
campionatului mondial din anul 
1978.

LA DOUALA (Camerun) 3 
Sel. Camerun — Benfica Lisa
bona 2—2 (1—1).

PREȘEDINTELE clubului
Bayern Miinchen, Wilhelm 
Neudecker, a anunțat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că e- 
chipa vest-germană va susține 
o întîlnire tur-retur cu echipa 
braziliană Belo Horizonte, cam
pioana Americii de Sud. Aceste 
întîlniri vor avea loc în cursul 
lunii noiembrie.
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