
DIVIZIA A DE HANDBAL 
A DEBUTAT FURTUNOS

[• H.C. Minaur și Progresul București — învinse ! •
Două noi promovate („U“ lași și Relonul) au înregistrat 
victorii ® Textila Buhuși depășită acasă de „U" București

Cea de a 18-a ediție a Di
viziei A de handbal a debutat 
ieri furtunos, oferind chiar din 
start cîteva surprize de pro
porții. în fruntea acestora se 
situează înfrîngerile suferite 
de două dintre fruntașele cam
pionatului trecut — Minaur 
Baia Mare și Progresul Bucu
rești.

FEMININ
r PROGRESUL — CONFEC
ȚIA 2—1 (1—1) ! în condiții 
meteorologice grele, Confecția, 
formație care a trăit anul tre
cut emoțiile retrogradării, reu
șește o victorie nesperată dar, 
zicem noi. pe deplin meritată 
în fața vicecampioanei țării. 
Ambele echipe au luptat mult, 
străduindu-se în special în 
apărare. Frigul, ploaia toren
țială și terenul alunecos au 
făcut dificil controlul mingii, 
ceea ce a îngreunat mult or
ganizarea acțiunilor ofensive. 
Timp de 40 de minute scorul 
s-a menținut egal (2—2), dar 
în final Confecția, cu mai mul
tă precizie în aruncări, s-a de
tașat în învingătoare meritată; 
Au înscris : Chariuc 2, Pițigoi 
și Constandache — Confecția, 
respectiv Ciobanu 2.

RAPID — VOINȚA ODOR
HEI 9—9 (5—4). Feroviarele au 
început meciul bine, conducind 
cu 5—2 în min. 21. Următoare
le 20 de minute au fost însă 
inexplicabile. Rapidul primind 
7 goluri fără a reuși să înscrie 
nici unul ! Datorită pasivității 
gazdelor, Voința Odorhei se de
tașează (min. 41 : 5—9 1) obți- 
nînd și o șansă nespera
tă de victorie, dar un fi
nal dramatic va aduce pe ta (Continuare in pag. a 4-a)

Aspect din timpul jocului „U“ București — Știința Bacău, încheiat 
la egalitate. Aruncă la poartă N. Voinoa (Știința) care i-a depășit 
clar pe Lincă și Cîrlan Foto : Vasile BAGEAC

bela de marcaj fireasca egali
tate. De notat că prin plecarea 
jucătoarelor Amarandei de la 
Rapid și Teglaș de la Voința 
Odorhei în ambele echipe se 
simt dereglări. însă pregătirea 
foarte bună dovedită de cele 
două formații a făcut ca în 
pofida acestui lucru și a tere
nului greu meciul să fie bun. 
De notat evoluția jucătoarelor 
Alexandrescu și Iagăru (Ra
pid), Mikloș și Laczkovics (Vo
ința Odorhei), cele mai bune 
din formațiile lor. Au marcat : 
Stănișel 3, ■ Alexandrescu 2, 
Oancea 2 și Iagăru 2 — Rapid, 
respectiv Mikloș 3, Laczkovics
3. Widlarcz 1 și Kajtar 2.

Hristache NAUM
I.E.F.S.  — MUREȘUL TG. 

MUREȘ 20—11 (10—5). După
primele zeci minute de tato
nare. tînăra dar robusta și va
loroasa echipă a studentelor 
bucureștence a trecut la atacuri 
sistematice, bine organizate și 
destul de rapide pentru tere
nul de zgură mustind de apă. 
Circulația eficientă la 9 m, 
precum și precizia angajărilor 
la semicerc au adus repede 
echipei din Dealul Spirii un 
avantaj confortabil pe tabela 
de marcaj (min. 12 : 6—2). De 
aici înainte mureșencele au 
căzut evident, limitîndu-se la 
schițarea unei opoziții pe pro
priul semicerc în timp ce în 
atac au irosit majoritatea acțiu
nilor. Semnificativ în, a'cest 
sens ni se pare faptul că Ro
zalia Șoș și Maria Dorgo, de 
regulă cele mai eficiente ju
cătoare ale Mureșului, au în
registrat un procentaj de ine-
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DINAMO - SINGURA ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
• Fluctuațiile de 
formă și de scor 
continuă • U.T.A. 
la prima sa victo
rie în acest cam
pionat • Dudu 
Georgescu se dis
tanțează în clasa
mentul golgeteri- 
lor • F.C.M. Ga
lați pierde con
tactul cu plutonul

Ultimul din cele 3 
goluri ale meciului 
Steaua — F.C. Cor
vinul : Troi reia in 
plasă' centrarea lui 

Năstase.
Foto : D. NEAGU

GOLGETERII

7 GOLURI :
(Dinamo) — 1

4 GOLURI : 
Craiova).

D. Georgescu 
din 11 m.

Bălăci (Univ.

3 GOLURI : M. Sandu (Spor
tul studențesc). Lucescu (Di
namo) — 1 din 11 m. Troi 
(Steaua), Munteanu (S. C. Ba
cău). Tănase (F. C. M. Reșița).

2 GOLURI : Dinu (Dinamo), 
M. Răducanu (Steaua) — 1 din 
11 m, Zamfir și Botez (S. C. 
Bacău), Cotec („Poli" Timișoa
ra). Dănilă (Politehnica Iași), 
Țevi (Progresul Buc.). Rîșniță 
(Rapid) 1 din 11 m, Tonca și 
Georgescu (F. C. Corvinul), 
Gabel (F. C. M. Reșița), Boloni 
(A.S.A. Tg. Mureș), Kun II 
(F. C. Bihor), Dumitrache 
(Jiul).

Citiți în paginile 2—3 re- J 
;l latări de la jocurile celei S 
J de a IV-a etape a Divi- l 

ziei A ?

4 PAGINI — 30 BANI I

U. T. A.
Univ. Craiova 
Steaua
A.S.A. Tg. Mure;
Jiul
F.C.M. Galați
F. C. Argeș
Simbâtă
Progresul București
F.C.M. Reșița

1. DINAMO
2. Sportul studențesc
3> Steaua
4. S. C. Bacău
5. Jiul
6. Rapid

7— 8. Universitatea Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 

9. „Poli" Timișoara 
10—11. F. C. Bihor

F. C. Argeș
12. F. C. Corvinul
13. F. C. Constanța
14. Politehnica lași
15. F.C.M. Reșița
16. Progresul
17. U.T.A.
18. F.C.M. Galati

ETAPA

Luni 6 septembrie 1976

REZULTATE TEHNICE
— Rapid
— Politehnica lași
— F. C. Corvinul Hunedoara
— „Poli“ Timișoara
— F. C. Bihor
— Dinamo
— F. C. Constanța

— S. C. Bacău
— Sportul studențesc

CLASAMENTUL

1—0 (1—0)
1—0 (1—0)
3-0 (0—0)
3— 1 (2—0) 
2—1 (0—1) 
0—2 (0-2) 
2—0 (0—0)

4— 2 (2—0)
aminat

4 3 0 1 15— 5 6
3 3 0 0 8— 1 6
4 3 0 1 8— 5 6
4 2 1 1 8— 4 5
4 2 1 1 4— 5 5
4 2 0 2 5— 2 4
4 2 0 2 6— 4 4
4 2 0 2 5— 3 4
4 2 0 2 5— 5 4
4 2 0 2 3— 4 4
4 2 0 2 3— 4 4
4 1 1 2 7— 6 3
4 1 1 2 3— 3 3
4 1 1 2 4— 5 3
3 1 1 1 6— 8 3
4 1 1 2 5—11 3
4 1 1 2 1—10 3
4 0 0 4 1—12 0

VIITOARE

VASILE PASCALE (STEAUA)
„CURSA VICTORIEI" LA

A CÎSTIGAT 
CICLISM

Sîmbătă după-amiază s-a 
încheiat, la București, cea de-a 
28-a ediție a tradiționalei com
petiții cicliste internaționale, 
„Cursa Victoriei". După cinci 
zile de întreceri, pe parcursul 
cărora sportivii au luat startul 
in șase etape, victoria finală 
i-a revenit lui VASILE PAS
CALE, reprezentant al clubului 
Steaua. El are meritul de a se 
fi dovedit nu numai un bun și 
tenace cățărător, dar și un a- 
lergător de contratimp cu reale 
posibilități. In proba de contra
timp individual, disputată sîm
bătă dimineață (etapa a V-a), 
pe un traseu în pantă (cabana 
Cheia — cabana Pîrîul Rece), 
deci foarte dificil. Pascale a ob
ținut al treilea timp al zilei, 
reușind să se depărteze cu încă 
patru secunde de principalul 
său adversar, sovieticul N. Ko- 
za’-av.

n proba de contratimp, vic
toria i-a revenit, așa cum era 
de așteptat, lui S. Suharucenko 
(T.S.K.A.), un bun specialist al 
genului de întrecere. Dar iată 
ocupantii primelor locuri la a- 
ceastă probă (8 km) : 1. S. Su
harucenko 16:32, 2. I. Cojocarii 
• Steaua) 17:11, 3. V. Pascale
17:52, 4. S. Nikitenko (T.S.K.A.) 
17:53, 5. V. Skrebnikov
(T.S.K.A.) 17:54...

După numai patru ore de la 
încheierea probei de contra
timp, cicliștii au luat startul în 
etapa a Vl-a și ultima a com
petiției : Predeal — Ploiești — 
București (prin Buftea), 143 
km. A fost o etapă mai agitată

decît se sconta. Cicliștii de Ia 
T.S.K.A. au încercat totul (și e- 
rau îndreptățiți să o facă) pen
tru a se desprinde din pluton 
în vederea unei răsturnări de 
situații. Că nu le-au reușit ten
tativele a fost meritul sportivi
lor de la Steaua, a celor de la 
Voința și de la Olimpia care, 
de fiecare dată, au ripostat 
atacurilor, prin contraatacuri nu 
mai puțin furibunde. Și totuși 
și în această etapă s-au produs 
două evadări. Prima am înre
gistrat-o chiar după ieșirea din 
Predeal, cînd T. Kiinast de la 
Vorwărts (R.D.G.) a fugit 
din pluton și a pedalat de u- 
nul singur aproximativ 20 km 
(după care a fost prins), iar a 
doua, cu 15 km înainte de so
sire, întreprinsă de I. Kuce- 
reavîi (T.S.K.A.) și P. Dolofan 
(Steaua). Ultimul, cu un sprint 
mai bun a reușit să treacă pri
mul linia de sosire cîștigind e- 
tapa. Clasament : 1. P. Dolofan 
a parcurs 113 km în 3hl9:54 
(medie orară 42,930 km), 2. I. 
Kuceareavîi, 3. J. Zavrel (D.ikla 
— Cehoslovacia), 4. N. Kozarev 
(T.S.K.A.), 5. V. Pochop (Du- 
kla). 6. T. Drăgan (Voința)... 
toți același timp cu învingă
torul. Clasament general după 
șase etape : 1. V. PASCALE 
16h80:43, 2. N. Kozarev 131101:29,
3. E. Imbuzan 16h0”:15, 4. S. 
Suharcenko 16h01:39, 5. V.
Skrebnikov (T.S.K.A.) 161195:13, 
6. I. Kucereavii 161105:13...

Gheorghe ȘTEFANcSCU V. PASCALE

Joi 9 septembrie
Simbâtă 11 septembrie

Duminică 12 septembrie

PRIMA SURPRIZĂ IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA RUGBY

RULMENTUL BIRLAD ÎNVINGE
PE SPORTUL STUDENȚESC!
Cea de a doua etapă a Divi

ziei A la rugby a consemnat 
prima surpriză a competiției : 
înfrîngerea Sportului studențesc 
la Birlad. In rest, rezultate 
normale. Iată, pe scurt, un 
„film" al etapei.

• VICTORIE MERITATA a 
RULMENTULVI. în ciuda eșe
cului sever din etapa inaugu
rală, în fața Stelei, Sportul 
studențesc rămîne o echipă cu 
pretenții. Ea a plecat la Birlad 
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REZULTATE TEHNICE : Grivita Roșie — Gloria Buzâu 15—4 (15—4), 
,,U" Timișoara — „Poli" lași 13—0 (3—0), Olimpia — Gloria Buc. 13—10 
(3—7), C.S.M. Sibiu — Farul 3—18 (0—3), Dinamo —Minerul G. Humorului 
36—3 (12—3), Agronomia Cluj-Napoca — Știința Petroșani 0—6 (0—6), 
Rulmentul Birlad — Sportul studențesc 6—4 (3—4), Rapid — Steaua 
10—43 (0—18).

SITUAȚIA IN GRUPE : grupa A : Grivița Roșie 6 p, „U“ Timiș. 4 
Gloria Buzău și „Poii" lași cîte 3 p ; grupu B : Farul 6 p, C.S.M. 
Olimpia cite 4 p. Gloria Buc. 2 p : grupa C : Dinamo și Știinta cite 6 
Agronomia și Minerul cite 2 p ; grupa D : Steaua 6 p, Rulmentul 5 
Rapid 3 p, Sp. stud. 2 p.

A.S.A. Tg. Mureș
Sportul studențesc
Dinamo
„Poli" Timișoara
Sport Club Bacău
Rapid
Jiul
Politehnica lași
U. T. A.

— Steaua
— Univ. Craiova
— F. C. Constanța
— F. C. Argeș
— F. C. Corvinul
— F.C.M. Galați
— F.C.M. Reșița
— Progresul
— F. C. Bihor 

cu gîndul reabilitării, dar gazdele 
au reușit, la capătul unei insis
tente dominări, să obțină o 
prețioasă victorie cu 6—4. De 
remarcat însă că în finalul în- 
tilnirii studenții nu au reușit să 
transforme două lovituri de pe
deapsă din poziții favorabile. 
Autorii punctelor : Peiu și 
Mihalcea (cîte 3) pentru Rul
mentul, respectiv, A. Hariton.

(Continuare in pag. 2-3)
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PRIMA SURPRIZĂ ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA RUGBY |
(Urmare din pag. I)

A arbitrat M. Gavrici. (E. SO
LOMON — coresp.)

• STEAUA A CIȘTIGAT 
PAS". Istoria unui meci 
o grămadă de clasă și o 
firavă' nu poate avea 
multă culoare. Fără a 

foarte mult, militarii au

„LA 
între 
alta 
prea 
forța ____
învins categoric (43—10), grație 
citorva sclipiri ale lor, dar și 
lipsei de vigoare a Rapidului, 
o formație extrem de corectă, 
cu apetit spre jocul deschis, dar 
fără gabarit. Am reținut cîteva 
acțiuni frumoase pe înaintare 
ale Stelei, cu Murariu, Mun- 
teanu (păcat că acest excelent 
jucător este foarte nervos, el 
fiind, de altfel, eliminat în min. 
69 pentru loviri repetate) sau 
Pintea în prim plan. De cea
laltă parte — o frumoasă în
cercare realizată de Moș, o fa
ză creată de Costache și... cam 
atît.

în ceea ce-i privește pe 
roviari mai trebuie" reținut 
amănunt : ei s-au prezentat 
tr-o ținută vestimentară 
nu face cinste clubului 
pid (tricouri foarte uzate, nu
merele de pe ele — lipsă, 
jambiere în fel de fel de cu
lori). Arbitrul Constantin Po
pescu s-a dovedit destul de 
rigid în aplicarea regulamentu
lui. Au punctat : D. Alexandru 
(9), Munteanu, R. Ionescu, Te- 
leașă (cîte 8), Murariu și Pin
tea (cîte 4), Durbac (2) pentru 
Steaua, respectiv, Gheltu, Moș 
(cîte 4), Stănescu (2).

• O ECHIPA CU TRADI
ȚIE, O ECHIPA DE VIITOR ! 
Ea este Grivița Roșie, un XV 
cu multe talente, care așteaptă 
doar necesara perioadă de ru
tină și de omogenizare pentru 
ca „zăpezile de altădată" să 
revină în Parcul copilului. Ieri 
dimineață, startul meciului său 
cu Gloria Buzău promitea 
spectacol și numai ploaia e de 
vină că acesta a rămas doar... 
o promisiune. Meciul a fost 
disputat, cu o răsturnare de 
scor : 3—0, 3—4, 6—4... 15—4.
Lucruri bune se pot spune și 
despre oaspeți, unii dintre ei 
foarte tineri. Au marcat : Făl- 
cușanu (8) — un jucător în re
venire de formă, Bonea (4), 
Gligor (3) pentru Grivița Roșie, 
Leșeanu pentru buzoieni. Arbi
tru : P. Ionescu.

Geo RAEȚCHI

fe- 
un 
în- 
ce 

Ra

Luptă aeriană pentru balon, elocventă pentru dîrzenia cu care s-a 
jucat in meciul Grivifa Roșie — Gloria Buzău Foto ; N. DRAGOȘ

rezultatul la 13—10 ! 
tot meciul inițiativa 
partea rugbyștilor de la Gloria, 
care au punctat prin 
Lazăr și Radu Ion (cîte 
Olimpia nu reușise, pînă 
min. 79, decît trei lovituri 
pedeapsă, toate transformate de 
Tablă. Deci, o victorie noro
coasă, după o partidă în care 
adversara ar fi meritat cel pu
țin 2 puncte, adică un rezultat 
egal. A arbitrat foarte bine Al. 
Lemneanu.

• FAIR — PLAY DESA- 
V1RȘIT. Tot pe stadionul Olim
pia, dar duminică dimineață, 
Dinamo a surclasat pe Mine
rul, după un meci influențat 
de ploaia torențială care a că
zut în prima repriză și, deci, 
de terenul alunecos. De aici, 
numeroase greșeli de execuție. 
Este însă de admirat fair-play- 
ul în care s-a jucat. Autorii 
punctelor : Constantin (13), Za-

Aproape 
a fost de

Iacob il).
3). 
în 
de

fiescu II (8), Aldea, Dragomi- 
rescu. Cornel Gheorghe (4), 
Nica (3) pentru Dinamo, res
pectiv, Petre Ion. Foarte atent 
arbitrajul lui Gh. Bănceanu.

Tiberiu STAMA
• ȘTIINȚA A DOMINAT

TOT ----------- ~ ‘
fără 
pase, 
față 
0—6.
E. Stoica (2). Arbitru : A. Gă- 
geatu. (I. POCOL — coresp.).

• LA TIMIȘOARA, VICTO
RIE CLARA. Au punctat Co
munici (9) și Gheorghe (4). A 
arbitrat : St. Cristea. (P. AR
CAN — coresp. jud.)

• LA SIBIU, SUCCES SCON
TAT. Autorii punctelor : Bucos 
(14), Motrescu (4) pentru Farul, 
respectiv. Lupaș. Arbitru : FI. 
Tudorache. (I. BOȚOCAN — co
resp.)

MECIUL. Cu o înaintare 
aplomb, greșind multe 
Agronomia nu a făcut 

unei echipe mai sigure : 
Au înscris : Budică (4) și

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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• OLIMPIA : VICTORIE IN 
EXTREMIS ! Lovitură de tea
tru, _ sîmbătă, pe „Olimpia". 
După ce a condus pînă în min. 
79 cu 10—9, Gloria București a 
cedat cu puține secunde înain
tea fluierului final în fața e- 
chipei Olimpia, prin încercarea 
lui Slăvuțeanu, care a „întors"

Aflată la a IlI-a ediție, cea 
mai amplă competiție a spor
tului alb din 
„Cupa Scinteii tineretului" 
tenis, reunește din nou, înce- 
pind de azi, în însorita stațiune 
Costinești, pe cei 240 de fina- 
liști din întreaga țară și din 
municipiul București pentru a 
desemna, dintre ei, pe cîștigă- 
torii rîvnitelor titluri de cam
pioni.

țara noastră,
" la

RAPID-VOINȚA CLUJ-NAPOCA 6-2
POLO

DETAȘARE CLARĂ, DAR ABIA DUPĂ PAUZĂ
Lipsa din formație a nume

roși titulari s-a făcut serios 
simțită, ieri, în jocul echipei 
gazdă (mai ales în primele 45 
de minute) dar, pînă la urmă, 
Steaua s-a impus la scor net 
în fața echipei hunedorene.

fost netă chiar și în prima re
priză, dar lipsa de sincronizare 
a trio-ului Troi-Năstase-Rădu- 
canu, care a dus la eșuarea 
unor acțiuni de atac ce se 
anunțau periculoase, a făcut ca 
scorul să rămînă alb. Dealtfel,

>
Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 

12 000. Au marcat: VIGU (min. 50), RADUCANU (min. 62, din penalty), 
TROI (min. 69). Raport de comere : 13—6. Raportul tulurilor ia poartă : 
18—8 (pe spațiul porții : 11—3).

STEAUA : Moraru 7 — Angheiini 6 (min. 46 Nițu 7), Agiu 6, Sames 6, Vigu 
7 — Stoica 8 (min. 78 Zahiu), Florea 7 — Trai 7, Năstase 6, Răduconu 6, 
Aelenei 6.

F.C. CORVINUL : Bologan 7 — Banciu 6, Tonca 6, Vlad 6, Miculescu 6 — 
Angelescu 6, Savu 6, Economu 7 (min. 78. Lozâr) — Bucur 6, Șurenghin 7 
(min. 46 Agud 5), Georgescu 6.

A arbitrat : M. Fediuc ★ ; la linie :
V. Popovici (Botoșani).

Cartonașe galbene : TONCA, AGIU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0—1).

M. Abramiuc (ambii Suceava) șl

«'
Aceasta, grație mai ales efor
tului unor tineri jucători (Stoi
ca, Florea, Nițu) care s-au 
străduit (și au reușit în _ bună 
măsură) să-i suplinească cu 
succes pe coechipierii lor mai 
rutinați, absenți din cauza ac
cidentărilor. Superioritatea te
ritorială a „roș-albaștrilor“ a

primele 45 de minute, sărace 
în faze dinamice, au fost de 
nivel tehnic și spectacular scă
zut. doar șutul lui Florea 
(min. 14). respins greu in cor
ner de Bologan, bara lui Năs
tase (min. 37). cîteva pătrun
deri ale lui Angelescu printr-o 
apărare cu destul de multe

D
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290 Of MINUTE PENTRU... UN GOL

Turul doi al Diviziei A la 
polo a continuat ieri cu meciu
rile etapei secunde. In Capi
tală, actualul lider, Rapid Bucu
rești, a primit replica formației 
Voința din Cluj-Napoca. Jocul, 
programat la bazinul de la 
ștrandul Tineretului, a fost in
teresant și a confirmat supe
rioritatea echipei campioane ; 
Rapid a învins cu 6—2 (1—0, 
1—2, 2—0, 2—0), păstrîndu-și
poziția fruntașă în clasament.

Feroviarii au deschis scorul 
chiar în primele secunde prin- 
tr-un șut precis al lui Olac, iar 
la începutul reprizei secunde 
au mărit avantajul (2—0) prin 
internaționalul Cornel Rusu. 
Avind in față perspectiva unei 
înfrîngeri nete, poloiștii clu
jeni au reacționat puternic, 
strîngîndu-și rîndurile, mai a- 
les în sistemul defensiv, ușor 
penetrabil. Ca urmare, A. Szi- 
lagy a reușit să reducă din 
handicap, iar 50 de secunde 
mai tîrziu, Claudiu Rusu — cu 
un șut foarte frumos — a res
tabilit egalitatea pe tabela de 
marcaj : 
ze. Din 
devenit 
timp ce 
nat mai

cu atacuri furtunoase și după 
primele 5 minute conduceau cu 
2—0 (au marcat Bone și Raca). 
In continuare, întrecerea a 
fost mai echilibrată, nici una 
din cele două echipe nereușind 
să înscrie timp de 10 minute. 
Poloiștii de la C.N.U. au obți
nut în ultima repriză o egalare 
la care puțini mai sperau și cu 
ajutorul prețios 
timișorean Ad. 
torii golurilor : 
Angelescu. 
resp. jud.).

Se știe că în 1974, din ini
țiativa C.C. al U.T.C. și a zia
rului „Scînteia tineretului“, cu 
sprijinul larg al Federației 
române de tenis, a fost lansată 
această întrecere, care-și pro
pune să orienteze pe tineri că
tre practicarea unui sport care 
— datorită excelentelor perfor
manțe obținute pe plan inter
național de Ion Tiriac și Ilie 
Năstase, precum și de Virginia 
Ruzici, Mariana Simionescu și 
Florența Mihai — cucerește tot 
mai mulți adepți, pretutindeni 
în țară. Prilejul oferit de a- 
ceastă competiție a fost folosit 
și pentru organizarea unei în
treceri avind ca obiectiv ame
najarea cît mai multor tere
nuri de tenis.

Duminică, odată cu premie
rea, în cadru festiv, a celor 
care vor cuceri titlurile de 
campioni, se va face și bilanțul 
numărului de terenuri amena
jate în acest an. Sîntem siguri 
că bilanțul va fi îmbucurător

I
I
I
I
I
I
I
I
I

al arbitrului 
Stănescu. Au- 
L. Pleșca și 

(I. GHIȘA — co- Din cauza unei

i

CLASAMENT
1. Rapid 7 6 1 0 57—21 13
2. Dinamo 6 5 1 0 45—26 11
3. Voința 7 3 1 3 46—42 7
4. C.N.U. 7 2 1 4 19—42 5
5. Progresul 6 1 1 4 23—34 3
6. Crișul 7 0 1 6 19—44 1

ploi toren
țiale care a făcut traseul im- 

finală a 
de 

aibă

practicabil, etapa 
campionatului republican 
motocros care urma să 
loc ieri la Vălenii de Munte a 
fost amjnată pentru ziua de 
26 septembrie — tot la Vălenii 
de Munte.
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ARAD, 5 (prin telefon).
...Atît a așteptat U.T.A. pînă 

a marcat primul său gol în 
acest campionat. Și acest gol, 
care se convertește în două 
puncte prețioase, are valoarea 
unui balon de oxigen pentru 
un moral atît de diminuat, 
mai ales după insuccesele 
de la București și Constanța.

U. T.A- 1 [1]
RAPID 0(0)

fisuri și H 
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li Jiiirn 1

Rezist:® 
nedoara I 
destul d<® 
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Victorie 
steliștilor I 
jocul lor în 
contele ind 
îngrijorează 
meciului d 
gici...

Stadion U.T.A. : teren alunecos ; 
timp ploios, friguros ; spectatori, a- 
proxirnativ 3 000. A marcat : BRO- 
ȘOVSCHj (min. 21). Raport de cor- 
nere : 15—5. Raportul șuturilor la
poarta : 21—7 (pe spațiul porții : 
9-4).

U.T.A. : lorgulescu 7 — Gașpar 7, 
Kukla 7, Schepp 7, Batea 5 — Do- 
mide 6, Tisa 8 (min. 86 Leac) Bro- 
șovschi 7 — Sima 6 (min. 63 Giur
giu 5), Nedelcu 7, Uilecan 6.

RAPID : lonițâ 7 — Pop 7, Pîrvu 7, 
Zalupca 6, David 7 — Petcu 6, M. 
Stelian 6 (min. 82 Ronteo), Șutru 6 
(min. 78 D. Popescu) — Teleșpan 5, 
Neagu 5, Manea 6.

A arbitrat : N. Cursaru ;
la linie : V. Gligorescu și N. Moro- 
ianu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 4—0 (3—0).

Fără îndoială, echipa ară
deană merită victoria pen
tru că s-a aflat la cîrma 
jocului cea mai mare parte a 
timpului, adică cu excepția pe
rioadei dintre minutele 46—56, 
cînd Rapid a insistat mai mult 
în atac. Dealtfel, raportul cor- 
nerelor sau al șuturilor la 
poartă atestă acest adevăr din 
teren. A învins doar la limită, 
deoarece multe carențe din 
zona finalizării au privat-p de 
alte goluri. Nedelcu (min. 26),

Uilecan (min. 40), Tisa (min. 
58), Domide (min. 71) și, mai 
ales, Giurgiu (de două ori din 
6—7 metri a lovit balonul cu 
capul ca un... începător) au 
irosit mari ocazii, iar în min. 
62, la „capul" lui Nedelcu bara 
transversală l-a salvat pe Io- 
niță, care fusese învins.

Probabil că acum Rapid re
gretă mult acest meci pierdut. 
Credem că a mizat exagerat 
pe defensivă, de vreme ce 
Petcu rareori s-a dezlipit de 
lingă linia de fundași, iar în 
atac s-a acționat, de regulă, cu 
numai doi jucători. De aici și 
puținele ocazii avute, dintre 
care cele mai bune au fost ale 
lui Teleșpan (min. 7). Șutru 
(min 31 — care a șutat defec
tuos). La limita satisfăcătoru
lui — fără Rișnită rămas la 
hotel cu febră de 39 grade — 
echipa giuleșteană are meritul 
că a aruncat în luptă o gar
nitură tînără în care Petcu a 
devenit unul dintre jucătorii 
cu... experiență, iar Pîrvu (19 
ani) și David, fotbaliști tineri 
care au luptat mult, pot con
stitui nucleul Rapidului dc 
mîine.

Singurul gol al partidei, rod 
al unei singure faze dusă pînă 
la capăt : în min. 21 Uilecan a 
centrat și BROȘOVSCHI a re
luat cu capul, derutindu-I pe 
Ioniță, care a atins balonul dar 
nu l-a putut retine.

Constantin ALEXE
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Trofeul Petsr
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INCERTITUDINE PÎNĂ

2—2 după două repri- 
acest moment jocul a 
mai îndîrjit. Dar în 
bucureștenii au combi- 
precis (s-au evidențiat 

C. Rusu, Schervan, I. Slavei, 
Olac), mareînd patru goluri, 
jucătorii Voinței s-au întrecut 
în ratări din situații favorabile 
Rapid a dominat evident a 
doua parte a întrecerii, reali- 
zînd o victorie pe deplin me
ritată. Ultimele patru goluri ale 
meciului au fost realizate de : 
Ilie Gheorghe, Schervan, I. 
Slavei și C. Rusu. Corect arbi
trajul lui N. N’colaescu (Buc.).

★
La Oradea, Crișul și C.N.U. 

București au terminat nedecis : 
2—2 (2—0, 0—0, 0—0, 0—2). A 
fost o partidă de mare luptă, 
mai ales în final și rezultatul 
nedreptățește, după părerea 
noastră, echipa orădeană. Ju
cătorii de la Crișul au început

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA 

NOEXPRES DIN " “

FAZA I

EXTRAGEREA I : 3
27 ■ EXTRAGEREA a 
27 11 14 25 ; 
IlI-a : 8 43 6
GEREA a IV-a : 21 7 29 40 4

5.IX.
PRO-

30
21

EXTRAGEREA

25 23
Il-a :

FAZA a n-a

EXTRAGEREA a V-a : 26 18 
6 23 : EXTRAGEREA a Vl-a : 
25 28 24 23 ; EXTRAGEREA 
Vil-a : 28 31 25 19 15 ; EXTRAG 
REA a VIII-a : 40 9 32 41 8.

FOND 
GURI :

DE CIȘTI-

această tra-cîștigurilor la
face astfel : de la 13 sep- 
pînă la 5 noiembrie a.c.

Plata
gere se 
tembrie .
(în municipiul București), de la 
22 septembrie pînă la 5 noiem
brie (în țară) și începînd aproxi
mativ de la 22 septembrie (prin 
mandate poștale).

LA 12 SEPTEMBRIE 1376, O 
NOUA TRAGERE LOTO 2 !

VARIANTA CU 
LA CONCURSUL 

5ETAPA DIN

Procurați-vă din vreme biletele. 
Mai multe variante, mai multe 

șanse de cîștig !

AȘA ARATA O
13 REZULTATE
PRONOSPORT,

SEPTEMBRIE 1376
I. U. T. Arad — Rapid

II. „U“. Cv. — Poli. Iași
III. Steaua — Corvinul
IV. A.S.A. Tg.M. — Poli. Tim.
V. Jiul Petr. — F. C. Bihor

VI. F.C.M. Galați — Dinamo 
VII. F. C. Arg. — F. C. C-ța

1 
1
1
1
1
2
1

VIII. F.C.M. R-ța—Sp. stud, anulat■—. — . _ ------------ J
X 
X

1
X

F.

c.s.u. Gl.
f.c. Br.

IX. Vlct. Tec.
X. Ollmp. Rm. S.

XI. Șoimii Sibiu — C. S. Tgv.
XII. Aurul Brad — M. Deva 

XIII. Ind. sîrmei — C.F.R. Cj.-N.
Fond de cîștlg : 350.084 lei.
Plata cîștigurilor va începe 

Capitală de la 10 septembrie pînă 
la 5 noiembrie, în țară de la 
14 septembrie pînă la 5 noiem
brie 1976 Inclusiv, prin mandate 
poștale de la 14 septembrie 1976.

în
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PETROȘANI, 5 (prin telefon)
Dificilă și, la un moment dat, 

nesperată victorie a echipei 
gazde. Ea a venit cu 4 minute 
înaintea finalului de meci, fără 
să reflecte subînțeleasa supe
rioritate a învingătorului. Căci 
Jiul a jucat crispat, nervos, 
fără aplomb, fără inspirație în 
atac. Două din numele sale de 
rezonantă, Mulțescu (suprave
gheat strașnic de M. Marian) 
și Dumitrache, deși binevoitori, 
nesincronizați încă, au blocat 
multe faze, îngustînd frontul de 
atac, finalizînd, nu o dată, de
fectuos. F.C. Bihor. în schimb, 
a jucat multă vreme dezinvolt, 
cu limpezime tactică și tehnici
tate, ca o echipă omogenă, în
chegată. Linia «a de fundași a 
respins sigur și precis, inițiind 
laze de contraatac, consolidate 
de mijlocași și purtate în vi
teză spre poarta lui Homan, de 
Georgescu. Kun II și Ghergheli. 
Iar una dintre ele a și fost 
fructificată de KUN II (min.

44), care a șutat, jos la colț, 
de la 20 m.

Repriza a doua nu schimbă 
esențial profilul partidei, F.C. 
Bihor păstrînd avantajul prin- 
țr-un marcaj strict în propria 
jumătate de teren. O mobiliza
re generală în tabăra Jiului.

rat un penal 
țcscu), la f; 
merație in 
min. 50 I 
înălțat^ reluî 
(fare a lui 
MULȚESCU 
poartă din

Stadion Jiul ; teren moale (a plouat înaintea meci 
spectatori, aproximativ 5 000. Au marcat: KUN II (mi 
(min. 70) și MULȚESCU (min. 86). Raport de cornere 
turilor la poartă : 17—10 (pe spațiul porții : 11—4).

JIUL : Homan 6 — Niculescu 7, Bâdin 5, Ciupitu 7, I 
Stoica 8> — Bucurescu 6 (min. 60 Covaci 6), Mulțescu < 
jan 7 (fni-n. 72 Stoichiță 7).

F.C. BIHOR : Albu 9 — P. Nicolae 7, Bigan 8,, Lucac 
Naghi 7 (min. 76 Naom), M. Marian 8, Kun ll 7 4k.Suci 
Gh'ergheli 7, Georgescu 8.

A arbitrat : Fr, Coloși ★★★★ ; la linie : I. Roșoga 
și Al. Izvemaru (Bocșa).

Cartonașe galbene : BĂDIN, SĂLĂJAN, MULȚESCU, F 
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 0—1 (0—1).

C ..... ■■ 11

fără să-i confere ai/antaje teh
nice sau tactice, menține însă 
balonul cu precădere, in terenul 
orădean. Egalarea și victoria au 
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ÎN PRIM PLAN... TUȘIERII
tușierului P. Mirâșescu care 
n-a semnalizat poziția clară de 
ofsaid a autorului golului.

Abia după pauză, oaspeții 
vor evolua mai aproape de 
posibilități, potențate și prin 
introducerea inspirată a lui 
Munteanu. noul intrat deter- 
minînd modificări în comparti
mente și în... joc. Un timp, 
circa 20 de minute, ei vor fi 
mai activi, mai întreprinzători 
decît partenerii, în min. 48,55 
și 59, aflîndu-se la un pas de 
reducerea scorului, ultima oară, 
la voleul lui Zamfir, opunîn- 
du-se „transversala". Și în loc 
de 1—2, în min. 67 va fi 3—0 : 
Iatan a centrat înalt în careu» 
ȚEVI a urmărit și, de la 10 m, 
a reluat, cu capul, în plasă. La 
acest scor, Progresul și-a per
mis luxul să se joace cu 2—3 
ocazii, plătind cu un gol, în
scris, din apropiere, în min. 78, 
de MUNTEANU. Ambele apă
rări au devenit ușor de stră
puns în finalul partidei (în 
parte dezorientate și de repe
tatele erori ale tușierilor, re
simțite și de arbitrul de cen
tru), cînd ȚEVI (min. 85) și 
MUNTEANU (min. 90) vor 
înscrie din nou.

Gheorghe NICOLAESCU

Așa cum începuse 
nimic nu prevestea că 
sul, aflată la trei zile 
de un 0—4, va obține 
victorie în dauna lui 
Bacău, sosită la București cu 
un proaspăt 5—0. Vădit mar
cată de antecedente, ex-divi- 
zionara B acționa confuz, pre
ferind combinațiile pe metru 
pătrat, în timp ce formația 
oaspete găsea mai ușor dru
mul spre „16“-le advers ; aici, 
însă, în zona frontală. Zamfir

0 VICTORIE LEJEM

partida, 
Progre- 
distanță 
o lejeră

S. C.

Stadion ,,Republicii" ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori, aproxi
mativ 10 000. Au marcat : IATAN 
12) APOSTOL (min. 22), ȚEVI 
67 și 85), respectiv MUNTEANU 
78 și 90). Raport de cornere :
Raportul șuturilor Io poartă : 15—13 
(pe spațiul porții : 9—7).

PROGRESUL : Giron 5 — Sătmărea- 
nu | 6, Moraru 6, Badea 6, Gh. Ștefan 
7 — latan 8, Nignea 5 (min. 64 Roșu 
5), Dragiu 6 (min. 77 Ploscaru) 
I. Sandu 7, Țevi 8, Apostol 6.

S.C. BACĂU : Constantinescu 5 
Prtrteanu 5, Catargîu 5, Volmer 
Lunca 5 — Pană 6, Duțan 5 (min. _ 
Panait 5), Șoșu 6 — Botez 5 (min. 46 
Munteanu 8), Zamfir 6, Băloță 5.

A arbitrat N. Rai nea (Bîrlad) 
la linie P. Mărășescu (lași) și R. Sil
vestru (Focșani), ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene : NIGNEA. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1—3 (1—2).

5.
61

întîlnea vigilența noului cuplu 
Moraru-Badea, iar spre aripa 
dreaptă. Botez se străduia să 
rezolve fără calități de extre
mă. La prima replică ofensivă 
a gazdelor, defensiva „albilor" 
avea să gafeze : spre IATAN a 
pornit o pasă in adincime. Ca
targ in a luftat dezinvolt, per- 
mițîndu-i vîrfului ad-hoc să 
salte balonul în plasă. Cu un 
gol la activ. Progresul era 
parcă o altă echipă, atacînd 
consistent și producînd panică 
pe partea impetuosului I. 
Sandu. Acțiunea finalizată 
(golul 2. în min. 22 marcat dc 
APOSTOL) o va datora, însă

NETA A GAZDELOR
efon).

proasta 
iilor su- 
.e din e- 
eia, Uni- 
imul mi- 
, cvarte- 
jinit per-

aceasta se repetă, cu aceiași ju
cători, în min. 17. Un șut sub 
transversală al lui Purima (min. 
25) este respins „in extremis" 
de portarul ieșean pentru ca 
două minute mai tîrziu Pițurcă 
să irosească, din 6 metri, o bu
nă situație de a deschide sco-

9
bun, timp frumos. Spectatori, aproximativ 12 000. 

(min. 35). Raport de cornere : 12—2. Raportul șu- 
■ spațiul porții : 13—1).

— Tilihoi 8, Berneanu 7, Deseloicu 7, Purima 6 
7 — Pițurcă 7, Oblemenco 8, Bălăci 8, Cîrțu 6

— Micloș 6, Anton 6, 
Ursu 6, Simionaș 6 —

Toacâ 7, Ciobanu 5 (min.
Banu 5, Trandafilon 5, Dâ-

Baia Mare) ★★★★ ; 
ira).
La juniori : 2—1 (2—0).

Beldeai 
îdașii la- 
na. „Re- 

fie- 
rapidă a 
otăm pri- 
meciului. 
ernic din 
>ligîndu-l 

în cor- 
ligo, faza

rul. La capătul acestei serii , de 
ocazii. Universitatea înscrie, în 
min. 35, un gol mult aplaudat : 
Ștefănescu schimbă cu Beldea- 
nu, acesta combină spectaculos 
cu OBLEMENCO care, de la 
circa 16 m, reia din plin fuleu, 
jos, lingă stîlpul din stingă al

NAL
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PITEȘTI, 5 (prin telșfon).
înaintea partidei, formația 

argeșeană era singura divi
zionară A fără nici un gol pro
priu la activ, unicul gol înscris 
totuși la capitolul „marcate", ' 
fiind. în urmă cu două etape, 
opera rapidistului Zalupca. La 
sfîrșitul întîlnirii, gazdele se 
puteau mîndri. în sfîrșit, cu o 
realizare 100% piteșteană gra
tie șutului trimis în poarta lui 
Popa de LEȘEANU în min. 81, 
după ce cinci minute mai de
vreme F. C. Argeș deschisese 
scorul prin autogolul lui GA- 
TEJ (care a prelungit în plasă 
o lovitură de cap a lui Oltea- 
nu) și după ce elevii antreno
rului Halagian mai expediaseră 
de patru ori balonul în bară 
(Toma min. 34 și 68. Zamfir 
min. 43. Radu II min. 47).

A fost un meci în ansamblu 
bun. desfășurat intr-un tempo 
vioi, cu multe momente de 
fotbal spectaculos, cu acțiuni în 
viteză și situații de poartă, 
care au ținut încordată atenția 
publicului, descătușat și mai 
ales satisfăcut deabia cînd Vie-

■............ . ... ...... ..... in i ........ j
Stadion Dunărea ; teren moale ; timp bun ; spectatori, aproximativ 30 000. 

Au marcat : D. GEORGESCU (min. 13) și DINU (min. 21). Raport de cor
nere : 10—4. Raportul șuturilor la poartă : 16—17 (pe spațiul porții : 7—9).

F.C.M. : Hagioglu 5 — Nedelcu 5, Morohai 6, Frunză 5, Ghirca 6 — Con
stantinescu 5, Haiduc 4, Radu Dan 6 —Ene 5, Orac 8, Țolea 5.

DINAMO : Ștefan 7 — I. Marin 6 (mîn. 46 Lucuță 5), G. Sandu 7, Sătmă- 
reanu ll 8, Cheran 4 — Dinu 7, Moldovan 1 84-, Custov 6 — Chitaru 4 (min. 
73 Moldovan’|l 5), D. Georgescu 7, Vrînceanu 5.

A arbitrat: I. Rus ; la linie: A. Szilaghi (ambii din Tg. Mureș)
— cu semnalizări greșite la pozițiile de ofsaid și I. Barna (Tîrnâveni).

Cartonașe galbene : FRUNZA, CONSTANTINESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—1 (0—1).

<".ii.IiIii.iIii.ii ■■■■■■■im rn.ni.iP , n i ,i i

GALAȚI, 5 (prin telefon).
în ciuda ploii torențiale dina

intea partidei, stadionul a fost 
arhiplin și vremea, clementă, 
s-a schimbat și ea. Numai te
renul a rămas moale și apăra
rea dinamovistă se pune greu 
pe picioare. In primele 10 mi
nute, echipa gălățeană atacă, 
dar șuturile lui Radu Dan și 
Constantinescu nu nimeresc tin- 
ta. In min. 8, Vrînceanu, ple
cat dintr-o flagrantă poziție de 
ofsaid, ratează o mare ocazie, 
aceasta constituind, însă, sem
nalul revenirii formației oaspe
te. In min. 13, Moldovan I il. 
deschide pe Vrinceanu, cursă a 
acestuia pină in apropierea li
niei de corner, centrare înapoi, 
și de la 20 m, D. GEORGESCU 
șutează din volcu, cu stîngul, 
la semiinălțime, dar încet și

portarul Hagioglu, neatent, pri
mește un gol parabil : O—1. în 
min. 21, Custov pătrunde sin
gur în careu și de la numai 
10 m șutează în portar. Mingea 
iese în corner și din lovitură 
de colt, DINU trimite balonul 
cu capul in plasa porții adver
se : 0—2. Primul șut pe poartă 
al gazdelor (min. 28) : autor, 
juniorul Orac, cel mai bun din 
echipa gălățeană. Partea a doua 
a primei reprize a aparținut 
echipei F.C.M., dar șuturile lui 
Haiduc (min. 30 și 33) au căzut 
pe plasa porții lui Ștefan, lă- 
sîndu-le spectatorilor doar... ilu-

DOUA „MOMENTE BOLONI
TG. MUREȘ, 5 (prin telefon)
A.S.A. a obținut o victorie difici

lă, la capătul unui joc în care ti
mișorenii au dat o replică viguroa
să, remarcîndu-se prin masivitate. 
Am putea spune că diferența în a- 
ceastă partidă a fost realizată de 
cele două momente de inspirație 
ale lui Boloni, care au făcut ca 
scorul să înregistreze un net 2—0 
la pauză. In min. 23, cînd jocul se 
păstra cu insistență la mijlocul te
renului, Boloni — care a jucat cam 
pe tot terenul, fără sarcini precise 
— a reușit o pătrundere spectacu
loasă, a șutat puternic de la 22 m, 
mingea a lovit bara și a fost re
luată în gol de către NAGHI. In 
min. 39, același BOLONI a execu
tat, cu abilitate, o lovitură liberă 
de la 20 m, acordată în urma unui 
fault comis asupra Iui Pîslaru, 
mingea a șters umărul Iui Dem- 
brovschi și I-a adus pe picior gre
șit pe portarul Catona, intrînd în 
gol. Pînă atunci, pe fondul unui

UNIV CRAIOVA 1 (t)
POLITEHNICA IAȘI 0(0)

porții Iui Costaș. In această pri
mă repriză, Politehnica a șutat 
doar de două ori la poarta lui 
Lung, dar au fost două șuturi 
ca să... treacă timpul 1 Consi- 
derînd că nu mai are ce pierde, 
antrenorul Ilie Oană schimbă 
la pauză un fundaș (Ciobanu) 
cu un atacant (Costea), Romilă 
trecînd pe post de fundaș cen
tral. Și aspectul jocului este 
altul, într-o oarecare măsură, 
Politehnica ocupînd acum po
ziții ceva mai avansate. După 
o bară a lui Pițurcă (min. 59) 
este rîndul lui Simionaș să ra
teze o mare ocazie, el șutind 
din marginea careului, la 
^vinciul" barelor. Lumea vede 
balonul în plasă, nu și Lung 
care sare ca dintr-un resort și 
reușește să-1 respingă în cor
ner. Ultima mare ocazie a me
ciului este cea din min. 82 cînd 
Romilă trimite balonul în bara 
propriei porti. fiind la un pas 
de autogol !

Laurentiu DUMITRESCU

AS. A -> • 3(2)
..POL!" TIMIȘOARA 1(0^

echilibru teritorial, timișorenii au 
arătat, parcă, mai multă cursivita
te, ratînd și cîteva frumoase ocazii. 
Prima repriză se încheie cu o 
fază discutată : Both centrează, 
dar — înainte ca Naghi să intro
ducă balonul în plasă — arbitrul 
fluieră, justificînd întreruperea fa
zei prin sancționarea unui fault co
mis de Both, pe care însă tușierul 
nu-1 semnalase.

După pauză, mureșenii insistă 
timp de zece minute, dar nu gă
sesc drumul spre poartă, cele două
. . . . . . . . . . . . . ■——■—■©

Stadion ,,23 August" ; teren alune
cos ; timp ploios ; spectatori, aproxi
mativ 7 000. Au marcat : NAGHI (min. 
23), BOLONI (min. 39), PÎSLARU (min. 
89), respectiv PALTINIȘAN (min. 79). 
Raport de cornere : 8—4. Raportul șu
turilor la poarta : 14—9 (pe spațiul 
porții : 7—4).

A.S.A. : Solyom 7 —. Gligore 6, Un- 
chiaș 6, Ispir 7, Onuțan 6 — Varodi 6, 
Pîslaru 8, Naghi 7, Boloni 9 — Faze- 
kaș 6 (min. 65 Fanici 6), Both II 6 
(min. 81 Marton).

„POLI" TIMIȘOARA : Catona 6 (min. 
46 Bathori 7) — Vișan 6, Păltinișan 7, 
Mehedințu 6, Maier 6 — Roșea 6, Dem- 
brovschi 8, Cotec 6 — Nuca 7, Șerbâ- 
noiu 6 (min. 61 Mioc 7), Floareș 6.

A arbitrat : Romeo Stincan ★★★★ ; 
la linie : A. lanus și N. Suciu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : ROȘCA.
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 0—0.

vîrfuri reprezentînd un mare semn 
de întrebare în ansamblul echipei. 
Odată cu intrarea lui Mioc, timișo
renii îl trimit pe stoperul Păltini- 
șan în atac, pentru a forța egala- 
rea. PALTINIȘAN, deși incomodat 
de terenul greu, reușește reducerea 
scorului, în min. 79. Jocul continuă 
să se mențină la un tempo susți
nut, subliniind activitatea intensă 
a mijlocașilor, dar — din păcate — 
și sterilitatea vîrfurilor de atac ale 
ambelor echipe. In penultiiftul mi
nut al meciului, Naghi reușește o 
breșă printre stoperii oaspeților și 
îl găsește frumos pe PÎSLARU, 
care îndeplinește formalitatea mar
cării celui-' de-al treilea gol mure
șean.

loan CHIRILĂ

SUCCESUL COEZIUNII TACTICE
toria (deplin meritată), a echi
pei favorite a devenit o rea
litate. Aceasta s-a petrecut, 
așa după cum am arătat, doar

canților în fazele de finali
zare. învinsă, formația oaspete 
s-a arătat multă vreme de-a 
lungul partidei o valoroasă

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp senin, vînt
10 000. Au marcat : GATEJ (min. 76 — autogol) și 
port de cornere : 15—3. Raportul șuturilor la poartă 
ții : 13—5).

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — Zamfir 7, Olteanu 8, 
Mustățea 7, Toma 8, Stancu 6 (min. 46 Cîrstea 6) — 
7), Radu II 6, D. Nicolae 8.

F.C. CONSTANȚA : Popa 8 — Gătej 5, Antonescu _____ _____ «
Hoffmeister 7, Sălceanu 6, Livciuc 6 — Buduru 6, Mărculescu 6 (min. 46 Drag- 
nea 6), Turcu 7.

A arbitrat : M. Buzea ★★★★ ; la linie : D. Rădulescu și Em. Svitlec (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3—0 (1—0).

; spectatori aproximativ
LEȘEANU (min. 81). Ra- 
: 20—8 (pe spațiul por-

Stan 7, Bârbulescu 7 —
Roșu 6 (min. 57 Leșeanu

7, Nistor 7, Codin 6

©

cu nouă minute înaintea fluie
rului final, după golul lui Le
șeanu. învingători. piteștenii 
au făcut dovada — chiar și în 
absența lui Dobrin (bolnav) — 
a unei remarcabile coeziuni 
tactice și a unei forțq, ofensive 
exprimată de frecventa șutu
rilor spre poarta lui Popa, și 
de numărul mare al ocaziilor 
de gol create în special în re
priza a doua, cele mai multe 
ratate din superficialitatea ata-

parteneră de întrecere, lăsînd 
să se întrevadă posibilități 
perioare jocului prestat la 
tești. 
mult, 
tului 
prea 
pe șansa 
așa după 
ostilitățile 
ritat-o și. 
ținut-o.

su- 
Pi- 

mai 
fap-

Și dacă nu a realizat 
aceasta se datorește 
că ea s-a mulțumit cu 
puțin, mizînd prea mult 

unei remize pe care, 
cum s-au desfășurat 
în teren, nu a me- 
firesc. nici nu a ob-

Mihai 1ONESCU

C.
DIN Amasivi

zia optică a golului. Cea mai 
mare ocazie a gazdelor din a- 
ceastă repriză îi aparține lui 

a șutat 
respins 
ncfruc-

Ene care, în 
cu efect, dar 
în bară, faza 
tificată.

în repriza _______ , ___ ___
a jucat foarte superficial, ratînd 
cîțe o mare ocazie din 5 in 5 
minute (! ?), „campionul" fiind 
Vrînceanu care, în min. 50 și 
55, n-a putut înscrie din careul 
mic. în min. 65, același Vrîn
ceanu a șutat violent, Hagioglu 
a fost bătut, dar Ghirca a scos 
mingea de pe linia porții. Gaz
dele, pe acest fundal, n-au 
reușit să forțeze schimbarea 
rezultatului, deși fundașii late
rali dinamoviști au avut azi o 
zi slabă. Țolea (min. 87) -n-a 
izbutit să înscrie golul de o- 
noare, întîrziind șutul, deși se 
afla într-o bună poziție. A fost 
o victorie lejeră a oaspeților.

Paul SLĂVESCU

min. 41, 
Ștefan a 
rămînind

secundă. Dinamo

DIVIZIA B: ETAPA A Oi-a
SERIA I

SPORTUL CONSTANȚA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 5—0 (3—0). Auto
rii golurilor : Co rond ea (mîn. 2 și 37), 
Iordan (min. 44 și 70) și Vanea (min. 
50).

MINERUL GURA HUMORULUI — 
C. S. OLTUL SF. GHEORGHE 2—1 
(2—0). Au înscris : Mânu (min. 10), 
Gherman (min. 20), respectiv Sove- 
janu (min. 59).

METALUL PLOPENI — UNIREA 
FOCȘANI 2—1 (2—0). Au marcat :
Spiridon (min. 6 și 7), respectiv Ta- 
toli (min. 86).

C.S.M. BORZEȘTI — F. C. GLORIA 
BUZĂU 0—0.

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI — CE
LULOZA CĂLĂRAȘI 2—1 (1—0). Au
înscris : Simaciu (min. 32), Pantea 
(min. 70, din 11 m), respectiv Pitiș
(min. 81).

VICTORIA TECUCI — C.S.U. GA
LAȚI 2—1 (1—0). Autorii golurilor :
Gheorghiu (min. 11), Stoica (min. 
68), respectiv Georgescu (min. 62).

RELONUL SÂVINEȘTI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1—0 (0—0). Unicul gol a
fost realizat de Lascăr (min. 47).

OLIMPIA Rm. SĂRAT — F.
BRĂILA 1—1 (0—1). Au marcat : Bo- 
dan (mîn. 80 din 11 m) pentru O- 
limpîa, Bulancea (min. 42) pentru 
F. C. Brăila.

C.S.M. SUCEAVA — C.F.R. PAȘ
CANI 1—0 (1—0). A înscris : Neacșu 
(min. 15).

Relatări de la corespondenții : P. 
Enache, D. Bolohan, M. Boghici, Gh. 
Gorun, I. Tănăsescu, “C. Filița, N.
Marcu, T. Budescu și 1. Mindrescu.

1. METALUL PLOPENI 3 3 0 0 10—2
2. Min. Gura Hum. 3 2 1 0 4—1
3—4. F.C. Brăila 3 2 1 0 3—1

Relonul Săv. 3 2 1 0 3—1
5. F.C. Petrolul PI. 2 2 0 0 4—1
6. C.S.M. Suceava 3 1 2 0 2—1
7. Victoria Tecuci 3 2 0 1 4—4
8. Portul Constanța 3 1 1 1 7—5
9. Unirea Focsani 3 1 0 2 4—4

10--12. C.S. Olt. Sf. Gh. 3 1 0 2 3—4
Celuloza Căi. 3 1 0 2 3—4
Prahova Ploiești 3 1 0 2 2—3

13. C.S.M. Borzești 3 0 2 1 0—1
14. F.C. Gloria Buzău 3 0 2 1 1—3
15. Olimpia Rm. Sărat 3 0 2 1 2—6
16. C.F.R. Pașcani 3 0 1 2 1—3
17. Ceahlău) P. Neamț 3 0 1 2 0—7
18. C.S.U. Galați 2 0 0 2 2—4

6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2 
2
1
1 
O

c.

ETAPA VIITOARE (12 septembrie) : 
Prahova Ploiești — C.S.M. Suceava, 
Ceahlâul P. Neamț — Metalul Plopeni; 
F.C. Gloria Buzău — Victoria Tecuci, 
Minerul Gura Humorului — F.C. Petro
lul Ploiești, C.S.U. Galați — Olimpia 
Rm. Sârat, C.S. Oltul Sf. Gheorghe — 
C.S.M. Borzești, Celuloza Câlârași — 
C.F.R. Pașcani, F.C. Brăila — Relonul 
Sâvinești, Unirea Focșani — Portul 
Constanța.

SERIA A ll-a —
4

BUCUREȘTI FLA-TEHNOMETAL ________
CARA AUTOMECANICA MORENI 0—1 
(0—0). Unicul gol 
Baicu (min. 8).

METALURGISTUL 
ALEXANDRIA 1—0 
Floarea (min. 41). 
( DINAMO SLATINA 
PUTERE CRAIOVA 4—3 (3—1). Au în

a fost realizat de

CUGIR__ UNIREA
(1—0), A marcat :

ELECTRO

scris : Manea I (min. 5), Gungîu 
(min. 20, din 11 m), Mincioagă (min. 
25), Frățilă II (min. 75), respectiv 
Bondrea (min. 2 și 86), Vintilă (min. 
76).

CHIMIA RM. VILCEA — METALUL 
BUCUREȘTI 6—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Savu (min. 10 și 82), Bar- 
tales (min. 47), C. Nicolae (min. 48) 
și Carabageac (min. 60 și 78).

VOINȚA BUCUREȘTI 
RUL BRAȘOV “ * “
cat : Danciu 
pectiv Sflîjan

CHIMIA TR.
GIURGIU
Bâdăluță (min. 
Cristache (min.

F. C. ȘOIMII 
GOVIȘTE 1—1 
rilor : Moraru , .... 
pentru F. C. Șoimii, Tănase (mîn. 65) 
pentru C. S. Tîrgoviște.

CHIMICA TlR-
Au înscris : 

(min. 52).
ROȘU BRAȘOV — Nl-

TRACTO- 
Au mar- 
71), res-

3—0

2—1 (1-1).
(min. 25 și
(min. 41).
MĂGURELE — F.C.M. 

(1—0). Au înscris :
3), Nica (min. 60) și 
76).
SIBIU — C. S. TIR- 
(0—0). Autorii golu- 
(min. 75. din 11 m)

Ș. N. OLTENIȚA — 
NA VENI 0—2 (0—1).
Banei (mtn. 18) și Man

STEAGUL r~77 ...
TRAMONIA FAGARAȘ 1—0 (0-0). U-

SERIA A lll-a
OLIMPIA SATU 
BISTRIȚA 3—0 
Goea (min. 42),

MARE — 
(1—0). Au 
Both (min.

F. C. 
GLORIA 
marcat : 
80) și Hațeganu (min. 85).

IND. SIRMEI C. TURZII — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—1). Autorii
golurilor : lorga (min. 70, din 11 m) 
pentru Ind. sîrmei. Popa (min. 8) 
pentru C.F.R.

C.I.L. SIGHET — RAPID ARAD 3—0 
(0—0). Au înscris : Ciohan | (min. 50, 
din 11 m), Deac (min. 54) și Simon 
(min. 76, autogol).

DACIA ORĂȘTIE — MINERUL 
CAVNIC 3—2 (2—0). Autorii goluri
lor : Bolovan (min. 3 și 52) Faur 
(min. 4), respectiv Giomutean (min. 
62), Paraschiv (min. 70).

„U" CLUJ-NAPOCA — ARMATURA 
ZALĂU 0—1 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Barbu (min. 54).

C.F.R. TIMIȘOARA — F. C.
MARE 1—0 (0—0). A marcat : 
descu (min. 75

AURUL BRAD
3—1 (1—0). Au 
28), Faor (min. 
respectiv Văetuș (min. 48).

MINERUL LUPENI — STICLA TURDA 
1—1 (0—0). Autorii golurilor : Dosan
(mîn. 83) pentru Minerul, Bala (min. 
67) pentru Sticla.

VICTORIA CALAN — U. M. TIMI
ȘOARA 2—1 (0—0). Autorii goluri
lor : Minculescu (min. 52, din 11 m).

BAIA 
Brin-

din 11 m).
— MUREȘUL 

înscris : Gabor 
82), Colda (min. 87),

DEVA 
(min.

nicul gol a fost realizat de Paraschi- 
vescu (min. 74).

Relatări de la corespondenții : 
Moraru-Slivna, M. Vîlceanu, D. 
hail, P. Giornoiu, G. 
Gruia, |. Boțocan, V. 
Gruia.

M. Vîlceanu, 
Rosner, 

Țugui

1. CHIMIA Rm. VJLCEA 
2—3. Steagul roșu Bv. 

Voința Buc.
4. Chim. Tr. Măgurele
5. Metalurgistul Cugir
6. Dinamo Slatina
7. C.S. Tîrgoviște
8—9. Nitramonia Făg. 

Flac. Aut. Moreni 
10. F.C.M. Giurgiu 
11—12. Unir. Alexandria 

Chimica Tîrn.
13. Tractorul Brașov
14. F.C. Șoimii Sibiu
15. Ș.N. Oltenița
16. Metalul Buc.
17—18. Tehnometal Buc. 

Electroputere Cv

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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2
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1
1
2
1
1
1
1
1
1
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1
2
2 
O
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1
1
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O 
o 
o
2 
0
2
1
1

o 
o 
o 
o 
o
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
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D.
Mi- 
D.
Q
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5
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ETAPA VIITOARE (12 septembrie) : 
Metalul București — Ș.N. Oltenița, 
Metalurgistul Cugir — Chimia Rm. Vil— 
cea, Tractorul Brașov — Dinamo Sla
tina, Nitramonia Făgăraș — Tehnome
tal București, F.C.M. Giurgiu — F.C.M. 
Steagul roșu Brașov, Unirea Alexan
dria — Chimia Tr. Măgurele, F.C. Șoi
mii Sibiu — Chimica Tîrnâveni, Fla
căra Automecanica Moreni — Voința 
București, Electroputere Craiova — C.S. 
Tîrgoviște.

Boitor (mîn. 87), respectiv Mihuj 
(min. 50).

Relatări de la corespondenții : Z.
Covaci, P. Țonea, S. Pralea, B. Cre- 

Jurcă,țu, I. Lespuc, C. Crețu, Ăl. 
I. Cotescu și A. Gunther.

1—2. F.C. OLIMPIA 
C.I.L. Sighet

3—4. Armătura Zalău 
Aurul Brad

5. C.F.R. Timișoara
6. C.F.R. Cluj-Napoca
7. Dacia Orăștie
8. Ind. sîrmei C.T«
9. Minerul Lupeni

10. Victoria Călan
11. Sticla Turda
12. U.M. Timișoara
13. F.C. Baia Mare
14. Mureșul Deva
15—16. Gloria Bistrița 

Rapid Arad
17. „U" Cluj-Napoca
18. Minerul Cavnic

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1
1
1 
o
1
1
1
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2
2
2
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5—0
5—0 
4—1
7—4
3—2
3— 2
4— 7
7—4
4— 3
3—3
3—5
5— 3
1—2
3— 6
1—5
4— 8
1— 3
2— 7
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5
4
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septembrie)ETAPA VIITOARE (12
Minerul Cavnic — Victoria Câlan, Au
rul Brad — Dacia Orăștie, C.F.R. Cluj- 
Napoca — Sticla Turda, Armătura Za
lău — C.F.R. Timișoara, Rapid Arad — 
Gloria Bistrița, Mureșul Deva — F.C. 
Olimpia Satu Mare, |nd. sîrmei C. Tur- 
zii — Minerul Lupeni, F.C. Baia 
Mare — ,,U" Cluj-Napoca, U.M. Timi
șoara — C.I.L. Sighet.



VIRGINIA RUZICI LA
NEW YORK, 5. In campio

natele internaționale de tenis 
ale S.U.A. s-au înregistrat nbi 
surprize. Tenismana româncă 
Virginia Ruzici a obținut a 
doua victorie, reușind să o eli
mine cu 3—6, 7—6, 7—5 pe cu
noscuta jucătoare americană 
Nancy Richey, a 5-a favorită a 
turneului. Comentatorii agen
țiilor de presă consideră suc
cesul campioanei românce ca 
una din marile senzații ale tu
rului doi, apreciind, totodată, 
jocul frumos și dîrzenia cu 
care învingătoarea și-a apărat 
șansa, într-o partidă extenuan
tă, dar de mare spectacol. în 
turul trei, ea a continuat seria 
victoriilor, întrecînd-o cu 7—6, 
6—2 pe Ingrid Bentzcr (Suedia). 
O altă surpriză a realizat jucă- 
toarea iugoslavă Mima Jauso- 
jec, învingătoare cu 6—3, 6—3 
în partida cu Virginia Wade, 
favorita nr. 4.

Alte rezultate din. proba de 
simplu feminin : Chris Evert — 
Greer Stevens 6—1, 6—0 ; Ro
berta Stark — Florența Mihai 
6—2, 7—5 ; Olga Morozova — 
pam Teeguarden 6—1, 6—1 ; 
Gail Lovera — Isabel Fernan
dez 6—2, 6—1 ; Sue Barker — 
Sharon Walsh 6—4, 6—1 ; Ruta 
Gerulaitis — Mariana Simio- 
nescu 6—3, 2—-6, 6—1 ; Ann 
Kiyomura — Laura Dupont 
6—3, 6—2 ; Natașa Cimireva — 
Renata Tomanova 6—2, 6—3 ;

SUCCESE ROMÂNEȘTI 
ÎN „CUPA SPERANȚELOR'
MAMAIA, 5 (prin telefon). 

Duminică dimineața, tribunele 
terenului nr. 1 al complexului 
„Pelican" au fost pline pînă la 
refuz, un mare număr de spec
tatori venind să asiste la fina
la probei de simplu (categoria 
17—18 ani) din cadrul concursu
lui internațional de tenis dotat 
cu „Cupa speranțelor", care a 
opus pe jucătorul român An
drei Dîrzu redutabilului tenis- 
man din R.D. Germană, Tho
mas Arnold. De notat că anul 
trecut, tot în ziua de 5 septem
brie, asistam la o finală în 
care se întîlneau aceiași doi 
jucători. Atunci, Arnold a cîș- 
tigat fără drept de apel (6—0, 
6—1). De data aceasta, însă, 
Dîrzu nu a scăpat prilejul de 
a-și lua revanșa. Elevul antre
norilor A. Schmidt și V. Se- 
rester a evoluat foarte bine, 
spectaculos, impunîndu-se prin- 
tr-un susținut joc ofensiv, cu 
servicii puternice, precum și 
printr-un calm desăvîrșit. El a 
cîstigat meciul în trei seturi : 
4—6, 6—1, 6—1.

In cealaltă finală masculină, 
la categoria de 15—16 ani, ta
lentatul junior dinamovist FI. 
Segărceanu a cîstigat. în două 
seturi. în fața unuia dintre fa

A TREIA VICTORIE
Franțoise Durr — Elly Appel 
2—6, 6—4, 6—3 ; Ingrid Bentzer
— Raquel Giscafre 6—3, 6—2 ;
Evonne Goolagong — Regina 
Marsikova 7—6, 6—3 ; Evert — 
Coles 6—0, 6—0 ; Kuykendall
— Morozova 6—4, 6—4 ; Casals
— Bueno 7—5, 6—0.

La simplu masculin au fost 
eliminați alți doi favoriți, me
xicanul Raul Ramirez, învins 
cu g—4, 6—4 de Colin Dowdes- 
well și italianul Corrado Baraz- 
zutti întrecut cu 6—3, 7—6 de 
către John Yuill. Campionul 
român Ilie Năstase s-a califi
cat pentru turul trei, învingînd
— într-o partidă ce a durat
2h 34’ — pe vest-germanul
H. J. Pohmann, cu 7—6, 4—6, 
7—6. în continuare, el l-a învins 
cu 6—2, 7—5 pe Marty Riessen 
(S.U.A.). în alte partide din turu
rile doi și trei : Tanner — De
laney 7—6, 7—6 ; Orantes — 
Andrew 7—6, 6—2 ; Stockton — 
Menon 6—1, 6—2; Warwick — 
Pecci 6—4, 7—5 ; Gottfried — 
Metreveli 6—4, 7—6 ; Borg — 
Fillol 4—6, 6—2, 7—6; Okker
— Higueras 6—3, 7—6; Connors
— McNair 7—5, 6—3; Kodcs — 
Richey 6—2, 7—5 ; Dibbs — 
Alexander 7—6, 7—6 ; Kakulia
— Yuill 6—7, 7—6, 6—4 ; Ge
rulaitis — Franulovici 4—6, 
6—3, 6—2 ; Orantes — Stone 
6—2, 6—4 ; Velasco — Scanlon 
6—4, 6—2 ; Stockton — Ray
Moore 6—4, 7—6.

voriți, tenismanul cehoslovac 
Gabriel Bognar 6—4,. 7—5. Prin 
aceste rezultate, Andrei Dîrzu 
se impune, alături de Florin 
Segărceanu, ca ,',șefi de genera
ție" la categoriile respective.

Fetele noastre — atît Elena 
Jecu (cat. 17—18 ani), cît și 
Gabriela Dinu (cat. 15—16 ani) 
au jucat bine pînă în finale. In 
meciurile decisive, însă, prima 
a fost învinsă cu 6—4, 6—7, 
7—5 de Hanna Kopeckova (Ce
hoslovacia), iar cea de a doua 
a fost întrecută tot de o jucă
toare cehoslovacă, Marcela 
Schunerska, care a obținut vic
toria cu 3—6, 6—2, 6—4.

Finala de dublu fete a reve
nit perechii Kopeckova—Schu
nerska, învingătoare în fața 
cuplului Elena Popescu—Maria
na Socaciu cu 6—4, 7—.5. _ La 
dublu , băieți Hărnuțiu si Dîrzu 
au cîștigat fără joc, deoarece 
adversarii lor, Pană și Niță, au 

. fost eliminați din concurs dato
rită unor abateri de la disci
plină. Din cauza ploii, finala 
de dublu mixt, dintre perechile 
cehoslovace Marousek — Hanna 
Kopeckova și Bognar — Mar
cela Schunerska, nu s?a mai 
disputat. «

Ion GAVRILESCU

UN CONCURS INTfRNAJIONAl DE DIRT-TRACK
ARAD, 5 (prin telefon). Pe 

pista de zgură a stadionului 
Rapid s-a desfășurat duminică 
un concurs internațional de 
dirt-track la care au luat parte 
concurenți din U.R.S.S., Unga
ria și România. Pe primele trei 
locuri s-au clasat următorii : 
1. Viktor Kalmakov (U.R.S.S.) 
15 puncte, 2. Valeri Simakov 
(U.R.S.S.) 14 p. 3. Ion Bobîl- 
neanu (România) 13 p. (I. IOA
NA, coresp.).

★
TIMIȘOARA, 5 (prin tele

fon). în localitate s-a dispu
tat cea de-a patra etapă a 
campionatului republican de 
viteză pe circuit la motoci-

CliME VA FI URMAȘUL
LUI ALEKSEEV ?

Cine va fi urmașul celebrului 
halterofil sovietic Vasili Alek
seev, de două ori campion o- 
limpic la categoria super grea ? 
Iată o întrebare pe care și-o 
pun în prezent antrenorii' so
vietici. Se pare că răspunsul a 
fost dat de pe acum. Viitorul 
campion al lumii va fi, proba
bil, halterofilul sovietic Sultan 
Rahmanov, în vîrstă de 25 de 
ani, care la campionatele sin
dicale a obținut o performan
tă excelentă la „smuls" : 190
kg, iar la totalul celor două 
probe a realizat 425 kg. El cân
tărește 135 kg și are o înălți
me de 1,86 m.

C. M. DE CICLISM-FOND
în localitatea Ostuni (Italia) 

s-a desfășurat campionatul 
mondial de ciclism-fond, re
zervat profesioniștilor. întrece
rea, consumată pe o distanță 
de 288 km a fost cîștigată de 
belgianul Freddy Maertens în 
.7 h 06:10,0 care l-a învins la 
sprintul final pe italianul 
Francesco Moser. Cei doi ci
cliști au realizat o medie orară 
de 40,547 km. Eddy Merckx a 
sosit al 5-lea la 26 sec. de în
vingător. Campionatul mondial 
feminin pe șosea (62 km) a 
revenit olandezei Kornelia van 
Osten Hage în 1 h 39:14,0 (me
die orară 37,487 km).

ATLETISMUL PROFESIONIST - 
FALIMENTAR...

După cum anunță ziarul 
„Sport" din Zurich, cu ocazia 
unui recent concurs, care a 
avut loc la Gresham (Oregon), 
Mike O’Hara, președintele gru
pării atletice profesioniste I.T.A. 
a anunțat că 1976 este ultimul 
an de activitate, deoarece atle
tismul profesionist s-a dovedit 
a fi o afacere nerentabilă. 

clism. Din rîndul celor 76 de 
concurenți, pe primele locuri 
s-au situat : Ion Jianu (C.S.M. 
Reșița) — la 50 cmc ; Francisc 
Laszlo (Voința Oradea) — 75 
cmc ; Petre Pascotă (Banatul 
Timișoara) — 125 cmc ; Ion 
Pascotă (Banatul Timișoara) — 
175 cmc ; Dumitru Vasilescu 
(Steagul roșu Brașov) — 250 
cmc ; Ion Telegescu (Energia 
Cîmpina) — 750 cmc ; H. Pan- 
cratz — II. Dovitz (Voința Si
biu) — ataș. (P. ARCAN — 
coresp. județean).

JUCĂTORI ROMÂNI INVITAT! 
LA TURNEUL DE TENIS 
DE MASĂ DE LA PEKIN

Intre 12 și 18 septembrie, la 
Pekin, se va desfășura un ma
re turneu internațional de tenis 
de masă. Printre jucătorii care 
au fost invitați să participe la 
această competiție se numără 
și cîțiva sportivi români. La în
treceri vor participa, de aseme
nea, jucătoare și jucători din 
Japonia, Suedia, Iugoslavia și 
Nigeria.

MECIURI DE BASCHET
în cadrul unui turneu femi

nin de baschet al echipelor din 
cooperația meșteșugărească, 
desfășurat la Budapesta, o se
lecționată română a întrecut 
cu scorul de 88—63 (42—29) e- 
chipa Bulgariei. într-un alt 
meci, Ungaria a învins Polonia 
cu 82—71 (50—35).

La Miskolc, prima reprezen
tativă masculină a Ungariei a 
învins formația de tineret a 
României cu 93—85 (52—44).

MANIFESTĂRI SPORTIVE 
PRILEJliTTE DE ANIVERSAREA 

EIARELOR „LIIliMANITE" 
ȘI „LliNITA"

între 6 și 12 septembrie. în 
cadrul manifestărilor organi
zate cu prilejul sărbătoririi 
ziarului „L’Humanite" se va 
desfășura la Paris un concurs 
demonstrativ de gimnastică, la 
care vor participa și gimnaste
le românce Luminița Milea, 
Iuliana Marcu și Marilena 
Ncacșu.

■Ar
Tot în această săptămînă va 

avea loc la Neapole un festi
val sportiv cu prilejul sărbă
toririi ziarului „L’Unita". La 
competițiile demonstrative de 
gimnastică au fost invitați să 
participe și sportivii români 
Anca Grigoraș, Gabriela Truș- 
că, Cristina Itu, Dorcl Marin 
și Aurelian Georgescu.

ATLETISM • După prima zi a 
meciului Suedia — Finlanda, care 
se dispută la Helsinki, la mascu
lin conduc sportivii suedezi cu 
104—101 p, iar la feminin gazdele 
cu 49—35 p. • Cu prilejul cam
pionatelor R. F. Germania (ju
niori), desfășurate la Ludwigsha
fen, Lothar Krieg a cîștigat 400 m 
cu 45,64. Alte rezultate : Axel Sa
lander — 7,94 m la lungime si 
Paul Frommeyer — 2,15 m la înăl
țime.

AUTO • Cursa de viteză în 
coastă, de la Andorra, a fost cîș
tigată de italianul Mauro Nesti.

BOX • Campionul european de 
box. cat. semigrea, iugoslavul 
Mate Parlov îșl va pune titlul în 
joc în fața șalangerului său ofi
cial, italianul Aldo Traversaro. 
Meciul va avea loc la 15 octom
brie la Milano, a La Leipzig s-a 
disputat întîlnlrea dintre selecțio
natele de juniori ale Angliei șl 
R. D. Germane. Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 12—10.

CICLISM « Prima etapă a Tu
rului Franței (amatori). Nisa — 
Isola (87,500 km) a revenit suede
zului S. Nilsson, cu timpul de 
2 h 37:22,0. » A 9-a etapă a Tu
rului Poloniei (Zaverce — Tarnov, 
165 km) a fost cîștigată de ceho
slovacul Michal Klasa în 3 h 
44:04,0. In clasamentul general 
conduce Janusz Kowalski (Polo
nia).

HOCHEI • La arena Forum din 
Montreal, redevenită patinoar ar
tificial după Olimpiadă, s-au dis
putat meciurile din etapa a doua 
a competiției de hochei pe ghea
tă „Cupa Canada". Formația Ce
hoslovaciei, campioană mondială, 
a întrecut cu scorul de 5—3 (2—0, 
1—i, 2—2) selecționata U.R.S.S., 
iar Suedia a învins cu scorul de 
5—2 reprezentativa S.U.A.

MOTO « Pe circuitul de la 
Niirbugring s-a disputat penulti
ma probă a C.M., în cadrul că
reia, la 350 cmc Walter Villan 
(Italia) a reușit să-l învingă pe 
J. Ceccoto (Venezuela). Cu a- 
ceastă victorie, Villan și-a asigu
rat titlul mondial. Iată șl ceilalți 
cîștigători : Angel Nieto (Spania) 
— 50 cmc ; Anton Mang (R.F.G.) 
_  125 cmc și Giacomo Agostini 
(Italia) — 500 cmc.

NATAȚIE a în cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde în Sue
dia, lotul de înotători americani 
au evoluat într-un concurs de
monstrativ desfășurat în localita
tea Vaesteras. Campionul olimpic 
Jahn Naber a realizat în proba 
de 200 m mixt timpul de 2:08,15, 
iar Joe Bottom a terminat învin
gător în două probe : 100 m del
fin 57,39 Si 190 m liber 51,80.

ȘAH a După 5 runde, în tur
neul de la Sandomierz (Polonia) 
conduc J. Adamski și J. Smejkal 
cu cite 4 p, urmați la o jumătate 
de punct de V. Ciocâltea, V. 
Valsman, campioana mondială 
Nona Gaprindașvili, care partici
pă la acest turneu masculin, șl 
Knaak (R.D.G.). în runda a 5-a, 
maestrul român M. subă l-a în
vins pe polonezul Gromek, în 
timp ce Vaisman si Ciocâltea au 
remizat partidele susținute cu 
Szannik și respectiv Doda.

Tenis • In zilele de 24, 25 și 26 
septembrie, pe terenurile de la 
Foro Italico din Roma, se va dis
puta întîlnlrea internațională de 
tenis Italia — Australia, contînd 
ca semifinală inter-zone a ..Cupei 
Davis" (ediția 1975—76). Pentru a- 
sest meci, forul italian a selec
ționat pe următorii jucători : A.'
Panatta, P. Bertolucci, C. Bara- 
zzutti, A. Zugarelli. Federația 
australiană de specialitate a a- 
nunțat că va deplasa o formația 
cuprinzînd pe J. Newcombe, T. 
Roche, J. Alexander și R. Case.

DIVIZIA A DE HANDBAL A DEBUTAT FURTUNOS
FEEETl if > A ah

(Urmare din pag. 1)

/
ficacitate rar întîlnit. înscriind 
cite două goluri din 16 și, res
pectiv 12 aruncări la poartă ! 
Au marcat : Radu 9, G. Lă
custă 3, Boși 3, Hobincu 3, Io- 
nescu și M. Lăcustă pentru 
I.E.F.S., respectiv. Dudaș 3, 
Pereș 3, Șoș 2, Dorgo 2 și 
Bula.

Al. HORIA
TEXTILA BUHUSI — „U“ 

BUCUREȘTI 14—15 (7—9) ! Joc 
extrem de echilibrat, în care 
s-a consemnat egalitatea de 
patru ori : 3—3 (min. 11), 9—9 
(mm. 30). 10—10 (min. 40) și 

12—12 (min. 43) ! Un final mai 
bun al bucureștencelor le-a 
adus acestora victoria. Princi
palele realizatoare : Scarlat 6 
și Scînteie 3 — Textila, respec
tiv Archir 7 și Răducanu 3. 
(I. VIERU — coresp.).

CLUJ-NAPOCA — „U“ 
TIMIȘOARA 9—13 (4—8). O
partidă viu disputată. în care 
tînăra echipă clujeană, proas
păt promovată în Divizia A, 
a oferit campioanelor o replică 
dîrză, curajoasă. Principalele 
realizatoare : Damian 2 și To- 
pan 2 pentru gazde. Stoicovici 
3 și Pona 3 pentru oaspete 
(V. MOREA — core:p.).

„U“ IAȘI — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 19—10 (7—4). 
Victorie comodă a ieșencelor în 
fața unei formații care a ali
niat o garnitură lipsită de 
aportul celor doi portari titu

lari. Principalele realizatoare : 
Stamatin 9 și Aruștei 5 — „U“ 
Iași, respectiv, Mezei 4 și Tanc- 
zos 3 (D. DIACONESCU — co
resp. județean).

MASCULIN
DINAMO BRAȘOV — II. C. 

MINAUR BAIA MARE 19—14 
(11—6) ! Joc plăcut, cîștigat pe 
merit de gazde în compania 
uneia dintre fruntașele Divizi
ei A. Principalii realizatori : 
Mesmmer 7 și Schmidt 5 — 
Dinamo, respectiv Mironiuc 8. 
(C. GRUIA — coresp. jud.)

RELONUL SAVINEȘTI — 
C. S. M. BORZEȘTI 18—15 
(9—9). După o primă repriză 
echilibrată, noua divizionară a 
reușit să-și aproprie victoria. 
Principalii realizatori : D. Sam
son 9 — Relonul. respectiv,
Badea 4, (N. MARCU — co
resp.).

STEAUA — C.S.U. GALAȚI 
14—8 (6—4). După o primă re
priză mai echilibrată, în care 
șarjele ofensive ale bucurește-’ 
nilor nu au avut însă claritatea 
și eficiența obișnuite, meciul a 
reintrat, după pauză, în... nor
mal. adică Steaua s-a imnus, 
prin forța pătrunderilor indivi
duale (Voina), prin subtilitatea 
combinațiilor (realizate pe un 
teren ud !) și prin siguranța 
în apărare. Să mai notăm că 
C.S.U. Galați a prezentat doar 
7 jucători de cîmp, singurii 
care au avut notă de trecere 
la normele de control. Autorii 
golurilor : Voina (6), Stock] (4), 
Tudosie (2), Dan Petru. Gațu — 

Steaua, Hornea (6), Vasilache 
și Petrieă — C. S. U; Galati.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA BACAU 
4—4 (2—2). Meci disputat în 
condiții absolut vitrege. Ploaia 
torențială a făcut ca eforturile 
jucătorilor să se irosească de 
cele mai multe ori. In final 
s-a înregistrat o „remiză" pe 
care o considerăm echitabilă. 
In prima repriză au dominat, 
pe rînd. ambele formații, dar 
la începutul reprizei secunde 
oaspeții păreau mai aproape de 
victorie. In final, „galop" al 
bucureștenilor și o egalitate — 
cum spuneam —■ care reflectă 
bine raportul de forțe din te
ren. Au înscris : Baican (2), 
Bako, Bocan — Universitatea 
București. Boroș (2). Deacu (2) 
— Știința Bacău.

A. CĂLIN
POLI TIMIȘOARA — „U" 

CLUJ-NAPOCA 22—19 (11—6). 
Joc de nivel mediocru, dar 
disputat în limitele- deplinei 
sportivități. Principalii realiza
tori : Schuket 7 și Folker 6 — 
Poli, respectiv. Constantin 6. 
(ȘT. MARTON — coresp.).

GLORIA ARAD — DINAMO 
BUCUREȘTI 8—13 (4—5). Joc 
echilibrat pînă spre jumătatea 
reprizei secunde cînd bucureș- 
tenii. care au beneficiat de 3 
aruncări de la 7 m (gazdele 
au avut 6) s-au detașat. Prin
cipalii realizatori ; Buruc 5 — 
Gloria, respectiv, Cosrra 4 și 
Grabovschi 4 (I. IOANA — 
coresp.).

FOSTUL internațional sovie
tic și jucător al echipei Spar
tak Moscova, Nikita Simonian, 
acum în vîrstă de 50 de ani, a 
fost numit în funcția de antre
nor principal al echipei de 
fotbal a U.R.S.S. Simonian, cu
noscut la vremea sa da un ex
celent centru înaintaș, a jucat 
de 25 de ori în selecționata 
U.R.S.S. și a înscris în campio
natul uni.onal 142 de goluri.

LA OUAGADUGOU, într-un 
meci pentru preliminariile cam
pionatului mondial, echipele din 
Volta Superioară și Coasta de 
Fildeș au terminat la egalita
te : 1—1.

DUPĂ 4 etape în campiona
tul vest-german conduce F. C. 
Koln, cu 8 p urmată de Ein
tracht Braunschweig 7 p. Re
zultate : Diisseldorf — Koln 
1—3, Bremen — Karlsruhe 1—1, 
Bochum — Duisburg 2—1, 
Essen — Hamburg 1—2, Hertha 
— Bayern Miinchen 1—1, Dort
mund — Borussia Monchen- 
gladbach 0—0, Eintracht Frank
furt pe Main — Schalke 6—3.

AGENDA SĂPTĂMINI!
g 6—12 TENIS Continua campionatele internaționale ale
g S.U.A. la Forest Hills. ggg CICLISM Continuă ,,Tour de l’Avenir", în Franța. g>g C.M. pe velodrom, la Monteroni (Italia). îg
g 8 ATLETISM Campionate internaționale, la Belgrad. g; 

g^g FOT3AL In preliminariile C.M. : Islanda — Olanda gg (gr. 4) și Norvegia — Elveția (gr. 6). ggg 12 AUTO ,.Marele Premiu" (F 1) de la Monza (Italia). gîg 12—18 HANDBAL Turneul internațional (m) la Martin (Cehoslo g;
g vacia). §g TENIS Turneu internațional la Șanhai (R.P. Chineză). >g

DE MASA

REZULTATE din campiona
tul englez : Arsenal — Man
chester City 0—0, Liverpool — 
Coventry 3—1, Bristol — Sun
derland 4—1, Stoke—West Ham 
United 2—1, Leicester — Ever
ton 1—1, Leeds — Derby 2—0, 
Aston Villa — Ipswich 5—2. In 
clasament, după 4 etape con
duce Aston Villa cu 6 p.

30 DE ANTRENORI de fot
bal din Japonia au sosit la 
Budapesta unde vor participa 
timp de două săptămini Ia 
cursurile de perfecționare or
ganizate de federația de specia
litate din R. P. Ungară.

LA AMIENS, meciul dintre 
echipele de tineret (21 ani) ale 
Franței și Belgiei s-a terminat 
nedecis 1—1 (1—0).

CUNOSCUTUL fotbalist
George Best, care a activat cu 
ani în urmă în formația Man
chester United, s-a reîntors re
cent din S.U.A. in Anglia. Du
pă cum a declarat el ar dori să 
joace în viitor în echipa Ful
ham, din divizia secundă a 
campionatului englez.
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