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r Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au înapoiat, simbătă la amia
ză, în Capitală din vizita ofi
cială 
în R. 
tația tovarășuli 
Tito, președint

de prietenie întreprinsă 
S. F. Iugoslavia, la invi- 

lui Iosip Broz 
__ _ iintele Republicii 

Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, și a 
tovarășei lovanka Broz.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroj 
frontispic. 
portretul tovarășului 
Ceaușescu încadrat de drape
lele partidului și statului.

Aeronava oficială a aterizat 
la ora 14.00.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
âu fost întîmpinați de tovarășii 
Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Cioba
nu, Janos Fazekas, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană, Ion Pă
țan, Dumitru Popcscu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Iosif 
Banc, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Ion Dincă, Mihai Ge
re. Nicolae Giosan, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, de membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, de con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, de per
sonalități ale vieții științifice

oportul Băneasa. Pe 
iciul aerogării se afla 

Nicolae

și culturale. Tovarășii din con
ducerea partidului și statului 
au venit împreună cu soțiile.

Era prezent Rajko Knezevici, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Iugoslaviei la Bucu
rești.

Se aflau, de asemenea, de 
față șefii misiunilor diplomati
ce acreditați în țara noastră.

Numeroși oameni ai muncii 
bucurcșteni veniți la aeroport 
au făcut o caldă și entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ei au aclamat în
delung „Ceaușescu — P.C.R.", 
rcafirmind cu însuflețire senti
mentele de profundă dragoste 
și înaltă prețuire pe care între
gul popor le nutrește față de 
partid și secretarul său general, 
hotărîrea nestrămutată a în
tregii națiuni de a înfăptui 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, de a-și consacra întrea
ga energie înfloririi patriei pe 
calea socialismului și comunis
mului. Locuitorii Capitalei au 
dat glas, totodată, satisfacției 
depline, aprobării unanime a 
întregului popor față de rezul
tatele rodnice ale vizitei, ale 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, care deschid noi și ample 
perspective relațiilor frățești 
dintre partidele și statele noas
tre, conlucrării prietenești și 
rodnice româno-iugoslave, co
respunzător intereselor și aspi
rațiilor ambelor popoare.
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COMPORTĂRI MERITORII ALE OASPEȚILOR
• Progresul, singura vie-

versifatea Craiova, corvinul
Hunedoara și r.C. Argeș
autoarele unor prețioase
rezultate egale • Liderul

| succes confortabil 9 Dudu
| Georgescu, 10 goluri în 5

I meciuri Dumiuicu, un

(orie în deplasare • Uni-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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PARTIDULUI Șl STATULUI AU PREZENTAT I 
CONDOLEANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREAj
DIN VIAJA A PREȘEDINTELUI MAO IZEDUN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au pre
zentat, simbătă, la Ambasada 
Republicii Populare Chineze din 
București, sincere 
în legătură eu incetarea 
viață a 
dun și 
omagiu 
ducător 
varășul 
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au exprimat 
profunda durere pe care o îm
părtășesc comuniștii, toți cetățe
nii patriei noastre, pentru pier
derea deosebit de grea suferită 
de poporul prieten chinez prin 
moartea tovarășului Mao Tze- 
dun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, întemeietorul și condu
cătorul Partidului Comunist 
Chinez și al Republicii Popu-

condoleanțe 
din 

președintelui Mao Tze- 
au adus un profund 
memoriei marelui con- 
al poporului chinez. To- 
Nicolae Ceausescu, cei-

lare Chineze, strălucit militant 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, perso
nalitate proeminentă a vieții 
contemporane, mare prieten al 
poporului român.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au venit pentru a 
prezenta condoleanțe tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Paul Niculcscu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verde), 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, Ion 
Dincă, Mihai Gere, Nicolae «io- 
san, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu, Aurel 
Duma.

Erau prezenți membrii Amba
sadei Republicii Populare Chi
neze, în frunte cu ambasadorul 
Li Tin-ciuan.

I

nou cuplaj interDucureștcaii
Șutru (tricou de 
centrarea venită

REZULTATE TEHNICE

Sportul studențesc
Dinamo
„Poli" Timișoara 
S. C. Bacău 
Rapid 
Politehnica lași 
U.T.A.

(Meciurile Jiul — F.C.M. Reșița

culoare închisă, cu numărul 5) va relua în plasă 
pe stingă, pecetluind astfel victoria Rapidului 

Foto ; V. BAGEAC
de

CLASAMENTUL
— Univ. Craiova 1-1 (1—0) 1. DINAMO 5 4 0 1 19— 5 8

— F.C. Constanța 4—0 (3—0) 2. Sportul stud. 4 3 10 9—2 7
— F.C. Argeș 2—2 (0—0) 3. Rapid 5 3 0 2 8—4 6
— F.C. Corvinul 0—0 4. S.C. Bacău 5 2 2 1 8—4 6
— F.C.M. Galați 3—2 (2—2) 5. Steaua 4 3 0 1 8— 5 6
— Progresul 0—1 (0—0) 6. Universitatea Cv. 5 2 12 7—5 5
— F.C. Bihor 2—1 (2—1) 7. „Poli" Timișoara 5 2 12 7—7 5

(Meciurile Jiul — F.C.M. Reșița și A.S.A. Tg. 
Mureș — Steaua au fost aminate).

ETAPA VIITOARE (19 septembrie)
F.C. Bihor 
Dinamo 
„Poli” Timișoara 
F.C. Corvinul Hunedoara 
F.C.M. Reșița 
Steaua
F.C. Constanța
F.C. Argeș
F.C.M. Galați

8— 9.

I
I C. STAN, CAMPION NAȚIONAl

IA 50 Km MARȘ -
ARAD, 12 (prin telefon). Pe 

șoseaua Arad-Iratoș s-a desfă
șurat duminică dimineața 
cursa de 50 km marș contînd, 
pentru campionatul național, 
individual și pe echipe. Evo- 
luînd foarte bine sportivul 
bucureștean Constantin Stan 
(Steaua) și-a adjudecat titlul 
de campion, învingîndu-și ca
tegoric adversarii. El a par
curs distanța în 4.29:46,6. Pe 
locurile următoare C. Patu- 
șinschi (Olimpia Buc.) 4.35:53,6,
1. Găsitu-Stănescu (Steaua) 
4.39:15,6. Pe echipe : 1. Steaua,
2. Metalul Plopeni. 3. Dinamo 
București, (I. loana-coresp.)
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— Sportul studențesc
— Rapid
— Politehnica lași
— A.S.A. Tg. Mureș
— Universitatea Craiova
— Progresul
— S.C. Bacău
— Jiul
— U.T.A.

Citiți
în pag. 2-3 

relatări de la 
jocurile etapei 

a V-a

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII LA MOTOCICLISM
iN COMPETIȚIA REPUBLICANĂ DE VITEZA

r Un traseu de 2,200 km de pe 
platforma Pipera — Toboc din 
Capitală a fost ieri „teatrul de 
luptă" al motocicliștilor angre
nați în campionatul republican 
de viteză pe circuit. La startul 
întrecerilor — contînd ca cea 
de-a 5-a și ultima etapă a cam
pionatului — s-au aliniat 77 a- 
lergători din 15 orașe ale țării, 
întrecerea motoretelor „Mo- 
bra“ — rezervată începătorilor 
— a fost cîștigată detașat de 
către Eugen Onu de la C. S. M. 
București, care a condus în
treaga cursă. Oarecum asemă
nătoare și „istoria" clasei 125 
cmc. Cornel Boboescu (C.S.M. 
Reșița) a condus plutonul de 
la un capăt la Celălalt al cursei. 
La 175 cmc., protagoniștii prin
cipali au fost Gunther Seu- 
chenstein (C.S.M. Reșița) și 
liderul clasamentului general 
Ionel Pascotă (Progresul Timi-

șoara). Reșițeanul bine pregă
tit pentru această ultimă dis
pută a reușit să cîștige.

De necrezut, și totuși adevă
rat. Cea mai disputată probă a 
fost la clasa de 75 cmc. în cele 
8 ture alergătorii s-au schimbat 
mereu la conducerea plutonu
lui. în final cel mai bun a fost 
Laszlo Ferenczi (Voința Ora
dea). La 250 cmc. — clasa cu 
cel mai mare număr de concu- 
renți la start — cursa a fost 
dominată de lupta (electrizantă 
pe alocuri) dintre Dumitru Va- 
silescu (Steagul roșu Brașov) 
și Ion Lăzărescu (Energia Cîm- 
pina), cîștig de cauză, avînd, de 
data aceasta, brașoveanul. La 
750 cmc. a învins veșnic tînă- 
rul Otto Stephani, (Steagul 
roșu Brașov), iar la categoria 
ataș perechea II. Pankratz — H. 
Dovitz (Voința Sibiu).

Iată acum fruntașii clasa-

mentelor generale primii dintre 
ei fiind campioni republicani : 
clasa X25 cmc. — 1. Cornel Bo
boescu (C.S.M. Reșița), 2. P. 
Pascotă (Progresul Timișoara), 
3. Iosif Victor (Voința Ora
dea) ; 175 cmc. — 1. I. Pascotă 
(Progresul Timișoara), 2. G. 
Seuchenstein, 3. N. Lungu 
(C.S.M. Reșița) ; 75 cmc. — 1. 
Laszlo Ferenczi (Voința Ora
dea) 2. M. Dinescu (Energia 
Cîmpina), 3. M. Mezincescu 
(Locomotiva Ploiești) ; 250 cmc.
— 1. Ion Lăzărescu (Energia 
Cîmpina) 2. I. Pascotă, 3. D. 
Vasilescu ; 750 cmc. — 1. Otto 
Stephani, 2. I. Telegescu (E- 
nergia Cîmpina), 3. N. Lungu 
(C.S.M. Reșița) ; ataș — 1. P. 
Popescu — Aurel Popa (Tor
pedo Zărnești), 2. H. Pankratz
— H. Dovitz, 3. P. Rakoși — 
A. Rakoși (Plastica Oradea).

Modesto FERRARINI

11.
12.
13.
14, 

15—16.

Jiul
F.C. Argeș

10. Progresul
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Corvinul 
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița 
Politehnica lași 
F.C. Constonța 
F.C.M. Galați

17.
18.

4
5
5
5
4
5
5
3
5
5
5

2
2
2
2
2
1
2
1
1
1

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

0 0 5

4— 5
5— 6
6— 11

5
5
5

3— 11 5
5— 3 4
7— 6
4— 6
6— 8
4— 6

4
4
3
3
3
0

GOLGETERII
10 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 1 din 

11 m.
4 GOLURI Bălăci (Universitatea Craiova).
3. GOLURI : M. Sandu (Sportul studențesc), 

Lucescu (Dinamo) — 1 din 11 m, Troi (Steaua), 
Munteanu (S. C. Bacău), Tănase (F.C.M. Re
șița).

în vederea duelului cu Dinamo

POLOIȘTII DE LA RAPID
IȘI ROTUNJESC GOLAVERAJUL

în partida de deschidere, 
plăcută ca desfășurare, din 
cuplajul disputat ieri dimi
neață, la ștrandul Tineretului, 
în cadrul primei divizii la po
lo, echipa campioană, Rapid, 
a apărut fără una din piesele 
de bază, internaționalul Adri
an Schervan. Acest lucru nu
1- a împiedicat însă pe jucăto
rii feroviari să obțină o nouă 
victorie în fața Grisului Ora
dea și să-și rotunjească gola
verajul; 9—3 (2—0, 2—0, 3—1,
2— 2).

Bucureștenii au interceptat 
multe baloane In propria ju
mătate de teren, au contraata
cat adesea cu întreaga echipă, 
înscriind mai multe goluri 
spectaculoase (Ilie Slavei, Ilie 
Gheorghe). Orădenii, cu o 
formație tînără și mai puțin 
experimentată (s-au detașat 
doar Fejer și Bone) s-au ri
dicat în mai multe rînduri la 
nivelul partenerilor de între
cere; apărarea lor în zonă s-a 
dovedit însă falimentară, iar 
portarul Zabu, total neinspirat, 
nu a făcut decît să scoată 
mingile din plasă. Autorii celor 
12 goluri: Ilie Gheorghe 2, I. 
Slavei 4, C. Rusu 2, Băjenaru 
(Rapid), Fejer, Bone, Racz 
(Crișul). A arbitrat corect N. 
Toth (Cluj-Napoca).

CLASAMENT

1. RAPID
2. Dinamo
3. Voința
4. Progresul
5. C.N.U,
6. Crișul

8
6
7
7
8

7
5
3
2
2

8 0

1
1
1
1
1
1

66—24
45— 26
46— 42

0
0
3
4 26—36
5 21—45
7 22—53

15
11
7
5
5
1

Mult mai echilibrată șl pli
nă de neprevăzut a fost disputa 
dintre C.N.U. și Progresul, 
meci foarte important pentru 
ambele formații care urmăresc 
calificarea în turneul final. în 
primăvară, victoria a aparținut 
studenților; de această dată, 
poloiștii Progresului s-au re
vanșat,- obținînd o victorie la 
limită: 3—2 (1—0, 0—1, 1—1,
1—0). Radu Cocora a deschis 
scorul Ia „om în plus"; apoi, 
Dan Frîncu a egalat și a adus 
conducerea echipei studențești. 
Același Cocora a restabilit 
egalitatea (2—2 tot la superio
ritate numerică), iar coechipie
rul său Adrian Ionescu a sem
nat punctul victorios dintr-un 
penalty. A condus autoritar Fr. 
Simon (Tg. Mureș).

Adrian VASILIU



@ Număr record de victorii în deplasare — șase ! I 
® Noi succese ale proaspetelor promovate ® Progre
sul București la a doua înfrîngere consecutivă ® Di 
namo București învinge la limită pe T' n—

Cea de a doua etapă a Divi
ziei A de handbal a continuat 
suita surprizelor din runda inau
gurală, aducînd alte rezultate 
neașteptate.

FEMININ

secutivă ® Di- I
Dinamo Brașov I

I

DIVIZIA A
ETAPA A V-a

VICTOi

PROGRESUL—RAPID 9—10
(4—7) i Așadar, vicecampioana 
țării se vede nevoită să plece 
steagul pentru a doua oară con
secutiv în acest campionat 
Început ! Interesant este, 
că Rapid a cîștigat mult

abia 
însă, 

_ . mai
clar decît o arată scorul final, 
fapt probat de rezultatul înscris 
pe tabela de marcaj la pauză, 
precum și de amănuntul — sem
nificativ — că feroviarele au 
condus din min. 19 și pînă la 
sfîrșitul jocului. Progresul por
nea favorită în această întîlnire, 
atît prin valoarea, cît și prin 
omogenitatea garniturii sale. Ni 
s-a părut bizară, însă, tactica a- 
doptată în defensivă (un " 1 
care era cu atît mai r. 
cată cu cît rapidistele nu 
puneau de aruncătoare 
9 m cu prea mare forță 
La fel de ciudată a fost 
ținerea în teren — de Ia 
tul și pînă la sfîrșitul 
— a jucătoarei 
care s-a dovedit 
slabă, punîndu-și 
în imposibilitate 
atacurile. T

MUREȘUL TG. MUREȘ—„U“ 
CLUJ-NAPOCA 12—15 (8—8) !
Noua promovată a realizat o vic
torie prețioasă și pe deplin me
ritată prin prisma evoluției sale. 
Principalele realizatoare : Șoș 5 
— Mureșul, respectiv Iacob 6. 
(A. SZABO-coresp.)

„U“ BUCUREȘTI—CONFECȚIA 
12—9 (7—6).

MASCULIN

I
I

SCORUL ETAPEI DINAMO 4(3)
F.C. CONSTANTA 0(0)

n „5+1“) 
nejustifi- 

dis- 
de la 

de șut. 
și men- 
începu- 
partidei 
Ștefan, 

de
Elena 

neașteptat 
coechipierele 

______ să-și fructifice 
_________ In acest timp. Rapi
dul are meritul de a fi știut să 
speculeze . 
versarei sale, 
comis acele 
scorul i-ar fi 
Din nou am 
durile echipei 
jucătoarelor 
drescu și Sultana Iagăru, 
rora 11 s-au adăugat de această 
dată ‘_______________ ‘
Oancea.
toare : 
Butan 
Iagăru

prompt greșelile ad- 
iar dacă nu ar fl 
neatenții in final 
fost net favorabil, 
remarcat din rin- 
giuleștene evoluția 
Natalia Alexan- 

că-

Ana Stănișel și Ștefania 
, Principalele realiza- 
Mamîaca 3, Ciobanu 2 și 
2 — Progresul, respectiv 
5 și Stănișel 3.

Hristache NAUM

DINAMO BUCUREȘTI—DI
NAMO BRAȘOV 16—15 (10—7).
Confirmîncl ascensiunea de va
loare, handbaliștil brașoveni au 
creat colegilor lor din București 
serioase dificultăți, aflîndu-se la 
un pas de a realiza o nouă sur
priză. Acest pas putea Ii lăcut 
dacă elevii lui Ion Donca ar fi 
fructificat cele două aruncări de 
la 7 m pe care Cornel Penu 
(din nou în vervă !) le-a apărat. 
Bucureștenii au avut deseori a- 
vantaj clar pe tabela de marcaj 
(6—3, 7—4, 10—7, 15—10 șl 16—11 
— în min. 50 !), dar s-au jucat 
prea mult cu ocaziile favorabile 
și au sperat prea devreme că 
brașovenii vor depune armele. 
Tocmai datorită acestei greșeli, 
elevii lui Oprea Vlase s-au văzut 
puși in situația de a ține mingea 
cit mai mult în finalul întîlniril, 
pentru a nu fl egalați la... potou. 
Oricum, meciul a fost intere
sant, cu multe momente de 
handbal autentic, oferite în spe
cial datorită evoluției lui Penu, 
Lieu și Grabovschi de la bucu- 
reșteni, Vasilache, Chicomban și 
Bota de la brașoveni. Păcat că 
arbitrajul cralovenilor V. Rădu
lescu șl N. Andreea a diminuat 
din frumusețea spectacolului, cei 
doi cavaleri ai fluierului fiind 
preocupați prea mult de autori
tatea lor și prea puțin de sanc
ționarea corectă a greșelilor de 
joc. Principalii realizatori : 
Grabovschi 6 și Licu 4 — Di
namo București, respectiv Ni- 
colescu 4 și Schmidt 3.

I
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I
I
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Stadion Dinamo : teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 18 000. 
Au marcat : DUDU GEORGESCU (min. 8, 26 și 82), CHERAN (min. 37). Ra
port de cornere : 11—4. Raportul șuturilor 1a poartă : 20—12 (pe spațiul 
porții : 10—5).

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 8, Sătmăreanu ll 8, G. Sandu 8, I. Marin 8 
— Dobrău 7 (min. 74 MoMc^van II 7), Dinu 7 (min. 46 Roznai 6), 7
Moldovan I 7, D. Georgescu 9, Vrincean-u 7.

F. C. CONSTANȚA : Popa 6 — Gâtej 6, Antonescu 7, Nistor 
Buduru 5, Petcu 5, Livciuc 5 (min. 32 Sălceanu 6) — Hoffmeister 
Turcu 6 (min. 70 Lică 6).

A arbitrat : C. Ghiță ★ ★ ★ ★ ; la linie C. Braun 
(toți din Brașov).

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

Custov 7 —

6,
6,

«i

Codin 6 —
Dragnea 7,

Gh. Raci

VOINȚA ODORHEI—I.E.F.S.
12—14 (6—10). După ce au do
minat clar prima repriză, stu
dentele au știut să-și păstreze 
avantajul. Jucînd calm și lucid 
ele au obținut o victorie pe de
plin meritată. Principalele reali
zatoare : Mikloș 10 — Voința,
respectiv Doina Radu 
PIALOGA-coresp.)

„U“ IAȘI—TEXTILA
12—13 (13—6). Cu toate
petele au practicat un 
trem de dur (sancționat 
runcări de la 7 m, dintre care 
au fost ratate 3), ieșencele, 
proaspăt promovate, s-au im
pus fără nici o dificultate. Prin
cipalele realizatoare : Stamatin 9 
și Humelnicu 6 — „U" Iași, res
pectiv Pioara 5 și Avasilicăi 4. 
(T. TINCA-coresp.)

„U“ TIMIȘOARA—CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 9—8 (3—2). 
Meci de bun nivel tehnic, în 
care s-au consemnat nu mai 
puțin de 12 șuturi în... bară, 
7 fiind expediate de studente și 
5 de adversarele lor. Principalele 
realizatoare : Cojocaru 4 — ,,U“, 
respectiv Mezei 2 și Cojocărița 2. 
(C. CREȚU-coresp.)

Horia ALEXANDRESCU I

6. (A.

BUHUȘI 
că oas- 
joc ex- 
cu 8 a-

ȘTIINȚA BACAU—C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 9—16 (6—7) ! Cu un por
tar în mare formă (Toth), oas
peții au realizat o surpriză de 
proporții. Principalii realizatori : 
Blaș 6 — C.S.M.. Deacu 5 — Ști
ința. (S. NENIȚÂ-coresp.)

C.S.U. GALAȚI—GLORIA ARAD 
20—19 (8—10 !). Meci foarte echi
librat, în care echipa arădeană, 
cu o primă repriză foarte bună, 
a trebuit să cedeze, totuși, în 
final. Principalii realizatori : Va- 
silache 6 - ”
Burger 7. 
resp.)

RELONUL 
TIMIȘOARA 
plică dîrză 
dar victorie 
mentatei și . 
mișorene. Principalii realizatori : 
D. Samson 5 — Relonul, respec
tiv Fdlker 6 și Diliță 5 — Poli. 
(R. TOMA-coresp.)

H. C. MINAUR BAIA MĂRE
AU" BUCUREȘTI 17—11 (9—6).

„U“ CLUJ-NAPOCA—STEAUA
14—20 (7—8).

• C.S.U., respectiv,
(Gh. ARSENIE-co-

SAVINEȘTI—POLI 
12—15 (4—7). Ke-

a noilor promovați, 
firească a experi- 

puternlcei echipe ti-

ea

Spre surprindă 
spune — chiar I 
porterilor Rapid! 
teptau la o viei 
a echipei favor! 
ciului de ieri d| 
obținut numai u| 
mită, și acela Mi] 
și emoții Acest I 
s-a menținut I 
egal, își are exn 
parte, în evoluții 
slabă decît în | 
dente ale formal 
iar pe de altă ] 
ambițioasă, pesl 
gălățenilor, care] 
de aproape de | 
mului lor punct!

Așa cum încei 
părea că se va 1 
giuleștenilor, ml 
ceștia — după 1 
culos atac în cj 
nut de joc, îrj 
șut din careu al 
rat cu greu de 1 
glu —v deschisesl 
repede scorul. En 
o minge bine J 
pan în afara can 
și centrată apoi I 
introdusă în pod 
LIAN, printr-oj 
tură cu capul. 3 
gol avea însă 9 
de puțin, deearl 
Ia o greșeală îi] 
apărători bucure! 
tul MOROHAI I 
sesia balonului, 1 
trimis apoi în p| 
Ioniță ieșit în 1

Balanța a încli; 
favoarea Rapidu 
cînd, în urma: u 
atac și a unei 
partea stingă, Șl 
moment de sub 
Ghirca), a înscrii 
minute mai tîrzi 
tat în careu pc

viduală. Să mai reținem că 
golgeterul campionatului nostru 
este coautor și la golul al pa
trulea, in min. 37 fundașul 
CHERAN mareînd spectaculos, 
din pasa Iui, cel mai aplaudat 
gol al acestui meci în care Di
namo a realizat a patra victo
rie consecutivă.

Cu indisponibilități importan
te (Mărculescu, Peniu, Matces- 
cu), constănțenii au pierdut se
ver, după ce, în cele două cam
pionate anterioare, reușiseră pe 
același stadion, meciuri egale. 
Din jocul lor, am reținut perse
verența lui Antonescu și efor
turile lui Dragnea de a învinge 
vicisitudinile unei lungi inacti
vități și de a deveni jucătorul 
valoros pe care l-am așteptat.

șutînd puternic, din lovitură li
beră de la 22 m ; portarul a 
atins mingea dar n-a pulut-o 
respinge. Al doilea, in min. 26, 
plasind balonul după un „un- 
doi“, pe centru, cu fundașul Ion 
Marin. Al treilea în min. 82, 
după o lungă pătrundere indi-

Apropierea meciului cu A.C. 
Milan (și deci dorința publicu
lui de a-i vedea ,,la lucru" pe 
dinamoviști, înaintea importan
tei lor întilniri cu renumita 
echipă italiană) a făcut ca sta
dionul să fie mai populat de
ck era de așteptat, față de 
perspectivele partidei cu F. C. 
Constanța, în care —, în mod 
normal — nu se puneau decît 
probleme de... scor, mai ales 
că „team“-ul litoralului are un 
debut modest în actualul cam
pionat.

în acest context, Dinamo a 
dat satisfacție, chiar dacă l-a 
menajat pe Lucescu iar pe 
Dinu (care n-are drept de joc 
miercuri) l-a ținut în teren 
doar o repriză, timpul necesar 
asigurării unei victorii lejere. 
Echipa lui Nunweiller a dove
dit sîmbătă o bună dispoziție 
de joc, s-a mișcat mult în te
ren, a construit destul de va
riat, realizînd un bun procen
taj de finalizare a atacurilor, 

a lăsat prea 
adversarului, 

de altfel. Toate 
la adresa jocu- 
se opresc însă

SP. STUDENȚESC 1 (D
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Radu URZICEANU

iar în apărare 
puține speranțe 
destul de timid, 
bunele aprecieri 
Iui lui Dinamo 
la... pauză ; pentru că, în re
priza secundă, nici gazdele n-au 
mai dat aceeași atenție meciu
lui, nici în rîndul oaspeților nu 
s-a produs revirimentul care să 
dinamizeze partida, 
în partea a doua 
singurele elemente 
resante de urmărit 
pectiva meciului cu 
fost evoluția lui Dinamo fără 
obișnuitul său conducător de 
joc și eficacitatea principalului 
său realizator, Dudii Georgescu. 
Fără Dinu, jocul echipei a fost 
mai ezitant, dar — repetăm — 
a fost poate și efectul scorului 

în ce-1 privește 
pc DUDU GEORGESCU, con- 
statărî îmbucurătoare : a înscris 

| 3 goluri. Primul, în min. 8,

I
I
I
I
I
I
Ia rost poate ț 

de pe tabelă... 
pe DUDU G]

In campionatul de rugby

O ETAPĂ DOMINATĂ
REZULTATE TEHNICE

GRUPA A : Universitatea Timișoara — Gloria Buzău 22—3 (12—3), 
Politehnica lași — Grivița Roșie 12—0 (12—0) ; GRUPA B : Gloria
București — C.S.M. Sibiu 9—4 (6—4), Farul Constanța — Olimpia 64—13 
(30—6) ; GRUPA C : Știința Petroșani — Dinamo 12—9 (9—9), Mine
rul G. Humorului — Agronomia Cluj-Napoca 18—9 (6—6) ; GRUPA D : 
Steaua — Rulmentul Bîrlad 38—4 (22—0), Sportul studențesc — Rapid 
19—19 (10—16).

CLASAMENTE
GRUPA A : 1—2. Grivița Roșie, Universitatea 7 p, 3. Politehnica 6 p, 

4. Gloria 4 p ; GRUPA B : 1. Farul 9 p , 2—4. C.S.M. Sibiu, Olimpia, 
Gloria 5 p ; GRUPA C : 1. Știința 9 p, 2. Dinamo 7 p, 3. Minerul 5 p, 
4. Agronomia 3 p ; GRUPA D : 1. Steaua 9 p, 2. “ 
pid 5 p, 4. Sportul studențesc 4 p.

Rulmentul 6 p, 3. Ra-

Astfel incit, 
a meciului, 

de joc inte-
— în pers- 
Milan — au

DE GAZDE
tîi, a lui Bîzdîc și apoi a lui 
Timofte (concomitent cu sibia- 
nul Burdușel). Au marcat : Ca- 
tană (încerc.), Lazăr (transf.), 
Curea (l.p.) pentru învingători, 
respectiv Cristea (încerc.). A 
arbitrat Șt. Cristea.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Ambele echipe s-au temut 
una de cealaltă. N-au vorbit 
despre acest lucru numai de
clarațiile culese la cabine, îna
intea partidei, ci și prestația 
din teren, reținută, cenzurată, 
încorsetată de temeri și pru
dență (aventurile lui Răduca
nu, din final, dincolo de grani
ța careului său, reprezentînd 
manifestări singulare, dar și 
gafe grosolane, doar prin mi
nune nepenalizate cu gol). Și

poate colora. în măsura în care 
peste acest plafon determinat 
de similitudini (trei mijlocași 
oarecum blocați reciproc, 
primare 
fundași fără 
ofensivă), va 
tatea unuia 
jucători.

Pe tărîmul 
a cîntărit Universitatea Craiova, 
care, la meci egal, se consi
deră, oricum, mai fericită decît 
gazda sa. Personajele care au 
scos jocul dintr-un făgaș con
venabil doar partenerilor, au 
fost Bălăci și Oblemenco. Pri
mul, laborios și tehnic, a recu
perat, a captat și a distribuit 
mingi utile, al doilea (cu re-

ex- 
palidă a extremelor, 

gustul lansării în 
izbucni personali- 
sau altuia dintre

acesta, mai greu

„LOVITlf

Stadion Republicii ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 8 000. Au 
marcat: MARICA (min. 16 — din 11 m) și IRIMESCU (min. 64). Raport de cor
nere: 4—5. Raportul șuturilor la poartă: 14—16 (pe spațiul porții: 6—7).

SPORTUL STUDENȚESC: Răducanu 5 — Tănăsescu 6, Ciugarin 5, Grigore 6, 
Manea 7 — Râdulescu 5 (min. 76 Cazan), Cassai 7, O. Ionescu 6 — Grosu 6, 
Marica 7, Vlad 6 (mia. 76 Predeanu).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Lung 5 (min. 16 Purcaru 7) — Tilihoi 6, Bernec- 
nu 7, Dese! ni cu 7, Purima 7 — Ștefănescu 7, Beldearvu 6, Bălăci 8 — Donose 6, 
Oblemenco 8, Irimescu 7 (min. 83 Pițurcă).

A arbitrat : N. Cursaru ★ A ; la linie, cu greșelii, N. Mo roia nu și V. Gligo- 
rescu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : MARICA, BELDEANU, RĂDUCANU.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori : 0—4 (0—2).

>•

TIMIȘOARA 1Î
Nimeni, din 

stadion, nu și- 
că acest meci a 
ții, mai ales p< 
va termina nedt 
identic cu. cel < 
juniori. „Boli" * 
permanență osii 
pus din primul 
rul la o conține 
clanșind atacuri 
poarta lui Cristi 
tenție de un ttoa

într-o tabără și în alta, con
ducerile tehnice au gîndit că 
„dezamorsarea" armelor adver
sarului nu poate fi decît mar
cajul atent, permanent, al oa
menilor din mijloc, comparti
mentul forte în cele două for
mații. Cum. de regulă, un mij
locaș nu poate fi supravegheat 
decît tot de un mijlocaș, au 
rezultat următoarele perechi, 
urmărindu-se pe tot terenul în
tr-o horă lentă dar aspră, în 
care presingul 
fundat uneori cu faultul inten
ționat : Cassai—Beldeanu ; O. 
Ionescu—Bălăci ; Rădulescu—
Ștefănescu. Devenise deci clar 
că, în atari condiții, tendința 
de a „demo’a", în detrimentul 
construcției de joc, va sacrifica 
spectacolul în beneficiul secu
rității năzuite de parteneri. Se 
subînțelegea, de asemenea, că 
tabloul tern al partidei se mai

a fost con-

zcrvele fizice ceva mai tocite, 
cu cele morale mai solide ca 
oricînd) și-a jucat rolul dublu 
de ,,spărgător de front" și pun- 
cheur, mai bine decît corespon
dentul său Marica, improvizat 
pe postul lui M. Sandu... Scorul 
a fost determinat astfel : min. 
16, MARICA transformă abil un 
11 m, dictat pentru hcnțul co
mis de Purima ; min. 64, Oble- 
menco și Bălăci vîntură apă
rarea adversă, dindu-i lui IRI
MESCU posibilitatea să puncte
ze in spațiul porții părăsită de 
Răducanu, derutat.

Principalele reproșuri aduse 
arbitrajului lui N. Cursaru : ne- 
sancționarea cu penalty a unui 
fault comis asupra lui Beldeanu, 
în suprafața de pedeapsă (min. 
46) ; toleranță pentru jocul dur 
practicat de Ciugarin ; lipsă de 
promptitudine.

Stadion „1 Mai* 
timp frumos ; spe 
15 000. Au marc 
(min. 61), DEMBRf 
respectiv RADU II 
STEA (min. 86). I 
20—1. Raportul țl 
22—6 (pe spațiul

„POLI” : Bathori 
59 Lața 6), Paltini 
Maier 7 — Vițan 
Cotec 6 — Nucă 6 
46 Covalcic 6), Flc

F. C. ARGE$ :
Zamfir 7, Olteanr 
lescu 7 — Mustăț 
tea 7 — Leșeonu 
5), Radu II 7 ,D.

A arbitrat : loan 
linie : A. Szilaghi 
Tg. Mureș).

Cartonașe galbr
Trofeul Petschov

’ Xa juniori : 2—

Cu partidele etapei a' treia, 
campionatul Diviziei A de 
rugby a pășit in partea a doua 
a disputelor din cadrul grupe
lor preliminare. Exccptind gru
pa I, in celelalte, liderele au 
un avantaj substanțial, lupta 
răminind deschisă mai ales 
pentru locurile secunde, care 
dau dreptul de participare Ia 
turneul final al celor mai bune 
opt formații. Dar iată amănun
te de Ia meciurile disputate :

• UN CUPLAJ CU PLU
SURI ȘI MINUSURI. Pe tere
nul Steaua — o excelentă gaz
dă — cuplajul bucureștean a 
adus față în față echipele 
Steaua și Rulmentul, Gloria și 
C.S.M. Sibiu care au oferit, în 
general, partide cu multe mo
mente atractive, dar și cu des
tule minusuri.

In primul joc am asistat la o 
cursă continuă a XV-lui gazdă 
spre buturile adverse, încheia
tă cu victoria steliștilor la o 
diferență clară 38—4. Bîrlăde- 
nii, care cu o etapă în urmă 
au dispus de Sportul studen-

țese, au 
facilitînd _ ___
litare care, la rîndul său, a e- 
voluat dezinvolt, punctînd a- 
proape fără efort. Au înscris : 
Enacbc (încerc.), R. Ionescu 
(încerc.), Durbăc (2 transf, 2 
l.p.), Postolache (încerc.), Po
jar (încerc.), Alexandru 
cerc., transf, l.p.c., l.p.) 
învingători, 
(încerc.). A arbitrat 
chescu.

în al doilea meci 
formațiile Gloria și 
biu. Aprioric șansele înclinau 
spre o victorie a sibienilor, 
care aveau o garnitură mai 
bustă, mai tehnică. Dar, pe 
ren lucrurile au stat altfel, 
care au atacat mai mult 
fost bucureștenii, care s-au 
sit mai bine, blocînd cu destu
lă siguranță încercările sibieni
lor de a pătrunde spre buturile 
adverse. Cu atît mai mare este 
meritul echipei Gloria, . de a 
termina învingătoare, cu cît a 
jucat o repriză cu un om mai 
puțin, prin eliminarea, mai în-

jucat fără orizont, 
misiunea echipei mi-

respectiv 
‘ C.

(în- 
pentru 

Dranga 
Cristă-

evoluatau
C.S.M. Si-

ro
te- 
Cei 
au 

gă-

• UN EGAL PUȚIN SCON
TAT. Pe linia comportărilor 
mediocre rugbyștii de la Spor
tul studențesc nu au reușit de- 
cit un egal, ei nerezistînd am
biției rapidiștilor. Au înscris : 
Moș, Stoica, Marin (încerc.), 
Stănescu (l.p., 2. transf.) pen
tru Rapid, respectiv ‘Hariton 
(încerc., transf, l.p.), Fugigi 
(l.p.), Atanasiu (încerc.). A 
condus C. Udrea (N. ȘTEFAN 
— coresp.).

• SCORUL ETAPEI. Farul 
a depășit clar pe Olimpia. Au 
înscris Motrescu (3), Dinu, Mu- 
șat (2), Ioniță, Băcioiu, Dara
ban, Olteanu, Podara, Nache 
(1) — încercări, Bucoș (4), Do- 
bre (2) — transf. pentru gazde, 
respectiv, Teodora — încerc., 
Oprea, Mciu, Tablă — l.p.c. 
Arbitru : David J. Thomas din 
Țara Galilor. (C. POPA — co
resp. județean).

• POLITEHNICA MENȚINE 
ECHILIBRUL GRUPEI. Victo
rie meritată a ieșenilor în fa
ța rugbyștilor de la Grivița 
Roșie, menține echilibrul în 
grupă. Au înscris ; Spiratos, 
Măcăneață (încerc.) și Paras- 
chivescu (2 transf.). Arbitru : 
P. Niculescu. (D. DIACONES- 
CU — coresp. județean).

S. C. BACĂU 0
CORVINUL 0

. BACAU 12 (prin telefon).
Un meci lipsit de virtuți spec

taculare, cu un „scenariu" de
venit oarecum clasic : atacuri
susținute ale echipei gazdă și 
rezistența acerbă a oaspeților, 
pentru obținerea unui punct, 
încă din primele minute, pe 
gazon s-au constituit cîteva cu
pluri care aveau să se urmă
rească în tot cursul meciului. 
Gruber „s-a lipit" de Zamfir, 
Dumitriu IV a fost „umbra" lui 
Munteanu, Angelescu a urmărit 
anihilarea lui Duțan, iar Eco- 
nomu a căutat să „tale" toate 
acțiunile lui Șoșu. în spatele a- 

a 
în

cestor patru perechi, Vlad 
operat cu destulă siguranță 
rolul său de „libero", temperînd 
majoritatea acțiunilor băcăuane.

Ofensiva gazdelor, deși 
ținută, n-a prezentat mari 
cole pentru poarta lui I. 
briei pînă spre minutul 70, 
ocaziile aveau să abunde,

sus- 
peri-
Ga- 
cînd 
fără

Ion CUPEN

A,
Gazdele au t 
fundașii (pe 
pe Păltinișan 
aceasta, fir 
executarea ș
careului mar

OBSTACOLUL MARCAJULU
Stadion „23 August" ; teren bun ; 

timp frumos, spectatori, aproximativ 
8 000. Raport de cornere : 18—3. Ra
portul șuturilor la poartă : 18—4 (pe 
spațiul porții : 8—*2).

S.C. BACĂU : Constantin eseu 7 — 
Pruteanu 6, Catargiu 7, Sinâuceanu 6 
(min. 62 Margasoiu 6), Lunca 6 —
Șoșu 7, Munteanu 6, D-uțan 7 — Pană 
6, Zamfir 6, Florea 5 (min. 46 Băluțâ 6).

CORVINUL : |. Gabriel 8 — Jurcă 
6 (min. 20 Dina 6), Gruber 5, Vlad 7, 
Miculescu 7 — Angelescu 7. Dumitriu ... _ _ - - - ■ • 5

6.
I 

?'

IV 7, Economu 7 — Bucur 6, Agud 
(min. 59 Șurenghin 6), Georgescu

A arbitrat : Gh. Vasilescu
★ ★ ★ ★ ; la linie : V. Teciu 
C. Raica (toți din București).

Cartonașe galbene : GRUBER, 
JAN, ZAMFIR.

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 4—0 (3—0).

DU-

Pană șut din 
—- dublă ezit 
fața lui I. 
Pană la 
portar ; min.
țări incredibi 
respectiv, 3 
Corvinul a 
o mare oca
Georgescu și 
pat" tangenț 
de Angeles 
Club pierde 
la activul 
după un joc 
zibil incom 
strict al 
căuanii n-au 
frontul j de 
chide cniloar 
cele mai m 
vinul a miz 
vizionarilor"
gelescu, Via 
Punctul e p 
din păcat 
nouă înfățișpas de golul victoriei : min. 

să poată fi fructificate, deși 
chipa lui Catargiu a fost la

68, 
e- 
un



7£ CONTURATĂ NU E SUFICIENT SA DOMINI!

2(2)

ROHAI a transformat lovitura de 
la 11 metri.

După pauză, gazdele mențin o 
ușoară superioritate teritorială, 
dar nu reușesc să-și creeze 
căzii 
fazei 
bine

o-
(cu excepția 

Șutru,

rea și — putem 
dezamăgirea su- 

ului, care se aș- 
torie confortabilă 
ate, gazdele me
in Capitală 
n succes la 
upă multe chinuri 

scor sffcîns, care 
bune perioade 

plicația, pe de o 
p generală mai 
meciurile prece- 
ției bucureștene, 

j parte în replica 
Le așteptări, a 

au fost destul 
cucerirea pri-

au
li-

puse partida, ea 
afla la discreția 

pi ales că a- 
lun foarte peri- 
Riiar primul mi- 
[cheiat printr-un 
[ lui Neagu, pa- 
I portarul Hagio- 
[eră destul de 
ba min. 14 cînd 
lucată de Teleș- 
feului gălățenilor 
[ în careu a fost 
[rtă de M. STE- 
| frumoasă sări- 
Latisfacția acestui 
bă dureze destul 
[eee în min. 20, 
a lanț a cîtorva 
steni, IKsisten- 
a rămas în po- 

I pe care l-a 
Masă, pe lingă 
întâmpinare, 
nat din nou 
fui în min. 
mei acțiuni 
centrări de 
fTRU (scăpat 
I marcajul 
p cu capul. Trei 
u, Pop l-a faul- 
t Țolea și MO-

în
38, 
de 
pe 
pe 
lui

clare de gol
din min. 53, cînd 
deschis de Petcu, și aflat

O

Stadion Republicii ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, aproximativ 
15 OOO. Au marcat : M. STELIAN (min. 
14), ȘUTRU (min. 38 și 74), respectiv 
MOROHAI (min. 20 și 41, din penalty). 
Raport de cornere : 8—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 16—5 (pe spațiul 
porții : 7—3).

RAPID : Io oiță 7 — Pop 5, Pîrvu 6, 
Zalupca 5, David 6 — Șutru 8, Petcu 
7, M. Stelian 6 — Teleșpan 6, Neagu 
7, Manea 6 (min. 63 Rontea 6).

F.C.M. GALAȚI : Hagioglu 5 — Ne
delcu 6, Frunză 7, Stoicescu 7, Ghirca 
5 — Constantin 5, Morohai 8, Orac 
5 (min. 80 Haiduc) — R. Dan 7, Ene 
6, Țolea 6 (min. 80 Popescu).

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 
★ ★ ★ ★ ; la li-nie : I. Chilibar (Pi
tești) și Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : HAIDUC, 
CA.

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 0—0.

IAȘI 12 (prin telefon).
Surpriză pe stadionul din Dea

lul Copoului! Studenții au domi
nat copios, au desfășurat acțiu
nile ofensive pe spații mari, dar 
stereotipe și lipsite de eficacitate. 
Replica bucureștenilor s-^a rezu
mat, în general, la o 
fermă, precisă, cu rare 
uni purtate în viteză de 
și Țevi. Dealtfel, unicul 
întâlnirii s-a marcat pe 
unei dominări prelungite 
gazdelor : 
acțiune, 
TOL a

dintr-o 
în min. 
recuperat

apărare 
incursi- 
Apostol 

gol al 
fondul 

a 
asemenea 

80 APOS- 
balonul în

GHIR-

careu, a 
capul), 
joacă cu deo- 
pasează destul 
încep să spere 
min. 74, însă, 
o minge ce 

și

lovit 
astfel

nestingherit în 
greșit mingea cu 
că gălățenii, care 
sebită ardoare și 
de bine în cîmp, 
la un egal. în 
Roiitea insistă Ia 
părea pierdută (gălățenii au 
susținut că ieșise, în aer, din te
ren, afirmație la fel de greu de 
dovedit ca și de negat), face o 
foarfecă și din această centrare 
ȘUTRU reia în plasă.

La 3—2, rapidiștii luptă 
mențină rezultatul și vor reuși 
acest lucru, deși în ultimele zece 
minute 
emoții, 
echipa.

să

oaspeții le-au dat mari 
atacînd cu aproape toată

Constantin FIRANESCU

RA DE TEATRU" IN FINAL
f (prin telefon). 
Icci prezenți la 
Iar fi închipuit 
1 marilor ambi- 
bntru gazde, se 
pcis, la un scor 
(lin partida de 
ia condus în 
litățile, și-a su- 
[ minut adversa- 
iă presiune, de- 
I furibunde la 
pn. păzită cu a- 
laj *de apărători.

POLI TIMIȘOARA î
F-C. ARGEȘ

30
30r

6*iOji

la centrarea lui Costea, Nemțea- 
nu a întîrziat o fracțiune de se
cundă și astfel a ratat o situa
ție favorabilă. Bucureștenii au 
beneficiat de o ocazie în min. 19: 
după un frumos schimb cu Țevi, 
Apostol a intrat în careu, însă a 
șutat slab și Costaș a reținut cu 
siguranță.

Stadion ,,23 August" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori, aproxi
mativ 10.000. A marcat : APOSTOL (min. 80). Raport de cornere : 16—0. Ra
portul șuturilor la poartă : 22—10 (pe spațiul porții :6—4).

POLITEHNICA : Costaș 5 Micloș 5, Anton 6, Ciobanu 6, Ciocîrlan 5 
Romilă 7, Ursu 5 (min. 69 Banu 5), Simionaș 7 — D. Ionescu 6, Nemțeanu 5 
(min. 43 Trandafilon 5), Costea 5.

PROGRESUL : Giron 7 — Sătmârean-u I 
Badea 8, Șt. Gheorghe 6 (min. 65 Nignea 6) 
— I. Sandu 6, Țevi 5, Apostol 7.

A arbitrat : O. Anderco ★ ★ ★ ★ ; la 
Mare) și V. Catană (Corei).

Cartonașe galbene : MICLOȘ, NIGNEA.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—0

7, Moraru 7 (min. 78 Ploscaru)
— D. Ștefan 7, la ton 6, Dragu 7

linie ; I. Taar (ambii din Satu-

(0-0).

CU DOUĂ ZILE ÎNAINTEA STARTULUI 
IN CUPELE EUROPENE

® Steaua pleacă astăzi la Bruges ® Sosirile celor patru formații-oaspt

propriul teren, a făcut o 
cursă solitară pînă în careul ad
vers și a expediat balonul 
poartă pe lingă Costaș, care 
ieșise în întâmpinare.

Dar ce s-a întâmplat pînă 
acest minut ?

în prima parte, Politehnica 
avut mai mult timp inițiativa, 
construit numeroase acțiuni 
fensive, dar n-a reușit să fina
lizeze. Așa s-a întâmplat în min. 
8, cînd D. Ionescu, după un sla
lom printre adversari, a. expediat 
balonul în bară, iar în min. 25,

in 
îi

5n

a 
a 

o-

După pauză, dominarea gazde
lor s-a accentuat, însă înaintașii 
n-au putut să creeze breșe ‘ în 
sistemul defensiv al Progresului, 
în această parte a meciului, ata- 
canții Politehnicii au șutat de 
14 ori la poarta lui, Giron, au 
avut 9 lovituri de colț, dar mai 
ales Simionaș (min. 58 — 
și Giron a reținut; min. 
,,cap“ pe lingă poartă) și 
dafilon (min. 68 și 73) au 
balonul slab sau imprecis.

„cap"
83 — 
Tran- 
trimis

Pompiliu VINTILA

TREI GOLURI ÎN PATRU MINUTE!
M00]

UjOlLlIMEEB
ARAD 12 (prin telefon).

Și de această dată, U.T.A. a 
obținut cu destulă dificultate o 
victorie, la limită, în fața unui 
adversar ambițios, . așa cum s-a 
dovedit a fi F.C. Bihor. N-a lip
sit mult ca oaspeții să . realizeze 
un rezultat de egalitate, ba chiar 
să cucerească ambele puncte pu
se în joc, după cum s-au desfă-

de

1; teren excelent ; 
(atari, aproximativ 
It : PĂLTINIȘAN
l/SCHI (min. 65), 
[min. 81) și CIR- 
fcort de cornere : 
Irilor la poartă : 
Irții : 7—3).
I — Mioc 6 (min. 
I 7, Mehedințu 7, 
I Dembrovschi 7, 
lerbănoiu 5 (min. 
|$ 5.
■ristian 6 — M. 
H Stan 7, Bărbu- 
■8, Toma 7, Cirs- 
■min. 55 Radu III 
Blae 6.
■ ★★★★; la 
B. Scos (toți din

M. ZAMFIR.
7.
0).

șiîn fată 
dar mai ales 

I aglomerarea 
fiind indicată 
r din afara 
prnere peste

TRICT
80 
în

In

;re ' min. 
îă-Zamfir 

min. 84 
i captfi. 
19, două ra-
a 5 m, și 
compensație 

p asemenea, 
77, cînd 
au „scă- 
centrată 

Sport 
prevăzut 

sale,

lin. 
fin 
tea 
fel, 
let . 
lității 
I a fost vi- 
b marcajul 
rilor. Bă
lă lărgească 
Itru Sl. 
lor lor, 
Iberi. 
leriența 
fchi : 
Initriu 
Isigur, 
lagțeaptă o

des
ele 

Cor- 
„di- 
An- 
IV. 
dar

CHIRILA

încă două zile pînă la înce
perea ediției 1976/77 a cupelor 
europene. încă două zile pînă 
la alinierea, la startul marilor 
competiții continentale, a for
mațiilor noastre — pentru pri
ma oară în număr de cinci, 
prin repartizarea a trei locuri 
fotbalului românesc, în actuala 
ediție a „Cupei U.E.F.A."

în această dimineață are loc 
plecarea spre Bruges a echi
pei Steaua. Se așteaptă sosirile 
echipelor oaspe. în legătură cu 
aceste ultime evenimente, pri
vind cele cinci partide, vă pre
zentăm, pe scurt, ultimele in
formații.

F. C. BRUGES — STEAUA. 
Campioana noastră urmează să 
plece, în cursul acestei dimi
neți. Călătoria se Va efectua 
cu avionul pînă la Amsterdam 
și, de acolo, cu autocarul la 
Bruges (200 km. este distanța 
dintre Amsterdam și Bruges). 
Vor face deplasarea următorii 
16 jucători : Iordache, Moraru 
(portari). Anghelini, Sameș, FI. 
Marin, Vigu, Nițu (fundași), 
Dumitru, Iordănescu, Ion Ion, 
Agiu, Stoica (mijlocași), Troi, 
Năstase, Răducanu, Aelenei (a- 
tacanți). Antrenorul Em. Jenei a 
urmărit sîmbătă. la Bruges, de
butul viitoarei adversare în com

pilatul belgian, F. C. Bruges 
învîngînd cu 2—0 pe Waregem.

C.S.U. GALATI — BOAVIS- 
TA PORTO. Antrenorul secund 
al. formației portugheze, E. Ca- 
britto, a urmărit sîmbătă parti
da C.S.U. Galați — Olimpia 
Rm. Sărat. Deținătoarea „Cu
pei Portugaliei" urmează să so
sească — în cursul acestei di
mineți — cu avionul, la Bucu
rești de unde va pleca la Ga
lați.

DINAMO — A. C. MILAN. 
Fotbaliștii italieni și-au anun
țat venirea pentru astă seară, 
cu un avion special în care 
vor- mai călători ziariști și su
porteri ai clubului. Se dă ca 
posibilă reintrarea în echipa 
oaspe a lui Rivera.

SPORTUL STUDENȚESC — 
OLYMPIAKOS. Tot în această 
scară sosesc la București și' ju
cătorii de la Olympiakos care 
au susținut sîmbătă un joc de 
verificare cu Panionios (1—1).

A.S.A. TG. MUREȘ — DI
NAMO ZAGREB. După cum 
s-a > comunicat, fotbaliștii iugo
slavi vor veni marți la amiază 
— cu autobuzul — la Tîrgu 
Mureș, de la Cluj-Napoca un
de sosesc cu avionul.

în meci amical

STEAUA-JIUL 9-0 (3-0)

cornere, driblinguri 
nații inutile în careu, 
imprecise, iată aspectul ____
reprize, dominată net de stu- 
denți. Au fost și trei mari ra
tări : în min. 33 Cotec din ca
reul mic ; în min. 
de la 9 m și în 
nou Cotec.

La pauză se fac mutații pen
tru a limpezi jocul ofensiv al 
gazdelor. Ca și în primele 45 
de minute, jocul are un singur 
sens, spre poarta lui Cristian, 
rarele contraatacuri ale lui D. 
Nicolae și Radu II fiind oprite 
în treimea adversă. Ceea ce nu 
se întîmplase pînă acum, în
registrăm în min. 51 : PĂLTI- 
NIȘAN, acțiune personală, șut 
puternic de Ia 25 m, pe jos, 
gol imparabil. După 4 minute, 
la o bîlbiială a apărării arge- 
șene, declanșată de Toma, 
DEMBROVSCHI intră în pose
sia mingii pe care o șutează de 
la 17 m și care ricoșează în 
gol din brațele lui Cristian. 
Toată lumea vede pe Poli 
învingătoare — pe merit am 
spune — însă minutele urmă
toare aduc marea „lovitură de 
teatru". Piteștenii, nemaiavînd 
ce pierde, ies la joc și obțin 
reducerea scorului în min. 81 
prin RADU II, la o centrare 
a lui Toma, pentru ca, în min. 
88, CÎRSTEA să egaleze în ur
ma unei lovituri de colț execu
tată de M. Zamfir.

Dacă am judeca rezultatul 
după cifrele din caseta tehnică, 
sigur că timișorenii se pot con
sidera nedreptățiți, dar nu tre
buie să uităm că vina le a- 
narține. Ceea ce nu diminuează 
meritele oaspeților, care s-au 
apărat din răsputeri, și în plus, 
n-au uitat că... niciodată nu-i 
prea tîrziu.

șî combi- 
șuturi 

primei

35 Șerbănoiu 
min. 42 din

Stelian TRANDAFIRESCU

LOTO

ma fiind reluat, cu capul; 
NEDELCU II în plasă. Se pă
rea că gazdele, descătușate, vor 
continua seria golurilor 
mulțumite prea devreme 
infim avantaj — ele nu 
periclitat, în continuare, 
deloc poarta lui Vidac.

în partea a doua a 
introducerea lui Kun I _ ___
în atacul orădean a adus aces
tuia un plus de incisivitate, ac
țiunile ofensive ale orădenilor au 
devenit mai periculoase și n-a 
lipsit mult ca ei să obțină ega- 
larea. în min. 73 Suciu, scăpat 
singur, este blocat curajos la 
picioare de Jivan, iar în min. 76 
Kun șutează în bară de unde, 
balonul revenit tot lui, este? ex
pediat, dintr-o situație extrem de 
favorabilă, afară!

dar — 
cu acest 
au mal 
aproape

întâlniri!, 
și Foaie

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori, aproximativ 10 000. 
Au marcat : BROȘOVSCHI (min. 10), 
NEDELCU ll (min. 12),- respectiv 
GHERGHELI (min. 8). Raport de cor
nere : 6—1. Raportul 
poartă : 16—8. 
8-4).

U.T.A. : Jivan 7 — Gașpar 7, Kukla
6, Scheop 7, Giurgiu 8 — Domide 6, 
Tisa 6 (min. 29 Leac 7), Brașovschi 6 
— Uilecan 6, Nedelcu |l 7, Sima 5 
(min. 58 Cura 5).

F.C. BIHOR : Vidac 6 — P. Nicolae
7, Bigan 7, Lucaci 6, Popovici 7 —
Al. Naghi 6 (min. 68 Kun I 7), M. 
Marian 7, Petrovici 7 — Suciu 7, 
Ghergheli 6, Georgescu 5 (min. 58 
Foaie 6).

A arbitrat : C. Petrea ★ ★ ★ ; 
linie : M. Stan și V. Murgățan (toți 
din București).

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

Gheorghe NERTEA

Ieri dimineață, pe stadionul 
Steaua, formația campioană a 
susținut un meci amical cu 
Jiul, o ultimă repetiție înaintea 
plecării spre Bruges. Steaua a 
învins cu 9—0 (3—0) prin go
lurile marcate de DUMITRU 
(3), IORDĂNESCU (2 — 1 din 
penalty), RĂDUCANU (2), 
NASTASE, ION ION. Jiul a 
ratat o lovitură de pedeapsă, 
în min. 50, prin Deleanu. For
mațiile ultilizate : STEAUA : 
Iordache (min. 46 Moraru) — 
Anghelini (min. 72 Nițu), FI. 
Marin, Sameș, Vigu —: Dumi
tru, Agiu (min. 46 Stoica), Ion 
Ion — Troi, Năstase (min. 46 
Răducanu), Iordănescu. JIUL : 
Caval (min. 46 Homan) —,Ni- 
culescu, Bădin (min. 46 Rusu),

Ciupitu, Deleanu (min. 54 Mo- 
ga) — Stoichiță, Mulțescu, 
Stoica (min. 70 Doboș) — Bucu- 
rescu (min. 46 Covaci), Dumi- 
trache, Sălăjan.

Bucureștenii au manifestat o 
bună dispoziție de joc. Rein
trarea lui Iordănescu a adus 
vivacitate și o creștere a efica
cității jocului. împreună cu 
Dumitru, el s-a aflat mereu Ia 
conducerea tactică a unspreze- 
celui militar. - Bună circulația 
balonului. în perioadele în care 
Jiul a dat o ripostă mai deci
să (prima parte a întîlnjrii) 
s-au observat însă și inexacti
tăți, unele întîrzieri de repliere 
ale defensivei, scăderi asupra 
cărora conducerea tehnică a 
echipei își propune să insiste.

șuturilor la
(pe spațiul porții : DIVIZIA

SERIA I
PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.M. SU

CEAVA 0—0.

la

GLORIA BUZĂU — VICTORIA TE
CUCI 2—0 (1—0). A marcat: Anghel 
(mi‘n. 4 și 57).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — METALUL
PLOPENI 1—0 (1-O). Unicul gol a fost 
înscris de Butunoiu (min. 10).

UNIREA FOCȘANI — PORTUL CON
STANTA 0-0.

B: ETAPA A IV-a
SERIA A ll-a SERIA A lll-a

F.C. BRĂILA — RELONUL SĂVINEȘTI
2—1 (2_ 1). Au marcat : Stroe (min. 5)
și Traian (min. 9) pentru gazde, res
pectiv Nagușevschi (min. 42).

RM.
CU 
de 

văd 
con- 
par- 
care

C.S.U. GALAȚI — OLIMPIA
SĂRAT 2—0 (2—0). Au înscris : Bâcescu 
(min. 9) și Dobre (min. 33).

OLTUL SF. GHEORGHE — C.S.M.
BORZEȘTI 1—0 (0—0). A marcat:
Siklodi (min. 90).

șurat lucrurile în cea de-a doua 
parte a întâlnirii. Partida a avut, 
în general, o desfășurare anostă 
cu rare momente de fotbal spec
taculos. După ce în min. 5 Ne- 
delcu II a reluat imprecis balo
nul cu capul, trimițîndu-1 
mult peste poarta apărată 
Vidac în min. 8 gazdele se 
în neplăcuta situație de a fi 
duse: Naghi îl deschide pe 
tea dreaptă pe Georgescu,
după o cursă de 3o m, pătrun
de în careu șutând puternic de 
la 14 m; Jivan respinge pînă la 
GHERGHELI și acesta reia pla
sat, pe jos, deschîzînd scorul. 
Acest „duș rece* ii trezește pe 
jucătorii arădeni care, după nu
mai două minute reușesc să re- 
stabilescă echilibrul pe tabela de 
marcaj: Uilecan pasează în adîn- 
cime lui BROȘOVSCHI, care pă
trunde în careu și șutează de la 
10 m puternic,- învingîndu-1 pe 
fostul său coechipier, Vidac. Abia 
repusă mingea în joc U.T.A. reu
șește să ia conducerea, în min. 
12, în urma unei acțiuni simple, 
desfășurată pe partea stingă a 
terenului, balonul centrat de Sl-

MINERUL GURA HUMORULUI — PE- 
TROLUL PLOIEȘTI 0—1 (0—0). Unicul 
gol al meciului a fost înscris de Fl. Du
mitrescu (min. 86).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — C.F.R. PAȘ
CANI 2—1 (2—0). Au înscris : Gh. 
Alexandru (min. 27) și Pitiș (min. 42), 
respectiv. Măciuca (min.80 — din 11 m).

(Corespondent : I. Cornea, Cr. Teodo- 
rescu, R. Toma, V. ManoIiu, D. Cris- 
tache, T. Siriopol, Gh. 
toh'an și I. Bică).

Briotâ. D. Bo-

FLACARA AUTOMECANICA MORENl 
— VOINȚA BUCUREȘTI 1—2 (0—1).
Au marcat: Ștefănescu (min. 70), res
pectiv Costache (min. 10 și 88). In 
min, 59 llie (Flacăra) a fost eliminat 
de pe teren.

UNIREA ALEXANDRIA — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 1—0 (0—0) Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Voicilă 
(min. 75).

F.C. ȘOIMII SIBIU — CHIMICA TIR- 
NAVENI 1—2 (1—0). Au marcat: Marca 
(min. 2), respectiv Dongolo (min. 77) 
și Man (min. 87).

METALURGISTUL CUGIR — CHIMIA 
Rm. V1LCEA 3—0 (1—0). Au înscris: 
Nicolau (min. 36) și ‘ Floarea (min. 47 
și 55). Kilin (Metalurgistul) a fost eli
minat de pe teren.

TRACTORUL BRAȘOV — DINAMO 
SLATINA 2—1 (0—1). Au marcat:
Bențea (min. 66) și Trăznea (min. 89) 
pentru Tractorul, respectiv Frățilâ II 
(min. 28).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — C.S. 
TIRGOVIȘTE 0—0.

METALUL BUCUREȘTI — S.N- OL
TENIȚA 1—0 (1—0). A înscris: laacu 
(min. 12).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI 3—1 (1—0). Au 
marcat: Ciutac (min. 19), Chiperea 
(min. 50), Drăgoi (min. 54), respectiv 
Paulina (min. 75).

F.C.M. GIURGIU — STEAGUL RO
ȘU BRAȘOV 1—0 (0—0). A înscris: 
Constantin (min. 64).

(Corespondenți: Gh. |linca( M. Bi
zon, T. Manoliu, M. Vîlceanu, C. Gru
ia, T. Costin, N. Tokacek, Tr. Lancea 
și T. Barbă lată).

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII — 
MINERUL LUPENI 2—1 (1—0). Au
marcat: Coloji (min. 35), Vesa (min. 
55), respectiv Leca (min. 82).

F.C. BAIA MARE — „U“ CLUJ-NA
POCA 0—1 (0—1). A înscris: Bichescu 
(min. 9).

MINERUL CAVNIC — VICTORIA 
CALAN a—1 (0—0). A marcat: Ghiță 
(min. 90).

MUREȘUL DEVA — OLIMPIA SATU 
MARE 0—3 (0—1). Au înscris : Marcu 
(min. 30), Helvei (min. 77), Hațeganu 
(min. 84).

RAPID ARAD — GLORIA BISTRIȚA 
4—1 (3—0). Au marcat: Gyenge 
(min. 10), Coroși (min. 15), Kapesz 
(min. 18), Axente (min. 51), respectiv 
Moga (min. 46.)

AURUL BRAD — DACIA ORĂȘTIE
3— 0 (1—0). Au înscris: Petrișor
(min. 40 și 55), Ghițâ (min. 57)

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — STICLA 
TURDA 0—0.

ARMATURA ZALĂU — C.F.R. TIMI
ȘOARA 1—1 (0—1). Au înscris: Mathe 
(min. 63 — din 11 m) pentru gazde, 
respectiv Periat (min. 9).

U.M. TIMIȘOARA — C.I.L. SIGHET
4— 0 (1—0). Au marcat: Mathe (min. 
26 și 57), Papp (min. 58), Mușat 
(min. 62).

(Corespondenți: P. Țonea, V. Săsă- 
ranu, Z. Debrețeni, |. Șimion, I. Ioana, 
A. Jurcă, I. Pocol, M. Bonțoiu și 
I. Stan).

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

1976
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 12 SEPTEMBRIE

FOND 
GURI :

GENERAL
489.824 lei.

Extragerea I : 24 
tragerea 
tragerea

a Ii-a : 66 :
a Ill-a : 10

»E ClȘTI-

14 71
15 52

18 32 5.

75. Ex
il. Ex-

Plata 
tragere 
municipiul București 
septembrie pînă la 12 noiembrie 
a.e. ; în țară, de la 24 septem
brie pînă la 12 noiembrie a^c. 
iar prin mandate poștale înce- 
pînd de la 24 septembrie 1976.

cîștigurilor 
se va face

la această 
astfel : în

de la 21

AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTÂTE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 12 SEPTEMBRIE

1976

I. Poli.
II. S.C.

III. Rapid-F.C.M. Galați
IV. " ’ “ -------- -----
V.

VI.
VII.

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII.

XIII.
FOND

327.328,

X
X

1 
Jiul Petr.-F.C.M. R. anulat

2
1
2
1
1

X 
X 

Olimpia 2 
. . „ . Cj.-N. 2 
CÎȘTIGURI LEI

Tim. — F.C. Argeș 
Bacău-Corvinul

Politehnica Iași-Progresul 
U.T. Arad-F.C. Bihor 
Minerul G. H.-Petrolul 
Tractorul-Dinamo Slatina 
F.C.M. Giurgiu-St. roșu 
Electroputere-C.S. Tîrgov. 
Arm. Zalău-C.F.R. Tim. 
Mureșul Dv.-F.C. 
F.C. Baia M.-„U“

DE

. 1. Petrolul Ploiești
2. F.C. Brăila
3.
4.
5.
6.
7.

8—9.

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

Metalul Plopeni 
Min. Gura Hum. 
Relonul Săvinești 
CSM Suceava 
Portul Constanța 
Oltul Sf. Gh. 
Celui. Călărași 
Gloria Buzău 
Victoria Tecuci 
Unirea Focșani 
Prahova Ploiești 
Ceah. P. Neamț 
C.S.U. Galați 
C.S.M. Borzești 
Olim. Rm. Sărat 
C.F.R. Pașcani

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

2—8
2—5

1. Voința București
2. Chim. Rm. Vîlcea
3. Metal. Cugir _
4. Nitramonia Fag.
5. Steagul roșu Bv.
6. F.C.M. Giurgiu
7. Chimia Tr. Măg.

8-9. Chimica Tîrnăveni 
Unirea Alexandria

10. C.S. Tîrgoviște
11. Tractorul Brașov
12. Dinamo Slatina
13. Metalul București
14. FI. Aut. Moreni
15. Șoimii Sibiu
16. S.N. Oltenița
17. Electroputere Cv.
18. Tehnometal Buc.

4 3 10 5-2 7
4 3 0 1 10—4 6
4 2 2 0 5—1 6
4 2 11 6—4 5
4 2 11 3—2 5
4 2 11 A—A 5
4 12 1 4—2 4
4 2 0 2 5—4 4
4 2 0 2 4—3 4
4 12 1 3—2 4
4 2 0 2 5—5 4
4 2 0 2 6—8 4
4 12 1 2—7 4
4 112 4—5 3
4 0 2 2 3—5 2
4 10 3 3—6 2
4 0 2 2 4—7 2
4 0 13 2—7 1

1. Olimpia S. Mare4 3 10
2. Aurul Brad 4 3 0 1
3. Ind. sîrmei C.T. 4 2 11
4. Armătura Zalău 4 2 11
5. C.I.L. Sighet 4 2 1

6—7. C.F.R. Timișoara 4 2 1 
Victoria Călan 4 2 1

8. C.F.R. Cluj-Nap. 4 1 3
9. U.M. Timișoara 4 2 0

10. Rapid Arad 4 2 0
11. Sticla Turda 4 12
12. Dacia Orăștie 4 2 0
13. Minerul Lupeni 4 11
14. ,,U" Cluj-Nap. 4 11
15. F.C. Baia Mare 4 1 0
16. Mureșul Deva 4 10
17. Gloria Bistrița 4 10
18. Minerul Cavnic 4 0 1

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

e— o 7
10— 4 6
9—5 5
5—2 5
5—4 5
4—3 5
4—3 5
3—2 5
9—3 4
8—9 4
3— 5 4
4— 10 4
5— 5 3
2— 3 3
1— 3 2
3— 9 2
2— 9 2
2— 8 1

ETAPA VIITOARE j(19
Victoria Tecuci 
Portul Constanța 
zău, Relonul Săvinești — Olimpia Rm. 
Sărat, C.F.R. Pașcani — C.S.U. Galați, 
F.C. Petrolul Ploiești _  Metalul Plo
peni, Unirea Focșani — Ceahlăul P. 
Neamț, C.S.M. Suceava — Oltul Sf. 
Gheorghe, Celuloza Călărași — Pra
hova Ploiești, F.C, Brăila — Minerul 
Gura Humorului.

C.S.M.
F.C.

septembrie):
Borzești, 

Gloria Bu-

ETAPA VIITOARE (19 septembrie): 
Chimica Tîrnăveni — Nitramonia Făgă
raș, Unirea Alexandria — Flacăra Au- 
tomecanica Moreni, Steagul roșu Bra
șov — Șoimii Sibiu, C.S. Tîrgoviște — 
Metalurgistul Cugir, Tehnometal Bucu
rești — Voința București, Electroputere 
Craiova — Tractorul Brașov, Metalul 
București — F.C.M. Giurgiu, S.N. Ol
tenița —- Dinamo Slatina, Chimia Rm, 
Vîlcea — Chimia Tr. Măgurele.

ETAPA VIITOARE (19 septembrie): 
Olimpia Satu Mare — Industria sîr
mei C. Turzii, C.I.L. Sighet — ^‘5’* 
Baia Mare, Armătura Zalău — Vic
toria Călan, C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Cluj-Napoca, Sticla Turda — U.M. Ti
mișoara, Mureșul Deva — Rapid Arad, 
,,U" Cluj-Napoca — Aurul Brad, Glo
ria Bistrița — Minerul Cavnic, Minerul 
Lupeni — Dacia Orăștie.



în campionatele juniorilor mari FINALĂ CONNORS-BORG PE SCURT

0 REVELAȚIE-SPADASINUL I. BĂRBOSU
Revelația probei de spadă 

din cadrul campionatelor re
publicane rezervate juniorilor 
mari a fost Ion Bărbosu, de la 
Electroputere Craiova. Infir- 
mînd toate calculele, elevul 
antrenorului Paul Ghinju a 
terminat neînvins finala, după 
asalturi în care a arătat o 
foarte bună viteză de execu
ție, un relevant simț al distan
ței (la nivelul seniorilor) și 
mai ales predilecția de a 
puncta pe parade riposte. în
vinșii săi din finală : Sîrbu 
(5—1), Bertea și Roca (5—2), 
Hcrăscu și Chitaru (5-—4). Un 
succes frumos care răsplătește 
munca de aproape 2 ani a spa
dasinului oltean și a antreno
rului său care știe să șle
fuiască tinerele talente în a- 
ceastă armă.

Finala a fost, așadar, la dis
creția noului campion, prin 
absența de pe planșă a lui 
Bălănescu, care pornea favo
rit, flar eliminat în semifinale, 
după un baraj cu... Bărbosu. 
Infatuarea tînărului reprezen
tant al clubului Progresul 
București a fost singurul argu
ment care a pledat... împotriva 
sa !

Clasament final: 1. Bărbosu 
(Electroputere Craiova) 5v., 2. 
Chilaru (C.T.A.S.) 2v. (+4), 3. 
Bertea (C.T.A.S.) 2v. (+1), 4. 
Herăscu (Progresul) (2v.) (—2),
5. Sîrbu (Progresul) 2v. (—4),
6. Roca (Șc. sp. Satu Mare) lv.

După cum se vede, în proba 
de spadă a evoluat și campio
nul la floretă, Sorin Roca, si
tuat pe ultimul loc în finală. 
O participare fără sens, după

Păunescu 
Chiculiță
3. Iancu
4. Moca-

1

părerea noastră, tînărul trăgă
tor nefăcînd față cerințelor a- 
cestei arme.

La sabie, a fost ziua trăgă
torilor de la Progresul Bucu
rești : nu mai puțin de 5 din
tre ei au intrat în finala de 6 ! 
în aceste condiții era și firesc 
ca învingătorul să fie desem
nat dintre sportivii clubului 
bucureștean, în speță Florin 
Păunescu, cu 5 victorii : 5—2 la 
Stănescu, Mocanu, Iancu și 
Chiculiță și 5—3 la Caramalău. 
Tînărul campion, la fel ca și 
ceilalți colegi de club (toți e- 
levii antrenorului Hariton Bâ- 
descu) s-au impus printr-o teh
nică bine însușită.

Clasament final: 1. 
(Progresul) 5v., 2.
(Progresul) 3v. (+1), 
(Progresul) 3v. (—1),
nu (Progresul) 2v., 5. Stănescu 
FI. (Progresul) lv., 6. Carama- 
lău (Șc. sp. Ploiești) lv.

îm ambele probe s-au evi
dențiat mulți tineri, în afara 
finaliștilor, dintre care am re
marca pe Tnnaru — Tractorul 
Brașov și Nuțu — Școala spor
tivă Olimpia Craiova la spa
dă, Filipoiu — Școala sportivă 
Slobozia, Rațiu — Victoria Că
rei și Costin — Tractorul Bra
șov la sabie.

La floretă (b), directoratul 
tehnic, recalculînd situația din 
turneul final, a stabilit, pentru 
a doua jumătate a clasamen
tului, următoarea ordine : 4.
Chitaru lv (19:23), 5—6. Geor
gescu și Pandy cîte lv (14:24).

De subliniat condițiile exce
lente asigurate competiției, în 
cea mai spațioasă construcție 
sportivă din municipiul Plo
iești, Sala sporturilor „Victo
ria".

CIȘTIGAIOIlll „CUPII
SCINTEII UIMIM"

LA TENIS
„CUPA SPORTUL" ATRIBUITĂ 
LUI V. CACIULESCU (NEAMȚ)

COSTINEȘTI, 12 (prin tele
fon). Finalele „Cupei Scînteii 
tineretului’* la tenis, la care 
am asistat în cursul dimineții 
de sîmbătă, au atras numeroși 
spectatori. Cea mai tînără 
competitoare, eleva gălăteancă 
Mihaela Dimilriu, și-a adjude
cat pentru a doua oară con
secutiv titlul de campioană 
(10—14 ani), 
6—1, 6—4 pe 
(Maramureș). La aceeași 
tegorie de vîrstă. Aurel Fălu 
(Brăila) s-a luptat cu multă 
ambiție pentru a-1 depăși pe 
foarte tenacele și talentatul 
său adversar Viorel Căciuleseu 
(Neamț). Fătu a cîștigat în trei 
seturi: 3—6. 6—3, 6—3.

Anul 
locului 
petiție, 
(15—19 
județului Dolj, s-a impus 
în fața adversarei sale 
Grosu (Cluj), pe care ; 
trecut-o cu 6—2, 6—1. Tot la ca
tegoria 15—19 ani. ploieșteanul 
Adrian Ionescu a cîștigat cu 
6—2, 4—6. 6—3 confruntarea cu 
piteșteanul Radu R. Enaehe.

Marilena Țecu (20—25 de ani) 
a întrecut-o în finală cu 6—2, 
6—2 pe Viorica Grămuș (Olt), 
în cadrul aceleiași categorii, 
ieșeanul Virgil Aghion a dis
pus cu 6—3, 6—1 de Gh. Teo- 
rlorescu (Buzău). Cupa trans
misibilă a ziarului „Scînteia 
tineretului" a revenit, datorită 
numărului mare de puncte a- 
cumulate (13). județului Pra
hova. Pe locurile următoare: 
2. Brăila 10 p. 3. Maramureș 
10 p, 4. Dolj 9 p. 5. Vilcea 
7 p. Cupa ziarului „Sportul", 
atribuită celui mai tehnic ju
cător, a revenit elevului din 
Bicaz (județul Neamț) Viorel 
Căciuleseu.

Ion GAVRILESCU

campioană 
întreeînd-o cu 
Franciska Kosa 

ca-

trecut cîștigătoare a 
secund în aceeași com-

Marika Diamandis 
ani) — reprezentantă a 

i net 
Ligia 

a în-

5.

Tiberiu STAMA

LA FOREST HILLS
® Năstase din nou învins de Borg ®. La simplu femei, 
Chris Evert și-a păstrat titlul ® O nouă afirmare a 

Lucia Romanov
în finala feminină, Chris 

Evert și-a păstrat titlul, dispu- 
nînd de Evonne Goolagong cu 
6—3, 6—0. Rezultatele semifina
lelor, disputate vineri seara 
tîrziu i Chris Evert — Mima 
Jausovec 6—3, 6—1 ; Evonne 
Goolagong — Dianne From- 
holtz 7—6, 6—0. în semifinalele 
de dublu femei, perechea 
Linky Boslioff — Ilona Kloss a 
eliminat cu 6—1, 7—5 cuplul
Mima Jausovec — Virginia Ku- 
zici, iar Olga Morozova și Vir
ginia Wade au întrecut cu 6—4, 
6—2 pe Mona Guerrant — Ann 
Kiyomura.

La Forest Hills s-a disputat 
și un turneu pentru junioare 
in finala căruia s-a calificat 
tînăra sportivă româncă Lucia 
Romanov, întrecută după un 
joc strîns de către Mărise Kru
ger, cu 6—3, 7—5.

junioarei noastre
NEW YORK, 12. — Pentru

a doua oară consecutiv, în ac
tualul sezon, tînărul tenisman 
suedez Bjorn Borg a reușit să 
cîștige o partidă de mare miză, 
în fața campionului român 
Ilie Năstase. Sîmbătă seara, pe 
„centralul" de la Forest Hills, 
într-una din semifinalele cam
pionatelor internaționale ale 
S.U.A., Borg și-a adjudecat vic
toria la scor net : 6—3, 6—3, 6—4.

în cealaltă semifinală, Jimmy 
Connors a dispus și mai ca
tegoric de Guillermo Vilas, 
cu 6—4, 6—2, 6—1. Vilas evo
luase neconvingător și în pre
cedenta partidă — din „sfer
turi" — cînd cîstiga la E. 
Dibbs cu 6—1, 2—6, 7—6, 7—6. 
(Rezultatul finalei de simplu 
masculin, Connors-Borg, hu 
ne-a parvenit pînă la închiderea 
ediției).

AUTO • Marele premiu auto
mobilistic al Italiei, ' ", 
pe circuitul de la Monza a 
ciștigat de suedezul Ronnie 
terson (pe „Marsch"), care 
parcurs distanța de 301,600 
cu o medie orară de 199.749 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Clay Regazzonl (Elveția), Jac
ques Laffite (Franța) și campi
onul mondial, austriacul Nikl 
Lauda, care și-a făcut o reintra
re încurajatoare după gravul ac
cident suferit cu 5 săptăniîni în 
urmă la Nurburgrlng. Englezul 
’ Hunt, al doilea clasat în cla
samentul formulei I, a abando
nat. Cel mal rapid tur de pistă 
l-a realizat Peterson — 5,800 tan 
în 1:41,3, medie orară 206,129 
km. • La Dijon, în ultima cursă 
a campionatului mondial al măr
cilor, victoria a revenit echipa
jului Jacky Ickx — Jochen Mass 
(pe „Porsche"), care a parcurs 
1019 km cu o medie orară de 
169,931 km. Primul loc în clasa
mentul final a fost ocupat 
„Porsche" — 120 p,
Alpine-Renault" — 47 

liul San Martino di 
(Italia) a fost cîștigat 
zul Bernard Darniche 
cia StratOs").

desfășurat 
fost 
re

ft 
km 

km.

J.

___ de 
urmată de 
p. • Ra- 

Catrozza 
de france- 
(pe „Lan-

european

ORDINE Șl MEDALII CONFERITE
SPORTIVILOR SOVIETICI

MOSCOVA, 12 (Agerpres). — 
Pentru înaltele realizări spor
tive la Jocurile Olimpice de 
vară de la Montreal. Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a conferit, prin Decret, la 10 
septembrie, ordine și medalii 
sportivilor, antrenorilor și ac
tiviștilor în domeniul culturii 
fizice și sportului din U.R.S.S.

Ungaria — România la atletism juniori
A___ _____ _______ __

FETELE ÎNVINGĂTOARE, BĂIEȚII ÎNTRECUȚI
GYULA, 12 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică în loca
litate s-a desfășurat întilnirea 
de atletism dintre echipele de 
juniori și junioare ale Unga
riei și României. Victoriile au 
fost împărțite : la feminin a 
ciștigat formația României cu 
69—66, în timp ce meciul mas
culin a revenit gazdelor cu 
un scor net 128—81.

Din rîndul echipei noastre 
feminine trebuie subliniate, 
pentru comportările avute, Gi
na Pauait și Niculina Ilie. Pri
ma a terminat învingătoare în 
două probe — la 100 m în 11,8 
(record personal) și la săritura 
în lungime — 6,16 m (a avut 
două încercări de 6,16 m, fără 
prag; de la locul de bătaie ele 
au măsurat 6,56 m și 6,62 m !).

Niculina Ilie a cîștigat săritu
ra în înălțime cu 1,81 m (record 
personal) la un centimetru de 
recordul național de junioare. 
Cîteva rezultate : FEMININ : 
400 m : Eugenia Baciu 54,9, 2. 
Mariana Lăzăresc 55,7 ; 800 m : 
Maria Radu 2:10,5. 2. Antoaneta 
lacob 2:11,3, 1500 in : Iacob
4:30,1, 2. Radu 4 : 31.7, 4x400 
m : România 3:45,0, MASCU
LIN : 100 m : I. Nagy (U) 10,6, 
2. Stelian Văduva 10,7, 1500
m : I. Otvos (U) 3:48,4, 2. Li
lian Smeu 3:49,6, lungime : L. 
Szalma (U) 7,43 m, 2. Virgil 
Costache 7,37 m, 110 mg : B. 
Bodo (U) 14,8, Victor Rizea 
14,8 ; 2 000 m obst. : Ghcorghe 
Neamțu 5:41,5 ; prăjină : Iulian 
Grumăzescu 4,50 m ; 10 km
marș: Gheorghe Uceanu 46:14,0.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Lenin" maeștrii emeriți ai 
sportului : Nikolai Andrianov, 
Levan Tediașvili, Ludmila Tu- 
risceva, Ivan Iarîghin ; antre
norii emeriți : Viktor Igu- 
menov, Aleksandr Silaev, Niko
lai Tolkacev și președintele 
Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., 
Serghei Pavlov.

Au mai fost decorați cu or
dinul „Steagul Roșu al Mun
cii" — 27 de persoane, cu or
dinul „Prietenia popoarelor" — 
28, cu ordinul „insigna de o- 
noare" — 93, cu ordinul „Glo
ria în muncă" clasa a III-a — 
7, cu medalia „Pentru eroism 
în muncă" — 124, și cu meda
lia „Pentru merite in muncă" 
— 60.

BOX • Campionul ......
profesionist la cat. semigrea, iu
goslavul Mate Pariov l-a învins 
prin k.o. tehnic în repriza a 8-a 
pe americanul Al. Bolden. în- 
tr-un meci disputat la Zagreb.

CICLISM • In ultimele probe 
ale campionatelor mondiale pe 
velodrom, desfășurate la Monte- 
roni di Lecce, pentru profesio
niști, italianul Francesco Moser 
si-a adjudecat 5000 m urmărire 
individuală — în 6:08,27 — învin- 
gîndu-ț pe fostul campion, Roy 
Schuiten (Olanda), Iar vest-ger- 
manul W. Peffgen a obținut o 
surprinzătoare victorie la semi- 
fond cu antrenament mecanic — 
72,666 km în 60 min. La amatori, 
proba de semifond cu adițiune 
de puncte ”
țianulul 
50 km 
femei.

a revenit elve- 
. Baumgartner — 

11106:50. La 200 m 
triumfat din nou

W. 
în

____  a ___ ___ „___  
americanca Sheila Young (209 m 
în 12,20), campioană olimpică la 
patinaj viteză, e Cursa interna
țională din R.F. Germania a fost 
cîștigată de rutierul polonez w. 
Nowicki. • După 8 etape, 
în Turul Franței pentru ama
tori, continuă să conducă 
dezul Sven-Ake Nilsson.

sue-

CANADA Șl CEHOSLOVACIA
IN riNUA „CUPEI CANADEI"

LA HOCHEI

HOCHEI ® La Leningrad 
început întîlnirile din cadrul 
noi ediții a „Cupei ziarului 
vietski Sport". In primul 
susținut, ' ’
din România a fost învinsă de 
echipa Traktor Celiabinsk cu 
17—2 (4—1, 5—0, 8—1). Alte rezul
tate: SKA Leningrad — AIK 
Modo (Suedia) 6—3; Set R.D. 
Germană — Kristal Saratov 6—4: 
Sel. Poloniei — Dinamo Minsk 
5—2; Spartak Moscova — Skoda 
Plsen 6—3.

au 
unei 
Bo- 

___ . __ , ____ meci 
selecționata divizionară

Marele Premiu al 
desfă-

MOTO _ ___
Olandei (clasa 750 cmc), 
șurat la Assen, a fost cîștigat de 
spaniolul Victor Palomo.

La Reșița, aproape 200 de 
atleți s-au întrecut în cadrul 
celei de-a VIII-a ediții a con
cursului atletic „Memorialul 
Zeno Dragomir". Iată cîțiva 
dintre cîștigătorii probelor : 
feminin: 100 m: Maria Mustea- 
ță (Caransebeș) 12,1, lungime: 
Gabriela Ionescu (C.A.U.) 
6,35 m, masculin: 100 m: Clau- 
diu Sușelescu (C.A.U.) 10.4,
1500 m: Aurel Niculescu 
(C.A.S.U. Timișoara) 3:58,0, 
înălțime: Măricei Onciu (Stea
ua) 2,00 m, lungime: Alexan
dru Abagiu (C.A.U.) 7,30 m, 
prăjină: Constantin Lihu
(C.A.U.) 4,40 m. suliță : Sorin 
Pescaru (C.A.S.U.T.) 67,00, (D. 
GLAVAN — coresp.)

„CUPA METALUL"

sta-Duminică dimineața, pe 
dionul Republicii din Bucu
rești s-a desfășurat concursul 
internațional „Cupa Metalul" 
la care au luat parte alături 
de atleți din Capitală sportivi 
din Polonia, Siria și Italia. 
Cîteva rezultate: masculini 
100 m: Gh. Dulgheru 10,4,

AGENDA SĂPTĂMÎNII
13—18 HANDBAL

14—19 TENIS
14—15

15
ATLETISM

15—19
FOTBAL 
TIR

18 ATLETISM 
MOTO

19 ATLETISM

Continuă turneul internațional (m) de 
la Martin (Cehoslovacia).
Turneu internațional in Insulele Bermude.
Concurs internațional, la Baku.
Concurs internațional, la Helsinki.
Prima etapă (tur), in Cupele europene 
C.E. (senioare, juniori și junioare), la 
Skoplje.
C.M. 50 km marș, la MalmO.
Ultima etapă a C.M. — viteză, la Barce
lona.
Concurs internațional de cros, la Praga.

Gh. 
J.

1 500 m: 
înălțime: 
tika Gdynia) 
S. Niezgodan 
feminin: 400 
55,7, 800 m: 
2:08,7.

Ghipu 3:42,0, 
Markowski (Bal- 
2,06 m, prăjină: 
(Baltika) 4,80 m, 
m: Silvia Marin 
Tudorița Nedelea

MONTREAL, 12. — Meciurile 
din ultima etapă a competiției 
de hochei „Cupa Canadei" s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Suedia — Cehoslovacia 
2—1 (0—0, 0—1, 2—0) ; Canada 
— U.R.S.S. 4—1 (2—1, 2—0, 
0—0) ; S.U.A. — Finlanda 6—3 
(0—2, 4—0, 2—1). în clasamentul 
final, Canada — 8p este urma
tă de Cehoslovacia — 7p,
U.R.S.S. și Suedia — 4p, S.U.A. 
3p, Finlanda — 2p.

Echipele Canadei și Ceho
slovaciei, clasate pe primele 
două locuri, vor susține o du
blă întîlnire (luni și miercuri) 
pentru a desemna pe cîștigă- 
toarea competiției

ȘAH • In runda a 8-a a tur
neului de la Soci, Florin Gheor
ghiu a remizat cu Efim Gheller. 
tn clasament conduc Adorian. 
Polugaevski, Sveșnikov si Zai- 
țev cu cîte 5*/3 p. • După 13 
runde, la Reykjavik, în frunte a 
trecut Timman — 9*/» p, urmat 
de Najdorf și Tukmakov — 9 p.

TENIS • Sferturile de finală 
ale campionatelor internaționale 
ale Poloniei, la Kattowice: 
niewski — Emmrich 6—4, 
Nowicki — Meresz 6—3, 3—6, 
Slozil — Blrner 6—3, 2—6, 
Sevcik — Dziemalski 7—5, 
• In „Trofeul Bonfiglio“ 
ret), la Milano, primul 
Chr. Mottram a abandonat par
tida din „sferturi", în fața spa
niolului M. Mir, la scorul de 

1—6 fiind accidentat.

Wis- 
G—-3; 
7—5: 
7—5; 
6—1. 

(tine- 
favorit

REZULTATELE ADVERSARELOR ECHIPELOR NOASTRE
în ultimele meciuri susținu

te înaintea confruntărilor din 
Cupele europene, adversarele 
echipelor noastre au obținut 
următoarele rezultate.

în prima etapă a campiona
tului Belgiei, F. C. Bruges 
(care va întîlni pe Steaua în 
C.C.E.) a dispus pe teren pro
priu cu 2—0 de Waregem.

Echipa Boavista Porto (ad
versara echipei C.S.U. Galați 
în Cupa cupelor), a învins pe 
teren propriu cu 4—1 pe Aca- 
demico Coimbra, în etapa a 
2-a a campionatului portughez.

Dinamo Zagreb (adversara e- 
chipei A. S. Armata Tg. Mureș 
în Cupa U.E.F.A.) a fost în
trecută cu 3—0 ' -
Hajduk, în 
5-a etape 
iugoslav.

în etapa 
tului Greciei, 
reu (care va . .
studențesc în Cupa U.E.F.A.) 
a dispus de Egaleo cu 4—3.

în fine, A. C. Milan a susți
nut aseară un meci amical cu 
echipa Sanremese din divizia 
D, rezultat care nu ne-a par
venit pînă la închiderea ediției.

la Split, de 
cadrul celei de a 

a campionatului

a 2-a a campiona- 
Olympiakos Pi- 

întîlni pe Sportul

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

U.R.S.S.
Ț.S.K.A.

(etapa a 5-a) :
Moscova — Sahtior 

Donețk 1—0 ; Dnepr Dneprope
trovsk — Spartak Moscova 
1—0 ; Dinamo Tbilisi — Loko
motiv Moscova 0—0 ; Zenit 
Leningrad — Zaria Voroșilov- 
grad 3—1. în clasament condu
ce echipa Torpedo Moscova 7 p 
(din 4 jocuri), urmată de Ze
nit Leningrad 7 p (din 5 me
ciuri).

ANGLIA (etapa a 5-a) : 
Derby County — Liverpool 
2—3 ; Everton — Stoke 3—0 ; 
Tottenham — Leeds 1—0 ; West 
Ham — Arsenal 0—2 ; Birmin
gham — West Bromwich 0—1 ; 
Queens Park — Aston Villa
2— 1. în clasament conduce 
F. C. Liverpool cu 8 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 
5-a) : Koln — Braunschweig
3— 0 ; Bayern Milnchen — Ten-

-■afl/.nl.nlStr'Va : Bacure?tl, str v Conta te ; tel centrală 11.10.05; secția coresp.- 11.51.09: Interurban 437 ; telex: 10 350 romsp 
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Miinchen- 
3—1 ; 

Frank- 
condu-

5-a) :
Nantes

nis Borussia 9—0 ; 
gladbach — Bremen 
Hamburg — Eintracht 
furt 3—1. în clasament 
ce F. C. Koln cu 10 p.

FRANȚA (etapa a
Rennes — Nisa 0—0 ;
— Sochaux 6—2 ; Lyon — Lens
3— 3 ; Marsilia — Mctz 3—1 ;
Troyes — St. Etienne 
Bastia — Valenciennes 4—0. 
clasament: 1. Nisa 9 p,
Nantes 8 p, 3. Bastia — 7 p.

CEHOSLOVACIA (etapa
4- a)
Union Teplice 2—1 ; 
Praga ’' " _
Slovan Bratislava — Lokomotiv

1. 
Inter Bratislava _6 p (un joc 

'' — 5 p ;

0—0 ; 
în 
2.

a 
Spartak Trnava — Sklo 

Sparta 
Dukla Praga 2—1 ;

Kosice 2—0. Clasament :

mai puțin) ; 2. Dukla 
3. Brojovka — 5 p.

POLONIA (etapa a 5-a) : 
Wisla Cracovia — Lech Poznan 
4—1 ; Odra Opole — Arka Gdy
nia 3—0 ; Stal Mielec — Legla 
Varșovia 1—1 ; Slensk Wroc
law — Gornik Zabrze 2—0 ; 
Ruch Chorzow — GKS 2—0. 
Clasament : 1. Odra — 8 p ; 2. 
Slensk — 8 p ; 3. Ruch — 7. p.

TURCIA (etapa 1) : Fener
bahce - Giresunspor 3-0 ; Bur- 
saspor - Besiktas 0-0; Trabzon- 
spor - Goztepe 1-0 ; Boiuspor 
- Galatasaray 1-0,
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