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ÎN ETAPA A 6-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

SPORTUL STUDENȚESC A OBȚINUT
SINGURA VICTORIE ÎN DEPLASARE

• Semisurpriză in cuplajul interbucureștean : Pi ogresul - „remiză

cu Steaua! • F.C.M. Calafi obfine primul punct • Meci pasionant
la

F.C. Bihor 
Dinamo 
Politehnica 
F.C. Corvinul 
F.C.M. Reșița 
Steaua
F.C. Constanța 
F.C. Argeș 
F.C.M. Galați

Tim.

Reșifa • Runda viitoare,
EZULTATE TEHNICE

— Sportul studențesc 0—3 (0-1)
— Rapid 3—1 (1—0)
— Politehnica lași 2—1 (0-1)
— A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (0—0) 4-
— Uni». Craiova 3—2 (1—1)
— Progresul 1—1 (0-0)
— S.C. Bacău 2—1 (2—1)
— Jiul 2—0 (1-0)
— U.T.A. 1—1 (0-0)

ETAPA VIITOARE

Progresul
Sportul studențesc
F.C. Corvinul
Steaua

in două manșe
CLASAMENTUL

In proba de pistol standard a C. E. de tir

ANA CIOBANU A CÎȘTIGAT
MEDALIA DE AUR!

La echipe, medalii de argint și bronz
SKOPJE, 19 (prin telefon). 

Au început întrecerile campio
natelor europene de tir la ar
me cu glonț, rezervate juniori-

ANA CIOBANU

lor și senioarelor, 
tantele României au 
comportare remarcabilă, 
reușind performanțe de presti
giu. Subliniem în primul rînd 
evoluția trăgătoarei Ana Cio- 
banu, în proba de pistol stan
dard, 30+30 focuri. Demonstrînd 
o bună pregătire tehnică și 
resurse psihice care au făcut-o 
să reziste unei întreceri ex
trem de dificile, eleva antre
norului Ștefan Petrescu a reu
șit să ocupe locul I și să in
tre astfel în posesia medaliei 
de aur. Situîndu-se, cu același 
punctaj — 582 p — la egalitate 
cu sportiva sovietică L. Be- 
ghina. Ana Ciobanu a trebuit 
să susțină un baraj pe care l-a 
cîștigat totalizînd 148 p față 
de ceie 143 ale partenerei 
sale de întrecere. Noua campi
oană europeană face parte din 
clubul Dinamo București.

Reprezen- 
avut o 

ele

(Continuare in pag a 4-a)

13—

1. DINAMO 6 5 0 1 22— 6 10
2. Sportul studențesc 5 4 1 0 12— 2 9
3. Steaua 5 3 1 1 9— 6 7
5. Politehnica Tim. 6 3 1 2 9— 8 7

F. C. Argeș 6 3 1 2 7— 6 7
6. S. C. Bacău 6 2 2 2 9— 6 6
7. Rapid 6 3 0 3 9— 7 6
8. F. C. Corvinul 6 2 2 2 8— 6 6
9. Progresul 6 2 2 2 7— 12 6

10. U.T.A. 6 2 2 2 4 — 12 6
11. Univ. Craiova 6 2 1 3 9— 8 5
12. F. C. M. Reșița 4 2 1 1 9— 10 5
14. Jiul 5 2 1 2 4— 7 5

F. C. Constanța 6 2 1 3 5— 8 5
15. A. S. A. Tg. Mureș 5 2 0 3 5— 4 4
16. F. C. Bihor 6 2 0 4 4— 9 4
17. Politehnica lași 6 1 1 4 5— 8 3
18. F. C. M. Galați 6 0 1 5 4— 16 1

VICTORII ALE FAVOBIȚILOB
ÎN FINALELE DE TENIS

cărei autoare este tînăraEdiția din acest an a primei 
noastre competiții rezervată te- 
nismanilor seniori s-a încheiat, 
duminică după-amiază, confir- 
mînd cu fidelitate ierarhiile 
preexistente. într-adevăr, nici 
o surpriză nu și-a făcut loc în 
cele cinci finale, favorlții im- 
punîndu-se pe toată linia. Cei 
ce ar fi dorit înnoiri în lista 
rachetelor fruntașe n-au totuși 
motive de nemulțumire, fiindcă 
majoritatea celor laureați apar
țin tinerei generații.

In acest sens, trebuie să în
cepem desigur cronica dedica
tă finalelor cu sublinierea unei 
performanțe cu totul deosebite,

a
noastră campioană, dinamovista 
Virginia Ruzici. La 21 de 
abia împliniți» ea și-a comple
tat palmaresul cu al 
titlu republican, într-o specta-

ani
Simbătă, 25 septembrie

— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica Timișoara
— Dinamo
— F.C.M. Reșița

26 septembrie
— F.C.M. Galați
— Jiul
— S.C. Bacău
— Rapid
— F.C. Constanța

Duminică,
F.C. Argeș
U.T.A.
Politehnica lași 
Universitatea Craiova
F.C. Bihor

Citiți 
în pag. 2—3 
relatări de la 

jocurile 
etapei 
a Vl-a

GOLGETERII

14-lea

Dobrău, intercalat în atac, trimite balonul cu capul în poarta lui 
lonifă, deschizind scorul in partida Dinamo—Rapid

Foto : Dragoș NEAGU

In vederea meciului de miercuri cu Cehoslovacia 
<•- - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASTAZI SE REUNEȘTE
LOTUL REPREZENTATIV

Partida se dispută pe stadionul „23 August", de la ora 17,30
Cei 17 jucători care consti

tuie Lotul A al reprezentativei 
noastre se reunesc astăzi in 
vederea pregătirilor pentru pri
ma manșă a dublului meci a- 
mical cu echipa Cehoslovaciei, 
care se va desfășura miercuri

INMINAREA „TROFEULUI 
PETSCHOVSCHI" 1975-76

In cadrul unei festivități care 
a avut loc la Satu Mare, în 
pauza meciului de fotbal de 
ieri dintre echipa locală 
Olimpia și Ind. sîrmei C. Turzii, 
Aurel Neagu, redactor șef al 
ziarului „Sportul", a 
„Trofeul Petschovschi" 1975—76 
primarului municipiului, tova
rășul Iosif Tincu. în trecuta 
ediție a Diviziei A, publicul 
sătmărean a primit cele mai 
mari note pentru sportivitatea 
aa și a cîștigat acest trofeu al 
fair-play-ului.

oferit

11 goluri : D. Georgescu (Dina
mo) — 1 din 11 m.

5 goluri : Bălăci (UnJv. 
iova).

4 goluri : Șutru (Rapid).
Cra-

ST. IANCOVICI PE PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL GENERAL

pe stadionul „23 August". în 
nocturnă, la ora 17,30.

Din lot — după cum s-a mai 
anunțat — fac parte următorii 
fotbaliști :

Mii de spectatori, poate zeci 
de mii (dacă ținem seama de 
faptul că ferestrele, balcoanele, 
terasele blocurilor de pe tra
seu au fost pline „ciorchine") 
au urmărit cursa „Marele pre
miu" al municipiului București,
întrecere automobilistică, bine 
organizată de către A. S. Uni
rea Tricolor și A.C.R. — Fe
derația română de automobi
lism și karting. Peste 60 de a- 
lergători au făcut o bună pro
pagandă pentru sportul auto
mobilistic. Ne-a plăcut lupta 
frumoasă dintre C. Căpriță și 
N. Mihăilescu la cl. 1 000 cmc,, 
forma bună a alergătorilor Șt. 
Iancovici, E. Ionescu Cristea, 
L. Balint, V. Szabo, V. Ștefan 
și Gh. Nistor, cit și prezența 
„estetică" — unică în concurs 
— a echipei I.T.A. Timișoara 
(cinci Dacii 1300 de aceeași cu
loare și identic ornate).

Iată rezultatele din „Marele 
premiu" pe clase : pînă 
cthc,: 1. Cornel Căpriță 
București) pe Fiat 1000 
N. Mihăilescu (A.C.R. 
Fiat 127, Rotar

Cluj-Napoca), Fiat 850 ; pînă la 
1 150 cmc: 1. Vasile Szabo 
(I.O.B. Balș) pe Dacia 1100, 2. 
M. Mureșan (I.R.A. Cluj-Napo
ca), Dacia 1100, 3. E Pauliu 
(Aurul Brad), Dacia 1100 ; pînă 
la 1300 cmc : ' ”
Cristea (I.O.B. 
Gordini, 2.
Balș), R. 8G„ 3. L. 
(I.R.A. Cluj-Napoca). 
peste 1300 cmc : 1. Șt. Ianco
vici (Dacia Pitești), R. 12 G., 2. 
P. Vezeanu (Dacia Pitești), 
R. 12 G., 3. G. Horst (C.S.U.
Brașov), BMW 2002 ; Dacia 1300, 
gr. I : 1. L. Balint (C.S.U. Bra- 

' ‘ Gh. Nistor (I.T.A. Ti-
G. Bereny (I.T.A. 

grupa a II-a 
1. E. Ionescu

1. E.
Balș) pe 

V. Ștefan
Moldovan

R. 8 G. ;

Ionescu
R.8 

(I.O.B.

la 1000
(A.C.R. 
Ab, 2.
Buc.), 

(I.R.A.

șov), 2. 
mișoara), 3.
Timișoara) ; 
(transformate)
Cristea, 2. V. Ștefan, 3. Andrei 
Belu (Dacia Pt.). Clasamentul 
general individual : 1. Șt. Ian- 
__ 2. E. Ionescu Cristea, 3. P.

Pe echipe : 1. I.O.B. 
I.R.A. Cluj-Napoca, 

Brașov, 4. I.T.A. Ti-

covici, 2. 
Vezeanu. 
Balș, 2. 
3. C.S.U. 
mișoara.

Portari : RADUCANU, ȘTE
FAN.

Fundași CHERÂN, SÂTMA- 
REANU II, G. SANDU, MA- 

■ NEA, SAMEȘ, ANGHELINI.
Mijlocași :

înaintași :
GEORGESCU, ___________
M. RADUCANU, FLOAREȘ.

TROI, DUDU 
IORDANESCU,

Partida, deși are un carac
ter amical, este privită cu 
multă atenție atit de jucătorii 
noștri, cit și de cei cehoslovaci 
care, după cum se știe, dețin 
titlul de campioni ai Europei. 
Bineînțeles, și iubitorii fotba
lului din cele două țări prie
tene așteaptă cu viu interes a- 
ceastă dublă confruntare.

Mijlocași : DUMITRU, 
LONI, DINU, BĂLĂCI.

Modesto FERRARINI

N. DRAGOȘ
„Dialog strms" la o ieșire din viraj intre E.
(1) și ȘL Iancovici F<

VIRGINIA RUZICI, 
din nou triplă campioană

culoasă suită de victorii, înce
pută în 1972. Și pentru a treia 
oară consecutiv, Virginia Ru
zici termină învingătoare în 
toate probele. Este, într-ade
văr, demonstrația elocventă a 
unei remarcabile superiorități.

Finala de simplu feminin a 
fost, fără îndoială, cea mai in-

Radu VOIA

(Continuare in'pag. 2-3)

C. C. E. la popice

CONSIUUCIOIIIH GAIAJI
S-A CALIFICAT
PEhITRIJ FINALA

Echipele de popice campioane 
ale țării Voința Tg. Mureș (f) 
și Constructorul Galați (m) 
și-au susținut sîmbătă, în Un
garia, meciurile retur din etapa
1 a „Cupei campionilor euro
peni". Ambele noastre formații 
au fost întrecute : la femei — 
Ferencvăros Budapesta — Vo
ința Tg. Mureș 2 358—2 290 p d ; 
la bărbați — Păpai Vasas — 
Constructorul Galați 5 732—5 451 
p d. Gălățenii, deși au fost în
vinși în retur, s-au calificat 
totuși pentru turul final al 
competiției, deoarece ei au pier
dut acum la un scor mai mic 
decît adversarii lor în partida 
tur de la Galați, cînd echipa 
română a cîștigat cu 5 535— 
5 239. Voința are și ea șanse de 
a juca în finală dacă își va 
adjudeca victoria în meciul re
tur, de la Tg. Mureș, cu cam
pioana R.D.G., Buna Halle, la 
o diferență de peste 122 p d (la 
Halle, Voința a pierdut cu
2 432—2 554 p d).



Divizia A la handbal

I. E. F. S
Teri s-au disputat jocurile 

celei de a IV-a etape din Di
vizia A de handbal. Iată o tre
cere în revistă a meciurilor.

FEMININ

PROGRESUL — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 13—11 (8—7). In min. 
11 al partidei spectatorii asis
tau la o veritabilă lovitură de 
teatru : 6—1 în favoarea stu
dentelor clujence ! 1 ~ 
mai 8 minute. însă, 
echilibra la fel de 
tor (min. 19 : 5—6). 
la încheierea primei

După nu- 
situația se 
surprinză- 
pentru ca 

_______,__ ,_______ reprize to- 
tul să intre în normal. Progre
sul preluînd conducerea. Ce s-a 
întîmplat. de fapt. în această 
repriză care a fost hotărîtoare 
în balanța victoriei ? Oaspetele 
au simțit deconectarea exage
rată cu care Progresul aborda 
partida Și. profitînd de apăra
rea neatentă a bucureștencclor. 
s-au detașat rapid, fără nici un 
fel de greutate. în min. 12, înr 
să. avea să se consume „mo
mentul psihologic** al intilnirii: 
la o aruncare de la 7 m. Liana 
Ficiu a schimbat-o in poarta 
Progresului pe — 
rat penalty-ul 
teren, reușește 
următoare, să 
nai alte cîteva 
cute. Repriza 
confuză, dezvăluindu-ne că .,U' 
Cluj-Napoca plătește un tribut 
greu absentei unei conducătoa
re de joc. Principalele realiza
toare : Ciolanu 6 și Butan 3

Cartaș

Velicu, a apa
și rămînînd în 
ca. in minutele 
apere senzațio- 
goluri gata fă- 

secundă a fost

16—10 
ieșen- 

un joc

— Progresul, respectiv 
3. (Al. II.)

„U“ IAȘI — RAPID 
(9—4). Meci la discreția 
celor, care au practicat 
bun în fata unei formații lip
site de forță ofensivă. Princi
palele realizatoare : Stamatin 5 
și Aruștci 4 — „U“ Iași, res
pectiv Iagăru 5. (D. DIACO- 
NESCU — coresp. județean).

VOINȚA ODORHEI — „U*‘ 
TIMIȘOARA 11—12 (£—8). O
partidă echilibrată, în care cam
pioanele. preluînd inițiativa în 
repriza secundă, au obținut vic
toria pe „linia de sosire**. Prin
cipalele realizatoare : Mikloș 7
— Voința, respectiv. Popa 4 și 
Cojocaru 4. (A. PIALOGA ■— 
coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 18—16 (11—7). In revenire 
de formă, mureșencele au evo
luat bine, cîștigînd pe merit. 
Principalele realizatoare : Șoș 7 
și Dorgo 4 — Mureșul, respec
tiv, Cojocărița 4. (A. SZABO- 
coresp. județean).

TEXTILA BUHUȘI — CON
FECȚIA 10—11 (6—5). Meci
foarte echilibrat, cîștigat in ex
tremis de bucureștence. Princi
palele realizatoare : Scarlat 5 — 
Textila, respectiv. Pițigoi 3. (I. 
VIERU — coresp.)

„V BUCUREȘTI — I.E.F.S. 
10—11 (8—5). Cele două forma
ții studențești, fruntașe ale 
handbalului feminin românesc, 
au furnizat ieri după amiază, 
pe terenul de la „Drept** (bi— 
tuminat, realizat excelent), o 
partidă frumoasă, de mare lup
tă, disputată intr-un ritm ra
pid (mai ales datorită echipei 
I.E.F.S.). A cîștigat, într-un fi
nal dramatic, formația antre
nată de Valeriu Gogâltan, dar 
se poate spune — fără teama 
de a greși — că și handbalis
tele de la „U" conduse 
Marcel Crețu puteau 
îndreptățit, la victorie, 
apărări ferme, două 
bătăioase, multă dorință 
victorie — iată atu-urile celor 
două combatante. I.E.F.S. im
primă jocului ofensiv un ritm 
trepidant, circulația pe semi
cerc este derutantă, dar — se 
pare — forța liniei de la 9 m a scă
zut și prin aceasta și eficiența. 
Poate că abia în primăvară — 
cind bătălia pentru titlu atinge 
apogeul — această echipă se 
va afla în deplinătatea posibi
lităților sale. Universitatea, 
formație de elan, de luptă, cu 
valori înalte alături de cvasi- 
debutante, se menține — în 
ciuda tuturor pronosticurilor 
pesimiste — între pretendentele 
la podium. Au marcat : Arghîr 
6, Andronache 2 și Rotaru 2 
pentru Universitatea, Boși 5, 
G. Lăcustă 2, Radu 2, Ionescu 
1 și Chelba 1 — pentru I.E.F.S. 
Au arbirat excelent Vasile Si- 
dea și Pândele Cîrligeanu 
(București). (H. N.)

de 
aspira, 

Două 
atacuri 

de

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACAU 19—9 (11—7). 
Ca și în etapa trecută, cind a 

realizat exact același rezultat 
în compania lui „U“ București, 
dinamoviștii s-au încălzit mai 
greu, pentru ca. imediat după 
pauză, să ofere un veritabil 
recital. Principalii realizatori : 
Grabovschi 7 și Cosma 4 — Di
namo. respectiv. Deacu 3 și Ef- 
tene 3.

RELONUL SAVINEȘTI — 
GLORIA ARAD 17—16 (10—7). 
Meci dîrz disputat. în care gaz
dele au reușit cea de a doua 
victorie în acest camnionat. 
Principalii realizatori : Samson 
6 — Relonul. respectiv. Schrag- 
ner 4.

C.S.U. GALAȚI — „U“ BUCU
REȘTI 13—13 (4—7). Partidă de 
nivel valoric modest, presărată 
cu multe durități. Rezultatul de 
egalitate este echitabil. Princi
palii realizatori: Vasilache 5—- 
C.S.U.. respectiv. Cirlan 3 și 
Baican 3. (T. SIRIOPOL — co- 
resp. județean).

H. C. MINAUR — C.S.M. 
BORZEȘTI 18—10 (8—3). Băi- 
mărenii au practicat un joc fru
mos și eficace. Principalii rea
lizatori : Mironiuc 7 și Panțîru 
5 — Minaur. respectiv. Berbe- 
caru 6. (V. SASARANU — co- 
resp.)

Campionatele republicane de călărie

STEAUA SI C.S.M. SIBIU PE PRIMELE LOCURI »
CRAIOVA, 19 (prin telefon), 

întrecerile programate sîmbătă 
și duminică la baza hipică din 
localitate (care asigură condiții 
foarte bune de concurs), au a- 
rătat faptul că, în special la 
probele de obstacole, la această 
etapă finală a campionatelor 
republicane de călărie, s-a în
registrat o creștere sensibilă a 
exigenței în alcătuirea par
cursurilor, precum și buna pre
gătire a mai multor sportivi. în 
cadrul 
mijlocie 
marcat 
abordat 
balcanic 
(C.S.M.
Popa (Steaua) cu Drumeț. Ei 
au dominat cu autoritate con
cursul, fiind singurii care au 
terminat cite o probă fără pe
nalizări. Merită, de asemenea, 
evidențiați D. Velea (Steaua) 
cu Farmec și Eugen Ionescu 
(Dinamo) cu Belladonna.

în ceea ce privește dresajul, 
am asistat la aceeași tradițio
nală dispută între reprezentan
ții cluburilor Steaua și C.S.M. 
Sibiu. Ambele probe progra
mate au revenit zînsă călăreți
lor bucureșteni, mai siguri în

Și
au

categoriilor ușoară 
de obstacole am re- 

siguranța cu care 
parcursul campionul 

Alexandru Bozan 
Sibiu) cu Călin și Ion

FINALELE DE TENIS
(Urmare din pag. 1) TWWW)

titlul 
lui

teresantă. Campioana a avut de 
întîmpinat asaltul unei dîrze 
șalengere, în persoana colegei 
sale de club, talentata Florența 
Mlhai. Condusă după primul 
set, traversînd momente difi
cile și în cel de-al doilea, cind 
a obținut break-ul abia în al 
9-lea ghem, Virginia Ruzici s-a 
regăsit în acest final de parti
dă acerb disputată. Un plus 
de gîndire tactică — am spune
— stă la baza victoriei sale. 
Ceea ce nu micșorează cu ni
mic meritele învinsei, puternic 
aplaudată pentru jocul frumos 
prestat.

Pentru a doua oară, 
masculin intră în posesia
Dumitru Hărădău, care repetă 
performanța de acum doi ani. 
Adversarul său, brașoveanul 
Traian Marcu, la prima finală 
de simplu, a dat o replică sus
ținută, a creat faze frumoase 
de joc, dar a și greșit mult, 
ușurînd sarcina învingătorului, 
mai stăpîn pe mijloacele teh
nice. Așa cum am mai avut 
ocazia să scriem, Hărădău se 
prezintă în sensibil progres și 
actuala poziție ce o ocupă în 
tenisul nostru îl obligă la com
portări pe măsura acesteia.

Pe scurt, despre cele trei fi
nale de dublu. Mai puțin atrac
tivă cea a băieților, unde atît 
perechea Hărădău — T. Mar
cu, învingătoare, cit mai cu 
seamă cea învinsă, V. Marcu
— Kereches, au acționat fără 
convingere, de-a dreptul neco
respunzător (fapt pentru care 
toți cei 4 jucători au și primit 
un avertisment public, dictat 
de Biroul F.R.T.). Ultima con
fruntare a perechilor feminine, 
fără prea mult istoric, adversa
rele campioanelor dovedindu-se 
mult sub valoarea acestora. In

IERI, ÎN DIVIZIA A 
DE POLO

Ieri s-au desfășurat jocurile pe
nultimei etape din turul secund al 
Diviziei A de polo. Firește, în 
centrul atenției s-au situat meciu
rile susținute de Rapid și Dinamo 
care și-au testat potențialul înain
tea confruntării de duminică.

în piscina din șos. Ștefan cel 
Mare, Dinamo a primit replica 
tinerei și ambițioasei garnituri a 
C.N.U. Meciul a fost de bună fac
tură, în ultimele două reprize 
îmbrăcînd chiar un caracter de 
echilibru accentuat. Elevii lui 
Anatol Grințescu, manifestând ape
tit de gol, au reușit să puncteze 
de nouă ori în acest joc, e drept 
neglijînd uneori apărarea. Scor 
final : 9—3 (2—0, 0—0, 4—2, 3—1). 
Au marcat : Gaiță 2, Răducanu 2, 
Nastasiu, Dinu Popescu, Muntea- 
nu, Gheorghevici și Mirca pentru 
Dinamo, Pleșca, Angelescu și 
Georgescu pentru CNU.

Tot o victorie lejeră au obținut 
și campionii țării, poloiștii de la 
Rapid. în bazinul Tineretului, ei 
au întîlnit formația Progresul. 
Cu toate că era de așteptat ca 
elevii lui Th. Angelescu să ofere 
puternicilor lor adversari o repli
că viguroasă, meciul s-a aflat la 
discreția Rapidului, care a punc
tat de șase 
gol : 6—0 
Au marcat 
și Țăranu.

Cel de-al _____ __  ...
opus, la Oradea, pe Crișul 
localitate Voinței ’ _
Victoria a revenit gazdelor cu 6—4 
(0—0, 1—1, 2—2, 3—1). De notat că 
în finalul partidei, jucătorii cluje
ni au avut o atitudine nesporti
vă, în frunte cu căpitanul echi
pei, Cl. Rusu, care a și fost eli
minat definitiv.

Au marcat : Gordon 3, Fărcuță, 
Fejer și Kovacs pentru Crișul, res
pectiv CI. Rusu 3 și Gyarfaș 
(I. GHlȘA-coresp. județean).

ori fără a primi vreun 
(3—0, 1—0, 1—0, 1—0). 
: Slăvei 3, C. Rusu 2

treilea joc al etapei a 
" ’; ’ din 

Cluj-Napoca.

execuția figurilor progresiei. 
Totuși, facem precizarea că, 
pentru neindeplinirea baremului, 
la categoria „Sf. Gheorghe", ju
riul a hotărît să nu acorde 
titlul. Deci...

Iată rezultatele înregistrate : 
OBSTACOLE, categoria ușoară :
1. Ion Popa (Steaua) cu Dru
meț Op — campion republi
can, 2. D. Velea (Steaua) cu 
Farmec 1/2 p, 3. E. Ionescu 
(Dinamo) cu Belladonna 3 p ; 
categoria mijlocie : 1. Alexan
dru Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Călin Op — campion republi
can, 2. I. Popa cu Drumeț 3'/t P, 
3. Al. Bozan cu Cerbul 7 p. 
DRESAJ, categoria 
diară : 1. Iosif Molnar 
cu Dor 902 p — campion 
can, 2. Sorin Soveja 
cu Baba Novac 798 p, 
Hisch (C.S.M. Sibiu) cu Artist 
797 p ; categoria „Sf. Gheor- 
ghe“ : 1. Angliei Donescu
(Steaua) cu Triumf 803 p, 2.
S. Soveja cu Baba Novac 793 p, 
3. H. Hisch cu Artist 758 p.

Luni de la ora 14,30 este 
programată proba de obstacole 
pe echipe.

Emanuel FANTANEANU

interme- 
(Steaua) 
republi- 
(Steaua) 
3. Horst

CAMPIONII NAȚIONALI 1976

kWWXW:
I

Simplu bărbați : DUMI
TRU HARADAU (Steaua)

Simplu femei : VIRGINIA 
RUZICI (Dinamo)

Dublu bărbați: DUMITRU 
HARADAU (Steaua)-TRA
IAN MARCU (Dinamo 
Brașov)

Dublu femei : VIRGINIA 
RUZICI-FLORENȚA MLHAI 
(Dinamo)

Dublu mixt : TRATAN 
MARCU-VIRGINIA RUZICI

schimb, o foarte frumoasă fi
nală ne-au oferit-o cele două 
cupluri care și-au disputat 
titlul la dublu mixt, unde vic
toria a stat în cumpănă pînă 
la ultimele secvențe.

Ultimele rezultate :
SIMPLU BĂRBAȚI, finala : 

D. Hărădău — T. Marcu 6—4, 
6—4, 6—4. SIMPLU FEMEI, 
finala : Virginia Ruzici — Flo
rența Mihai 5—7, 6—4, 6—3.
DUBLU BĂRBAȚI, semifinală : 
D. Hărădău, T. Marcu — M. 
Mirza, M. Tăbăraș 6—3, 6—4,
6—0 ; finala : D. Hărădău, T. 
Marcu — V. Marcu, I. Kere- 
kes 6—3, 6—4, 6—0. DUBLU
FEMEI, semifinale : V. Ruzici, 
F. Mihai — L. Romanov, M. 
Romanov 6—1, 6—2 ; V. Balaj, 
M. Nunweiller — E. Trifu, S. 
Nunweiller 8—6, 7—5 ; finala : 
V. Ruzici, F. Mihai — V. Ba
laj, M. Nunweiller 6—2, 6—2. 
DUBLU MIXT : semifinale :
T. Marcu, V. Ruzici — M. 
Rusu, V. Balaj 5—7, 7—5, 6—3; 
V. Marcu, F. Mihai — I. Kere- 
kes, C. Chiriac 6—2, 6—3 ; fi
nala : T. Marcu, V. Ruzici — _ 
V. Marcu, F. Mihai 6—4, I
3—6, 6—4. I

Ă CINCEA VICTORIE
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Mircea TUDORAN

Deși Rap.d a intuit rolul o- 
' ■ care a

cuplaju-

HUNEDOARA, 19 (prin teie 
fon).

Peste așteptări de „încins' 
cest meci, in care formația 
dă a atacat cu mai multă

PITEȘTI,
Primele 

fără sare 
cu puține 
greșite, faze care se întrerupeau

de Jiul, 
mineri- 
pe gaz
au avut 
mai cu

;“ a- 
gaz- 
iorță

ușor 
apro- 

BOLONI 
— autogol). Raport de 

10—1. Raportul șuturilor Ia 
14—4 (pe spațiul porții :

19 (prin teîefon).
45 de minute au fost 
și piper. Joc anost, 
faze de poartă, pase

SUCCES
.......... .. I ■ ni,. 2

ca hipnoti-
2—0 pentru Dinamo.

a partidei 
ratat și

UN AUTOGOL DECISIV...

fensiv al lui Dinu - 
evoluat în „nocturna** 
lui bucureștean ca un veritabil 
virf de atac, păstrînd însă din 
arsenalul postului său tradițio
nal deplasările ample și tra
valiu] pilduitor — plasîndu-1

Stadion ,,23 August ; teren bun ; 
timp excelent ; spectatori, aproxima
tiv 50 000. Au marcat : DOBRĂU (min. 
7), DINU (min. 46), D. GEORGESCU 
(min. 76) și ȘUTRU (min. 83). Raport 
de cornere : 7—3. Raportul șuturilor 
la poartă : 18—13 (pe spațiul porții : 
10—4).

D2NAMO : Ștefan 7 —- Cheran 7, 
G. Sandu 7, Sătmâreanu II 7, |.
Marin 6 (min. 78 Lucuță) — Dobrău 
8, Custov 6 — Moldovan I 8, Dinu 9, 
Dudu Georgescu 8, Vrînceanu 6 (min. 
61 Moldovan II 7).

RAPID : loniță 5 — Pop 6, Pîrvu 6, 
Niță 6, David 6 __ Șutru 8, Petcu 6,
M. Stei ian 5 (min. 42 Rîșniță 7) — 
Teleșpan 6, Neagu 5 (min. 63 Rontea 
6), Manea 7.

A arbitrat : Fr. Coloși ★★★★ ; la 
linie : I. Urdea și R. PFatoș (toți din 
București).

Cartonașe galbene : PETCU.
Trofeul Pelschovschi : 9.
La juniori : 1—1 (1—0).

€ .......

ca o umbră a căpitanului di- 
r.amoviștilor pe mijlocașul 
destructiv Petcu, giuleștenii 
n-au putut împiedica ofensiva 
elaborată a echipei antrenate 
de frații Nunweiller. Pentru că 
poziției avansate a lui Dinu i 
se alăturau pe rînd Dobrău sau 
Gabriel Sandu, astfel incit fun
dașii centrali feroviari se po-

Stadion 1 Mai; teren foarte bun ; 
timp înnorat, rece; spectatori, apro
ximativ 9 000. Au marcat : RADU II 
(min. 39), M. TOMA (min. 83). Raport 
de cornere ; 9—6. Raportul șuturi.or 
la poartă : 10—6 (pe spațiul porții: 
6-1).

F. C. ARGEȘ : Cristian 7 — Zam
fir 7, Olteanu 7, Stan 7 (min. 60 
Dobrin 6), Bărbutescu 7 — Mustă- 
țea 7, Cirstea 6, M. Tomo 7 — Le- 
șeanu 7 (min. 85 Radu III), Radu 
II 7, D. Nicolae 7.

JIUL : Cavai 6 — Niculescu 6, 
Rusu 6, Ciupitu 6, Covaci 6 — Tomo 
6, Stoichiță 7, Stoica 6 —
Bucurescu 6, Varodin 6 (min. 
Augustin), Dumitrache 6.

A arbitrat : Al. Ghigea ;
la linie: M. Feciorescu (ambii din 
Bacău) ți Gh. Vasilescu I (Bucu
rești) .

Cartonase galbene: BUCU
RESCU, BĂRBULESCU, LEȘEANU.

Trofeul Potschovschi: 8
La juniori : 5—0 (3—0).

Stadion Corvinul ; teren 
moale; timp noros ; spectatori, 
ximativ 17 000. A ma.rcat_: 
(min. 53 
cornere: 
poartă : 
6-1).

CORVINUL : 1. Gabriel 7 — Dina 
7, Tonca 7, Vlad 7. Miculescu 6 — 
Angelescu 8, Dumîtrîu IV 7, Eco- 
nornu 7 — Bucur 6 (min. 72 Șumu- 
lanschî 5), Șurenghin 7 (min. 
Agud 4), Georgescu 6.

A.S.A.: Solyom 7 — Giigore
Unchiaș 6, Ispir 5. Onuțan 6 
Varodi 6, Ptslaru 5, Boloni 5 — 
zekaș 5 (min. 63 Marton 6), Naghi 
5, Fonici 5 (min. 46 Both l| 7).

A arbitrat : N. Petriceanu ;
Ia linie : Gh. Manta și C. Jurja — 
ambii cu greșeli în aprecierea ofsai
durilor (toți din București).

Cartonașe galbene : ISPIR, ONU
ȚAN, GEORGESCU.

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

• ' ■■
timp de aproape o oră, pentru 
ca să se stingă în ultimele 30 
de minute, și aceasta, mai ales, 
datorită celor două neinspirate

meneau in propriul careu cu 
adversari liberi, aproape imba
tabili la jocul aerian. Așa s-au 
și înscris primele două goluri 
ale echipei Dinamo, la începu
tul fiecărei reprize. In min 1 
o centrare a lui Moldovan I îl 
găsește pe DOBRĂU, venit din 
linia a doua, complet liber și 
mingea trimisă cu capul po
posește, la primul șut al re
prizei, în plasa porții Iui loniță, 
1—0. O situație similară în pri
mul minut al reprizei se
cunde, doar „actorii** fiind 
alții : centrarea lui Cheran este 
fructificată de DINU, aflat la 
marginea careului de 6 m, min
gea lovită cu capul prelin- 
gindu-sc pe lingă bară, în 
timp ce loniță și propriii săi 
fundași se uitau 
zați :

In prima parte 
dinamoviștii au mai

CONSTANȚA, 19 (prin telefon).
Gazdele au obținut o victorie 

dificilă pentru care au luptat 
mult. începutul partidei îi 
vede pe constănțcni mai mult 
în atac, dar la finalizare ei nu 
prezintă un grad ridicat de pe
riculozitate. Prima mare ocazie 
o notăm, în min. 17, cind Bu- 
duru pătrunde în suprafața de 
pedeapsă, este faultat clar de 
Catargiu, se acordă lovitură de 
la 11 metri pe care insă Ma- 
teescu o execută slab și Con-

alte"" si 
21 — 
de-al 
Ionul 
— Di
limitin 
nul r 
parte

Repr 
animat 
după 
nea ( 
68, șu 
de Șt 
încheia 
76 DU 
jorat s 
nănio. 
piciului 
vituri 
TRU, 
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12 met 
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fundaș 
la MA 
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Consta 
gea înt 
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MERITAT
la a doua pasă. E drept, F. C. 
Argeș a stat mai tot timpul in 
jumătatea de teren a adversa
rului, dar la poarta apărată de 
Cavai, nu a realizat mare lu
cru. Marcajul aplicat 
apărarea aglomerată a 
lor, parcă au dezarmat 
de. Mai mult, atacanții 
un randament scăzut, 
seamă surprinzînd comportarea 
slabă a lui Radu II, cindva 
omul de bază al echipei. Prima 
acțiune mai periculoasă a fost 
creată de oaspeți în min. 18 : 
Varodin, scăpat pe contraatac, 
a centrat de pe dreapta și Du
mitrache, cu un voleu de toată 
frumusețea, a produs panică. 
Dominarea gazdelor este con
cretizată în min. 39 : Zamfir a 
urcat în atac, urmează centra
rea, D. Nicolae șutează năpraz- 
nic din afara careului, Cavai 
respinge mingea la RADU II, 
care de la 3—1 m, înscrie. Pa
tru minute mai tîrziu reținem 
cea mai curată fază de fotbal 
construită de Stan și Mustățea 
și ratată de Leșeanu.

Repriza a doua (mai ales fi
nalul ei) a fost ceva mai bunijy

bine c 
lioase, 
nu. / 
cursive
de peri 
mai p 
min. 71 
Bărbule 
ternic
mascat, 
în min. 
careu, 
prelung 
din po 
tează s
deplinin

schimbări efectuate în linia 
atac. Hunedorenii atacă pe front 
larg din primele minute, dar 
Angelescu (min. 7), Georgescu 
(min. 9), Surenghin (min. 12 si 15) 
ratează bune ocazii de gol. Sus
ținută cu brio de linia de mij
locași, în care Angelescu s-a do
vedit foarte laborios, formația 
gazdă atacă fără încetare, joacă 
în viteză, dovedește mult elan, 
dar mai puține virtuți tehnice, 
absența acestora oprlnd-o să 
concretizeze, și după ce Econo- 
mu (min. 18) îl dă posibilitatea 
lui Solyom să se evidențieze prin- 
tr-o spectaculoasă robinsonadă, la 
un contraatac al mureșenilor 
(min. 25) Naghi este împins cu 
amîndouă mîinile din spate de 
Tonca, dar arbitrul lasă nesanc
ționată această fază petrecută în 
careul gazdelor. Din nou Corvi- 
nul trece la cîrma jocului, Solyom 
se remarcă încă o dată în min. 
28 si 40, finalul reprizei găsindu-1 
pe Naghi în bună situație de gol, 
dar șutul trece ceste poarta lui 
Ion Gabriel.

După pauză, jocul devine ner
vos și în min. 53 se înscrie uni
cul punct al meciului : Angelescu 
îl lansează pe Șurenghin, care sc 
afla în poziție de ofsaid nesanc
ționată de tuțierul Manta, Solyom 
îi vine în întîmpinare, ajunge a- 
colo șj bOLUNI care vrea să 
ridice mingea peste bară, o 
trimite în poarta proprie. Spiritele 
se înfierbîntă și mai mult, Ispir 
primește un cartonaș galben și 
este foarte aproape si de cel roșu. 
Misiunea arbitrului de centru a 
fost mult îngreunată de semnali
zările defectuoase venite de la 
linie.
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STUDENȚII BUCUREȘTEN! CONFIRMA
ORADEA, 19 (prin telefon).
în ciuda rezultatului surprin

zător de net, partida a fost foar
te disputată și, în general, echi
librată. Echipa gazdă, care nu a 
evoluat, în ansamblu, atît de 
slab pe cit ar arăta-o scorul, a 
menținut mai mult inițiativa, a

...... ..........    3

SP. STUDENȚESC 3 (1 J

JTIVA

de-

mai 
deși 
Ma-

(rrtin. 12 și 
cu, la cel 
scoțînd ba- 
ală, min. 27 
ii feroviari 
rimite balo- 
:it mai 
buturi.
a fost 

ilibrată, 
ale lui
Șutru (min. 
rta părăsită 
ile au fost 

că în min. 
SSCU a ma- 
) pentru Di- 
toare^ al Ra- 
ința unei lo- 
tate de ȘU- 
mativ 25 m, 
nici un gest

Stadion F.C. Bihor ; teren puțin 
moale ; vreme închisă, vînt ; specta
tori, aproximativ 15 000. Au marcat : 
OCT. IONESCU (min. 9), RADULESCU 
(min. 62), CAZAN (min. 78). Raport 
de cornere : 7—2. Raportul șuturilor 
la poarta ; 10—8 (pe spațiul porții 
7-4).

F.C. BIHOR : Albu 5 — P. Nicolae
6, Bigan 6, Lucaci 6, Popovici 5 —
Naom 7, M. Marian 6, Al. Naghi 6 
(min. 66 Foaie 6) — Suci-u 6 (min. 
25 Lupău 8), Ghergheli 7, Georgescu
7,

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 
9 — Tănăsescu 8, Ciugarin 9, Grigore
8, Manea 8 __ Cassai 7 (min. 86 “
decnu), Cazan 7, Rădulescu 8 
Grosu 8 (min. 84 Munteanu), 
Ionescu 9, Vlad 7.

A arbitrat : N. Rai nea ★★★★ 
linie : D. Munteanu (ambii din 
Iad) și C. Sândulescu (Vaslui).

Cartonașe
ALBU, OCT. IONESCU. 

Cartonașe roșii : ALBU. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 4—0 (2—0)

Pre-

Oct.

galbene : CIUGARIN,

IV

SLĂVESCU

ăvut și unele perioade de domi
nare insistentă. Nu a reușit să 
înscrie nici un gol, 
atacurile sale au fost de regulă

deoarece

ICTE, DUPĂ MARI EFORTURI/

în min. 28, 
sc deschide- 
> greșeală a 
care se bîl— 

;e la TURCU 
ut sec de la

i colțul scurt, 
minut, Șoșu 

î a aduce e- 
5, gazdele își
ii ; greșește 
lingea ajunge
care șutează 
a porții lui 

pă care min- 
și ricoșează 

ul minut, al

reprizei, 
mingea 
observă 
Irunde 
stâlpul

Băluță își potrivește 
cu mina — arbitrul nu 

infracțiunea — pă- 
în careu, șutează în 

din dreapta porții lui

Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp 
frumos; spectatori, aproximativ 7 000. 
Au marcat : TURCU (min. 28), MAR- 
CULESCU (min. . ------------------
(min. 45). Raport de cornere : 10—3. 
Raportul șuturilor la poarta: 12—13 
(pe spațiul porții : 5—3).

F.C. CONSTANȚA : Popa 7 — Gă- 
tej 7, ' ‘ ‘ ~ ~
din 7 
ceanu ... 
Buduru 7,

S C. “ ‘

precipitate și confuze, 
fața decisei apărări a 
în plus, orădenii s-au 
seori descoperiți și au 
cîteva ori flagrant în 
De partea cealaltă, echipa bucu- 
reșteană — confirmînd încă o 
dată, în mod convingător, valoa
rea și maturitatea la care a a- 
juns — s-a apărat aproape per
fect, a știut să iasă foarte bine 
la joc și a contraatacat pe cît de 
simplu, pe atît de eficace, apro- 
priindu-și, pe deplin meritat, vic
toria.

Oaspeții au deschis scorul des
tul de repede, în min. 9, cînd, 
la o centrare a lui Manea, fun
dașul Popovici a respins defec
tuos, exact în picioarele lui O. 
IONESCU, aflat la circa 10 metri 
de poarta gazdelor, și acesta n-a 
mai avut de făcut decît să șu- 
teze decisiv. Patru minute mai 
tîrziu avantajul bucureștenilor 
putea fi mărit, dar Grosu a ra
tat incredibil, trimițînd mingea 
pe lingă poarta goală. Pînă la 
pauză, ambele echipe vor mai 
avea ocazii de gol : orădenii — 
în min. 26 (Lupău, luft în ca
reu) , 27 Georgescu (șut peste poar
tă), 42 și 43 (Răducanu interven
ție splendidă), iar bucureșteriii 
— în minutele 40 și 41.

După reluare, oaspeții majo
rează scorul în min. 62, cînd, 
după o inteligentă schimbare de 
joc efectuată de O. Ionescu de 
pe partea dreaptă spre stânga, 
RADULESCU a pătruns impetuos 
în careu și a înscris deși porta
rul Albu a atins mingea. A ur
mat o mare ocazie a gazdelor, 
în min 64 cînd Ciugarin a res
pins cu capul de pe linia porții, 
dar scorul, pe fondul unei suite 
de ocazii clare ale oaspeților, va 
fi pecetluit în min. 78, cînd CA
ZAN a fructificat o centrare a 
lui Vlad. '

Constantin FiRANESCU

eșuînd în 
oaspeților, 
lăsat de- 
greșit de 
defensivă.

33), CATARG IU

ULTIMELE 20

MECI MAI BUN, DUPĂ PAUZA
10—15 minute dePrimele __ ___

joc lăsau impresia că Steaua 
va cîștiga cu ușurință partida, 
pentru că
și amenința des poarta apărată 
de cvasinecunoscutul Tichigiu... 
Apărîndu-se din răsputeri, Pro
gresul răspundea destul de rar 
in atac, tatonînd apărarea ad- 

partea lui 
dificultate

domina teritorial net

versa mai ales pe 
Anghelini, în vădită
■■■■ ................ *

Stadion ,,23 August" ; 
timp noros ; spectatori, 
50 000. Au marcat : I 
(min. 50, din 11 metri), 
(min. 53). Raport de cornere : 
Raportul șuturilor la poartă : 
(pe spațiul porții : 8—8).

STEAUA : lordache 8 — Anghelini 
4, FI. Marin 7, Sameș 6, Vigu 6 —
Ion Ion 6, Iordănescu 6, Agiu 6 (min. 
50 Florea 6) — Troi 5, Răducanu 6, 
Aefenei 6 (min. 77 Năstase).

PROGRESUL : Tichigiu 7 — Ploscaru 
6, Moraru 8, Badea 7, Gh. Ștefan 
(min. 60 Grama 6) — D. Ștefan 
latan 6, Dragu 7 — |. Sandu 
(min. 79 Nignea), Țevi 6, Apostol

A arbitrat : C. Bârbulescu ★ ★ ★ ; 
la linîe : Gh. Dumitru și Gh. Drago- 
mir (toți din București).

Cartonașe galbene : ANGHELINI. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 5—1 (2—0).

« ...... ............  hi i
impetuosului Apostol, 
primă repriză a de- 
această notă (mono- 

singurele faze de reți-

teren bun ; 
aproximativ 

IORDĂNESCU 
APOSTOL 

7—5. 
11—12

6 
6.
6

7.

în fața 
întreaga 
curs în 
tonă...), 
nut fiind cele din min. 29 (lo
vitură liberă Iordănescu, por
tarul reține, scapă balonul, dar 
îl recuperează în piciorul lui 
Răducanu) și min. 31 (Țevi tri
mite din lateral, prin fața por
ții goale, nici un coechipier nu 
intervine).

După pauză, meciul cîștigă 
în spectaculozitate, grație mai 
ales echipei Progresul, care 
după 
din 
tru

golul primit (min. 50) 
penaltyul acordat pen- 
fault în urma u-

DE MINUTE...

angajat mai 
«treme vije- 
re pe Leșea- 
î sînt mai 
tai mare grad 
Acțiunile cele 
iu fost : în 
D. Nicolae — 
1 șutează pu- 
20 m, Caval» 
j dificultate ; 
I, infiltrat in 

un dribling 
și pe Cavai 
lateral, șu- 

M. TOMA în- 
irmalitate.

Antonescu 8, Bălosu 7, Co-
— Mateescu 6 (min. 65 Săl- 
5), Petcu 6. Dragnea 6 — 

Mărculescu 7, Turcu 7.
BACĂU: Constantinescu 6 — 

Priiteanu 7, Catargiu 8, Volmer 7, 
Lunca 6 — Șoșu 6 (min. 58 Panaite 
6), Duțan 8, Pană 7 — Eotez 7, 
Zamfir 6, Băluță 6 (min. 68 Florea 6).

A arbitrat : Gh. Ionescu la
linie : Tr. Moarcăș și C. Biaun (toți 
din Brașov).

Cartonașe galbene: MATEESCU,
POPA, ZAMFIR.

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

POLITEHNICAIAȘI

DAFIRESCU

O—■■■■■■ ■■■■»

Popa, mingea revine în teren, 
de unde CATARGIU o trimite 
în poarta goală.

După pauză, oaspeții au de
venit mult mai periculoși în 
atac, Catargiu a ieșit din dis
pozitiv, infiltrîndu-se, deseori, 
în prima linie. Printre ratări, 
le notăm pe acelea ale lui 
Botez (min. 84) și Florea (min. 
89). Arbitrul Gh. Ionescu a con
dus cu greșeli, acordînd unele 
decizii de neînțeles, fiind dese
ori în neconcordanță cu tușierii.

Gheorghe NERTEA

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon).
Un joc cîștigat în ultimele 20 

de minute, cînd presiunea timi- 
. șoreană, pînă ' atunci sufocantă 
dar nu prea ordonată a reușit 
să spargă ultima linie de apăra
re a oaspeților. Pînă atunci echi
pa ieșeană își 
bine cele două 
cu sprijinul lui 
venit veritabil 
în același timp, _ .
două avanposturi (Romilă II și 
Trandafilon), care au produs de
seori derută. în min. 41, o acțiu
ne de contraatac foarte frumos 
condusă, a dus la 
raport de forțe de 
dafilon a demarat 
centrat excelent și 
exploatând șovăiala 
deschis scorul. Pînă atunci, jo
cul s-a apropiat rareori de por
tari, singurele ocazii fiind cele 
din min. 18 (Dembrovschi) și, 
mai ales, în min. 26, cînd, la un

nou demaraj al lui Trandafilon, 
Simionaș a ratat de la 2 m !

După pauză, Politehnica Timi
șoara se „aruncă" în atac, antre
norii fac două schimbări inspira
te, care dau mai multă vigoare 
jocului, țn min. 58, la o învăl
mășeală în fața porții lui Costaș, 
mingea lovește bara și este res
pinsă miraculos de portar. Peste 
alte 3 minute, momentul cheie al 
jocului : Romilă II scapă ca în 
atâtea alte rînduri și șutează în 
bară ! Această ocazie se „răzbu
nă". în min. 70, ȘERBANOIU e-

organizase foarte 
linii de apărare, 
D. Ionescu, de- 
mijlocaș centru, 
ieșenii au fixat

crearea unui 
3 la 3, Tran- 
pe stingă, a 
ROMILA II, 
lui Maier a

3

JOC SPECTACULOS

Stadion 1 Mai ; teren moale ; timp 
frumos ; spectatori, aproximativ 10 000. 
Au marcat : ȘERBANOIU (min. 70), 
DEMBROVSCHI (min. 77), respectiv 
ROMILA II (min. 41). Raport de cor
nere : 8—3, Raportul șuturilor la poar
tă : 16—6 (pe spațiul porții : 10—5).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Cetona 
7 __ Vișan 6, Păltinișan 6, Mehedințu
6, Maier 6 — Roșea 6, Dembrovschi 
8, Cotec 5 (min. 46 Istrătescu 
Mioc 5 (min. 46 Covalcic 7), 
noiu 6, Floare? 6.

POLITEHNICA IAȘI : Costaș
Micloș 6, Anton 6, Ciobanu 7, 
lan 7 — Toacă 6, Banu 7 (min. 82 
Ursu ), Simionaș 6 — D. Ionescu 6, 
Romilă II 8, Trandafilon 7.

A arbitrat : V. Tătar ★ ★ ★ ★ ; la 
linie : I. Ștefan iță (ambii Hunedoara) 
și N. Cursaru (Ploiești).

Cartonașe galbene : ANTON. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 2—1 (1—1).

6) - 
Șerbă-

rin teîefon)- 
jpectaculos pe 
i Domanului ! 
ENCO a des- 

năpraznic și 
dmativ 35 de 

din dreapta
• 9
•manului; teren 

spectatori, a 
i marcat: PO 
RA (min. 70 șl 
:NCO (min. 2), 
Raport de cor- 
I șuturilor la 
spațiul porții :

șurînd un joc în viteză, de an
gajament, fazele alternînd cu re
peziciune de la o poartă la cea
laltă. în min. 14, a ratat, din a- 
propiere, Bora, pentru ca ceva 
mai tîrziu, pe parcursul aceluiași 
minut 24 să notăm ' ’ ’
Autori : Donose și 
min. 35, Oblemenco a 
tul din min. 2, dar 
ceasta Windt a fost 
respins în corner.

Primul sfert de oră din repri
za secundă a fost punctat de alte 
două mari ocazii ale craioveni- 
lor (min. 46 Oblemenco, min. 57 
Cîrțu), după care formația gaz-

două bare. 
Tănase. în 
repetat șu- 
de data a- 
atent și a

dă a apăsat pe accelerator, a 
tacat cu vigoare, mai ales

a- 
--------- __ pe 

flancul drept al apărării craiove- 
ne, acolo unde Tilihoi a făcut 
față cu mare dificultate incursiu
nilor lui Florea. în min. 70 și 75, 
BORA, cel mai bun jucător de 
pe teren, a profitat de două ezi
tări ale apărării craiovene și a 
înscris, calm, de două ori din 
interiorul careului. Finalul a a- 
parținut oaspeților, care, au mar
cat un gol foarte frumos prin 
BĂLĂCI. Era însă în min. 82 și 
partida — un frumos spectacol 
fotbalistic — era practic jucată.

Laurențiu DUMITRESCU

galează, preluînd fără dificultate 
Ia un corner. în min. 77, DEM
BROVSCHI aduce golul victoriei, 
expediind o „bombă*4 care șterge 
bara laterală și intră în gol. Vic
toria timișorenilor este finalmen
te meritată, datorită tenacității 
cu care ei au reușit să „macine" 
rezistența ieșenilor, apărarea oas
peților neputînd respira și, ca 
urmare a oboselii manifestate de 
cei doi sprinteri ai contraatacu
lui, Trandafilon și Romilă II.

loan CH’.RILA

ndt 6 —- Chîvu 
ne 7, Filipescu

7, Bora 9 —
4 '^Căprioru 6), 

jng 7 — Tilî-
Ștefănescu 7, 

* 7, Bălăci 8,
6 (min. 60 Pi-

7 (min. 78 Ne-

F. C M. CALAȚI
U. T. A. EE8

FINAL FIERBINTE

pescu ★ ★ ★ ★ ; 
și I. Pop (toți

8.
-1).

l-jp pentru e-
F\-au trecut 

90 de secunde 
ij s-a modifi- 
oară, de astă 

gazdelor : fun- 
AȚCHI, avan- 
ierea careului 
atît de puter- 

a și Objemen- 
□1 asemănător, 
tida a fost la 
□mente de fot- 
echipe desfă-

GALAȚI, 19 (prin telefon).
Debut modest de partidă, cu 

atacuri slabe si gafe în apărare, 
de ambele părți. Surprinzător, 
gazdele atacă cu numai trei oa
meni, dintre care primul (Gher- 
ghe) are tracul debutului, al doi
lea (Ene) nu are forța să depă
șească un marcaj sever, iar al 
treilea (Radu), este extrem de 
nervos. Nesprijinită nici de mijlo
cași, înaintarea gălățeană își creea
ză cu greu două ocazii, în prima 
parte a meciului, una ratată de 
Gherghe (min. 8), cealaltă spulbe
rată de Kukla care degajează de 
pe linia porții. De partea cealal
tă, la arădeni, jocul de mare tra
valiu și exactitate practicat de 
Leac, dispeceratul elegant al lui 
Domide și insistența lui 
dau impresia unei echipe 
echilibrate, mal mature, 
harnice.

La pauză, antrenorul Guță Tă-

nașe operează două schimbări in
spirate în atac. Orac aduce în te
ren un plus de inventivitate, To- 
lea, impetuozitate, în cursele pe 
extremă, încheiate cu centrări o- 
portune. Vin cîteva minute grele 
(57, 59) pentru careul lui Jivan, 
supus la mare presiune, dar eje 
sfîrșesc, paradoxal, printr-un gol 
marcat la poarta cealaltă (min. 
50) cînd Hagioglu n-a putut in
tercepta o centrare banală, dîn- 
clu-i posibilitatea lui CURA 
înscrie.

să 
Nimeni nu bănuia fina

lul tensionat al acestei partide. 
Căci în min. 75 ORAC a egalat, 
la o minge respinsă de Jivan, la 
șutul lui Țolea. Apoi (min. 85), 
Ene a înscris un

Cura, 
mai 
mai

nou gol, 
neacordat de arbitrul de centru, 
fără o semnalizare prealabilă de 
la tușă. Noi am văzut, într-adevăr, 
ofsaid, la această acțiune, însă la 
protestele vehemente ale 
nilor conducătorul de joc a pre
tins altă infracțiune : henț. Și 
peste focul iscat de deznodămîn- 
tul acestei faze, arbitrul toarnă 
gaz, fluierînd sfîrșitul meciului 
cu cel puțin o jumătate de minut

gălățe-

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori, aproximativ 
12 000. Au marcat : CURA (min. 60), 
ORAC (min. 75). Raport de cornere : 
8—2. Raportul șuturilor la poarta î 
14—14 (pe spațiul porții : 5—4).

F.C.M. : Hagioglu 4 — Nedelcu I 6, 
Frunză 5, Stoicescu 5, Ghirca 5 —
Constantinescu 5, Morohai 5, Constan
tin 7 — Gherghe 6 (min. 46 Orac 7), 
Ene 5, Radu 5 (min. 46 Țolea 7).

U.T.A. : lorgulescu 7 (min. 46 Jivan 
6) — Gașpar 6, Kukla 7, Schepp 6, 
Giurgiu 6 — Domide 7, Leac 8, Bro- 
șovschî 6 — Cura 7, Nedelcu II 5, 
Uilecan 5 (min. 74 Sima 6).

A arbitrat : I. Ciolan ★ ★ ★ ; la 
linie : V. Naumcef (ambii din lași) 
și A. Avramescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : RADU, LEAC, 
ȚOLEA.

Trofeul Petschovschi : 7.
La juniori : 1—0 (0—0).

mai devreme în pofida anunțării 
a două minute de prelungiri.

Ion CUPEN

nci faze confuze în marginea 
careului și transformat de IOR- 
DANESCU —..............................
avîntat, mai 
recomandabil, 
face Steaua, 
ză, în continuare, 
exasperant „mărunțiș 
sau pe prelungite driblinguri in
dividuale, stopate de o defensivă 
calmă. Răsplata evoluției mai 
active acum a „alb-albaștrilor“ 
vine rapid : in min. 53, APOS
TOL șutează puternic, pe jos, 
din 
ind 
tul 
tea_ ___________
îndelungă, dar fără faze reale 
de gol — Progresul place însă 
mai mult ca joc, grație acțiu-

joacă mult mai 
incisiv,

deci,
care

mai 
decît o 
mizea- 

pe un 
de pase“

marginea careului, înscri- 
spectaculos. Pînă la sfîrși- 

partidei, Steaua are de par- 
sa dominarea teritorială —

nilor sale de contraatac, sim
ple, cursive, încheiate cu șu
turi la poartă. La două aseme
nea acțiuni, Progresul a ratat 
victoria : I. Sandu, scăpat sin
gur, a întîrziat șutul (min. 71) ; 
Nignea a „lobat“ din unghi, 
dar Iordache a respins în bara 
transversală (min. 86).

Punînd în balanță argumen
tele de ieri ale fiecăreia din 
cele două combatante, rezul
tat echitabil. Pentru condiția 
sa de recent promovată, aflată 
în fața echipei campioane, un 
plus, însă, pentru Progresul.

Radu URZICEANU

DIVIZIA B: ETAPA A V-a
SERIA I

CELULOZA CALARAȘI — PRA
HOVA PLOIEȘTI 3—0 (2—0). 
marcat : Pitiș (min. 7) și 
Alexandru (min. 37 și 82).

UNIREA FOCȘANI — 
HLAUL P. NEAMȚ 0—0.

PORTUL CONSTANȚA — 
GLORIA BUZĂU 0—0.

VICTORIA TECUCI 
BORZEȘTI 2—0 (0—0).
Adamache (min. 63) 
(min. 80).

C.F.R. PAȘCANI
GALAȚI 1—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Bunea (min. 2) pentru 
C.F.R., Băjenaru (min. 76) pentru

AU 
Gh.

CEA-

F. C.

Au
Și

C.S.M.
înscris :

Stoica

c.s.u.

c.s.u.
F. C. PETROLUL PLOIEȘTI — 

METALUL PLOPENI 2—0 (1—0).
Au înscris : Simaciu (min. 24) și 
State (min. 56).

RELONUL SĂVINEȘTI — OLIM
PIA RM. SARAT 2—1 (1—1). Au 
marcat : Apctrei (min. 14), Ciocan 
(min. 51). respectiv Dumitru (min. 
38).

F.C. BRAILA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 1—0 (0—0).
Autorul golului : Bezman (min. 57).

C.S.M. SUCEAVA — C. S. OLTUL 
SF. GHEORGHE 2—0 (1—0). 
înscris : Voinea (min. 10 din 
m) și Iosep (min. 78).

Relatări de la corespondenții : 
Manoliu, P. Enache, 
Enea, I. Cornea, M.

Enache și 1. Mîndrescu.
5
4
2
3
3
3
3
1
2
1
1
2
1
1
1
0
0 
0 
septembrie) : 

Oltul Sf. Gheor-

M. Stan, V. 
V. Doruș, C. 
Marcu, Tr. E

1. PETROLUL Ploiești
2. F. C. Brăila
3. C.S.M. Suceava
4. Relonul Săvinești
5. Metalul Plopeni
6. Celuloza Călărași
7. Victoria Tecuci
8. Portul Constanța
9. Min. Gura Hum.

10. Gloria Buzău
11. Unirea Focșani
12. Oltul Sf. Ghe-orgihe
13. Ceahlăul P. N.
14. C.S.U. Galați
15. Prahova Ploiești
16. C.F.R. Pașcani
17. C.S.M. Borzești
18. Olimpia Rm. Sărat

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

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

Au
11

9- 2
6- 2 
4- 1
6- 4 
0- 5 
8- 5
6- 6
7- 5 
4- 3
3- 3
4- 4
4- 6
1- 7
6- 7
2- 6
3- 6 
0- 4 
3-10

10
9
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2

5
5
5
5
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5
5
5
5
5
5
5

ETAPA VIITOARE (25
Metalul Plopeni
ghe, C.S.M. Borzești — Celuloza Că
lărași, Prahova Ploiești — Portul 
Constanța, Victoria Tecuci — F. C. 
Brăila, F. C. Gloria Buzău — Relonul 
Săvinești, C.S.U. Galați — C.S.M. 
Suceava, Minerul Gura Humorului — 
C.F.R. Pașcqni, Olimpia Rm. Sărat — 
Unirea Focșani, Ceahlăul P. Neamț

F.C. Petrolul Ploiești.

SERIA A ll-a
METALUL BUCUREȘTI — F.C.M. 

GIURGIU 3—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Popescu (min. 35), Geor
gescu <min. 78 și 83).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 0—1 (0—0). 
Unicui gol a fost realizat de 
Costache (min. 66).

CHIMIA RM. VÎLCEA — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 2—1 (2—9. Au 
înscris : Bartales (min. 1 și 7), res
pectiv Mac (min. 38).

UNIREA ALEXANDRIA — FLA- 
CARA AUTOMECANICA MORENI 
0—1 (0—0). A marcat : Grigore
(min. 49).

CHIMICA TÎRNAVENI — NT- 
TRAMONIA FAGARAS 1—0 (0—0). 
Autorul golului : Gîndilă (min. 78).

C.S. TIRGOVISTE — META
LURGISTUL CUGIR 3—0 (1—0).
Au marcat : Tătaru (min. 5, min. 
80 din 11) si Sava (min. 88).

F.C.M. STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV — F.C. ȘOIMII SIBIU 2—0 
(1—0). Au înscris : Popescu (min. 
26) și Pană (min. 50).

Ș.N. OLTENIȚA — DINAMO 
SLATINA 1—0 (0—0). A înscris : 
Stamanichi (min. 84). Au fost eli
minați : Erdei (Dinamo), în min. 
80, pentru în jurii si proteste la 
decizii, Lungu (Ș.N.O.). în min. 
88, pentru lovirea adversarului 
fără balon.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Bondrea (min.

LOTO

3) pentru Electroputere, Sfîrljan 
(min. 50) pentru Tractorul.

Relatări de la corespondenții î 
George, P. Ion, P. Giornoiu, 
Bizon, AI. Ganea, M. Amu, 
“ Țugui si St. Gurgui.. _ . 1 ----------

0

R. 
M.
C. Gruia, V.

1. VOINȚA
2. Chimia

5 4
5 4

0
1

6-2 9
12-5 8

București 
Rm. VI.

septembrie) : 
Chimia Rm.

3. Steagul roșu Bv. 5 3 1 1 5-2 7
4. C.S. Tîrgoviște 5 2 2 1 6-2 6
5. Chimica Tîrnăveni 5 3 0 2 6-4 6
6. Metalurg. Cugir 5 2 2 1 5-4 6
7. Metalul Buc. 5 2 2 1 5-7 6
8. Nitramonia Făg. 5 2 1 2 6-5 5

9—10. Tractorul Brașov 5 2 1 2 6-6 5
FI. Aut. Moreni 5 2 1 2 5-5 5

11. F.C.M. Giurgiu 5 2 1 2 4-7 5
12. Chimia Tg. Măg. 5 1 2 2 5-4 4
13. Unirea Ălexan. 5 2 0 3 4-4 4
14. Dinamo Slatina 5 2 0 3 7-8 4
15. Ș.N. Oltenița 5 2 0 3 4-6 4
16. Electroputere Cv. 5 0 3 2 5-8 3
17. Șoimii Sibiu 5 0 2 3 3-7 2
18. Tehnometal Buc. 5 0 1 4 2-8 1

ETAPA VIITOARE (26 .
Voința București — Chimia Rm. Vîl- 
cea, D'namo Slatina — Metalul 
București, Chimica Tîrnăveni — C. S. 
Tîrgoviște, Tractorul Brașov — Ș.N. 
Oltenița, F.C.M. Giurgiu — Unirea 
Alexandria, F. C. Șoimii Sibiu — 
Metalurgistul Cugir, Flacăra Autome- 
canica Moreni — F.C.M. Steagul roșu 
Brașov, Chimia Tr. Măgurele — Nitre- 
monia Făgăraș, Tehnometal București 
— Electroputere Craiova,

SER’A A lll-a
OLIMPIA SATU MARE — 
SÎRMEI C. TURZII 3—0

Autorii golurilor : Hațegan 
43) și Bathori II (min. 60 și

F.C. 
IND. 
(1-0). 
(min. 
63).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—1). Au în
scris : Periat (min. 40), Chimiuc 
(min. 47), respectiv Vătafu (min. 
28).

STICLA TURDA — U.M. TIMI
ȘOARA 1—1 (1—1). Au marcat : 
Sacaci (min. 22) pentru Sticla, 
Mathe (min. 7) pentru U.M.T.

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL 
CAVNIC 2—1 (2—1). Au înscris : 
Secheli (min. 18), Moga (min. 21), 
respectiv Demarcec (min. 9).

MUREȘUL DEVA — RAPID 
ARAD 0—0.

MINERUL LUPENI — DACL1. 
ORAștie l-o (0—0). A înscris : 
Boloși (min. 67).

„U“ CLUJ-NAPOCA — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0). A marcat : Fur- 
nea (min. 12).

ARMATURA ZALAU — VICTO
RIA CALAN 4—1 (3—0). Autorii 
golurilor : Munteanu (min. 8), Soo 
(min. 19 și 90), Barbu (min. 30), 
respectiv Bujor (min. 59).

C.I.L. SIGHET — F.C. BAIA 
MARE 1—1 (0—1). Partida s-a dis
putat la Satu Mare, terenul echi
pei C.I.L. fiind suspendat. Au în
scris : Deac (min. 80) pentru 
C.I.L., Radu (min. 21) pentru F.C. 
Stan (C.I.L.) și Borz (F.C. Baia 
Mare) au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă.

Relatări .de
Z. Covaci, Șt. Marton, 
I. Toma, I. Jura, I. " 
Lespuc, M. Bonțoiu

1. OLIMPIA S. M.
2. Armătura Zalău
3. C.F.R. Timiș.
4. Aurul Brad
5. C.I.L. Sighet
6. U.M. Timiș.

7— 8. Ind. sîrmei C.T. 
Minerul Lupeni

9. ,,U" Cluj-Np.
10. C.F.R. Clui-Np.
11. Rapid Arad
12. Victoria Călan
13. Sticla Turda
14. Gloria Bistrița
15. Dacia Orăștie
16. F.C. Baia Mare
17. Mureșul Deva
18. Minerul Cavnic

ETAPA VIITOARE (26 
Dacia Orăștie . ..
Cluj-Napoca — C.F.R. Cluj-Napoca, 
Minerul Cavnic — F.C. Olimpia Satu 
Mare, C.F.R. Timișoara — U.M. Timi
șoara, F. C. Baia Mare — Armătura 
Zalău, Ind. sîrmei C. Turzii — Sticla 
Turda, Victoria Călan — Mureșul 
Deva, Minerul Luoeni — Rapid Arad, 
C.I.L. Sighet — Aurul Brad.

U.M.

la corespondenții : 
“ Lazăr, 

I. 
Zoltan. 

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

P.
Cotescu, 

și C.
5 4
5 3
5 3
5 3
5 2
5 2
5 2
5 2
5 2
5 1
5 2
5 2
5 1
5 2
5 2
5 1
5 1
5 0

11- 0
9- 3
6- 4

10- 5
6- 5

10- 4
9- 8
6- 5
3- 3
4- 4
8- 9
5- 7
4- 6
4-10 
4-11
2- 4
3- 9
3-10

9
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
1

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

septembrie)
- Gloria Bistrița, ,,U‘ 
C.F.R. “ ‘

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT, ETA
PA DIN 19 SEPTEMBRIE

I. Dinamo — Rapid 
n. Steaua — Progresul

1976 
1

. ~ X
III. F.C. Bihor — Sportul stud. 2'
IV. „Poli" Timiș. — Polit. Iași 1
V. Corvinul — A.S.A. 1

VI. F.C.M Reșița — „U“ Craiova 1 
VII. F.C. C-ța — S.C. Bacău 1 

VIII. F.C. Argeș — Jiul 1
IX. F.C.M. Galați — U.T. Arad X
X. Celuloza Căi. — Prahova Pl. 1

XI. Steagul roșu — Șoimii Sb. 1 
XII. Ș.N. Oltenița — Dinamo SI. 1 

XTIT. C.I.L. Sighet — F.C. B. M. X
FOND DE CIȘTIGURI 348 247 lei 

din care 11 832 lei report.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN 19 SEPTEMBRIE

A.S.A.

1976. Extragerea I : 17 32 20 28 22 
37 ; Extragerea a Il-a : 22 39 36 10
3 30 ; Extragerea a IlI-a : 9 25 36
8 27 26 ; Extragerea a IV-a : 29 3
2 30 34 32 ; Extragerea a V-a : 23
26 32 6 8 ; Extragerea a Vl-a : 19
17 1 13 23 ; Extragerea a Vll-a :
12 21 27 34 29 ; Extragerea a 
VTII-a : 1 18 43 17 39.

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 834.301 LEI.

LA 26 SEPTEMBRIE 1976, O 
NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA



Dinumoviada de box pentru tineret

PATRU SPORTIVI ROMÂN!

PE PRIMUL LOC
Ieri dimineață, terenul de 

handbal din Pa-cul sportiv Di
namo a găzduit reuniunea fi
nală a Dinamoviadei de box 
rezervată tineretului. Dinamo
viștii bucureșteni au avut o 
frumoasă comportare, patru din
tre cei 7 finaliști clasîndu-se pe 
primul loc

Primul dintre sportivii ro
mâni care au obținut victoria 
finală a fost semiușorul Ilie 
Dragomir. în disputa cu Vla
dimir Krecctov (Dinamo — 
U.R.S.S.). Dragomir a boxat ex
celent. lovind puternic si pre
cis în momentele cele mai fa
vorabile ale luptei și deplasîn- 
du-se derutant atunci cînd 
situația o cerea. Numărat în 
prima repriză în urma unei 
serii de lovituri recepționate la

C.E. DE TIR
(Urmare din pag. 1)

în cadrul aceleiași probe, e- 
chipa română, formată din Ana 
Ciobauu, Anișoara Matei și 
Maria Sălăjan a reușit să in
tre în posesia medaliei de ar
gint, second'nd puternica for
mație a Uniunii Sovietice. Pe 
locul III, formația Poloniei. 
Remarcabilă a fost și compor
tarea echipei formată din 
Georgeta Chiosac, Melania Pe
trescu si Eva Olah care s-a 
clasat pe locul III (medalie de 
bronz). în proba de pușcă 
standard 60 f.c. In aceste con
diții, toate sportivele care 
ne-au reprezentat la Campio
natele europene de la Skopje 
au reușit performanța de a 
urca pe una din treptele po
diumului.

REZULTATE TEHNICE : pis
tol standard : 1. ANA CIOBA- 
NU (România) — campioană 
europeană — 582 p, 2. Ludmila 
Beghina (U.R.S.S.) 582 p, 3. 
Karin Pitzer (R.D.G.) 581 p ; 
pușcă standard. 60 f.c. : 1.
Anka Pelova (Bulgaria) 594 p, 
2. Elizabeth Leasson (Franța) 
594 p, 3. Elizabeth Wolf 
(R.D.G.) 593 p ; echipe : 1.
Franța 1773 p. 2. R.D.G. 1765 
p, 3. ROMANIA 1762 p.

In triunghiularul de tineret cu Bulgaria și R. S. S. Ucraineană

CINA PANAIT - 6,51 m IA SĂRITURĂ III LUNGIME!
POIANA BRAȘOV, 19 (prin 

telefon). în ciuda unei vremi 
foarte reci (9 grade) și a ploii 
insistente, triunghiularul atle
tic pentru tineret dintre echi
pele Bulgariei, R.S.S. Ucrainea
nă și României s-a desfășurat, 
sub raportul performanțelor, 
în condiții mulțumitoare.

Atleții noștri s-au comportat 
bine, obținînd cîteva rezultate 
remarcabile. Dintre ele, cel 
mai valoros este desigur noul 
record de junioare, la săritu
ra în lungime, realizat de Gina 
Panait : 6,51 m (v.r. 6,38 m).
De notat că în cadrul con
cursului Gina Panait a corec
tat de 3 ori vechiul record, 
sărind succesiv 6,40 m, 6,49 m 
și 6,51 m. Alte performanțe 
notabile ; Horia Toboc 47,4 la 
400 m, Ibolya Slavik 54,9 la 
aceeași probă, Doina Spînu 
6,34 m la lungime, precum și 
timpii celor două echipe de 
ștafetă 4X100 m : 46,4 la fete 
și 40,7 la băieți.

Triunghiularul a fost domi
nat de R.S.S. Ucraineană, cu 

AGEHDA SAPTAMINH
20—23 PENTATLON

20—25
RUGBY 

MOTO

20—27
22

TENIS 
FOTBAL

24—26
CICLISM 

TENIS

24— 4.X.
25— 26
25—27

BOX
CANOTAJ 

TURISM

Continuă C.M. (juniori), la Zielena Gora 
(Polonia)
Continuă turneul de la Burgas (Bulgaria) 
C.M., „Cursa de 6 zile“, la Zeltweg (Aus
tria)
Turneu la Los Angeles (S.U.A.)
Meciuri amicale : Cehoslovacia — Româ
nia (tineret, 21 ani), la Hradec Kralove ; 
R.D. Germană — Ungaria, la Berlin ; Da
nemarca — Portugalia, la Copenhaga. 
C.M. (gr. 2) : Finlanda — Luxemburg, la 
Helsinki
Cursa Paris-Bruxelles
Semifinala „Cupei Davis" : Italia — Aus
tralia, la Roma
C.E. (tineret), la Izmir (Turcia) 
Balcaniada (m), la Belgrad
C.M. de orientare turistică, la Avienmore 
(Scoția)

cap, Krecetov a încercat să re
facă terenul pierdut. în plină 
ofensivă, în ultimul rund a fost 
surprins însă cu o puternică 
lovitură la ficat care a pus ca
păt luptei, consemnîndu-se vic
toria prin k.o. a lui Dragomir. 
Următoarele trei partide au fost 
cîștigate tot de dinamoviștii 
bucureșteni : Gheorghe Simion 
(ușoară) l-a învins prin aban
don în repriza secundă pe bul
garul Eftim Ciochim, după ce 
l-a trimis de trei ori la podea ; 
Stan Postolache (semimijlocie) 
l-a dominat eu autoritate pe ceho
slovacul Ladislau Laburda, si- 
lindu-1 pe antrenorul acestuia 
să ceară abandonul elevului său 
la sfirșitul rundului doi ; la 
mijlocie mică. Petre Stere a 
terminat învingător Ia puncte 
(5—0) meciul cu bulgarul An
drei Angov, făcînd dovada unor 
calități excepționale de voință.

Ceilalți trei finaliști ai clu
bului bucureștean au suferit în- 
frîngeri. Ion Boboc (semimus- 
că) a pierdut la puncte, la ca
pătul unui meci extrem de 
disputat, întîlnirea cu VI. De
nisov (U.R.S.S.). Titi Cercel 
(cocoș) a fost învins tot la 
puncte (4—1) de sovieticul Al. 
Daniliuk, iar Valentin Silaghi 
(semigrea), rănit la arcadă, a 
fost oprit de medic la începu
tul ultimei reprize. Celelalte re
zultate. cat. muscă : S. Knea- 
hanov (U.R S.S.) b. ab. 2 Z. 
Husnay (Cehoslovacia) ; cat. 
pană : I. Krecetov (U.R.S.S.) 
b. ab 3 D. Dimceski (Bulgaria); 
cat. mijlocie : V. Gardaev
(U.R.S.S.) b. ab. 2 H. Schuman 
(R.D.G.) ; cat. grea : V. Nice- 
poruk (U.R.S.S.) b. ab. 1 I. 
Sivak (Cehoslovacia).

M. TRANCA

FLORIN GHEORGHIU
MOSCOVA, 19 (Agerpres). — 

Turneul de șah „Memorialul Ci- 
gorin“, desfășurat la Soci, a fost 
cîștigat de sovieticii Lev Poluga- 
evski și Evgheni Sveșnikov — 10 
p (din 15). Pe locurile următoa
re : V. Țeșkovski (U.R.S.S.) — 
9’/j p, Florin Gheorghiu (Romă-

echipe omogene, formate din 
atleți valoroși. în fața acestui 
adversar puternic băieții noștri 
au cedat net (74—127), dar fe
tele nu s-au înclinat decît la 
o diferență de 4 puncte 
(65,5—69.5). Scor general :
România — R.S.S. Ucraineană 
139,5—196,5. în celelalte me
ciuri : România — Bulgaria 
215—120 (124—76, 91—44) ; R.S.S. 
Ucraineană — Bulgaria 226—109 
(138—62, 83—441

Rezultate: MASCULIN: 100 m: 
V. Solonika (U) 10,4 ...3. V. Du
mitrescu 10,6, 4. S. Văduva 10,7 ; 
400 m : H. Toboc 47,4 ; 800 m : 
V. Lișkov (U) 1:50,6, 2. L. Smeu 
1:51,6 ; 110 mg : N. Stangeev (U) 
14,5, 2. Gh. Dumitrescu 14,8, 3. 
V. Rizea 14,9 ; greutate : V. Ki
selev (U) 18,26 m ; triplusalt :
Gh. Kovtunov (U) 16,22 m ... 3.
R. Hangu 15,31 m ; 4X100 m : 
România 40,7, R.S.S. Ucraineană 
40,8, Bulgaria 42.8 ; 4X400 m :
R.S.S. Ucraineană 3:16,0, Româ
nia 3:16,1 ; 10 km marș : B. Gra- 
bov (U) 44:34,6, 2. C. Costache
44:46,6 ; FEMININ : 100 m : Olga 
Kostrika (U) 11,6, 2. Doina Cio
lan 11,7, 3. Niculina Cucu 11,8 ;

A LUAT SFiRȘIT COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ
„CUPA MĂRII NEGRE"

CONSTANȚA, 19 (prin tele
fon). După trei zile de între
ceri viu disputate, duminică s-a 
încheiat cea de-a treia ediție 
a competiției internaționale 
„Cupa Mării Negre" la care au 
participat sportivi din Odesa, 
Varna, Istanbul și Constanta, 
Competiția, excelent organizată 
la toate cele patru ramuri spor
tive cuprinse in program, s-a 
bucurat de un interes major în 
rînduriie spectatorilor care au 
urmărit în număr mare între
cerile de înot, gimnastică, hal
tere și mai ales box. Gimnas
tele și gimnaștii și-au stabilit 
cîștigătorii pe aparate și la in
dividual compus după evoluții 
de bun nivel (mai ales la fete), 
iar tinerețea competitorilor este 
o garanție că în scurt timp 
mulți dintre cei ce s-au între
cut în această competiție pot 
aspira la consacrarea interna
țională. Disputa sportivelor a 
fost echilibrată, cîstigătoarea 
Marina Kalihova (Odesa) 37,00 p 
detașîndu-se doar cu o singură 
zecime față de gimnastele de 
pe locul secund, aflate la ega
litate de puncte (36,90). Agnes 
Bonț (Constanța) și Maria Pes- 
kopisina (Odesa). La băieți a 
cîștigat sportivul din Varna — 
D. Iordanov cu 53.90 p, urmat 
de I. Beranovski 53,75 p și P. 
Lisak 53.35 p (ambii din Odesa). 
Clasament general : Odesa 5 p, 
Varna 4 p. Constanța 3 p.

Concursul de natație a fost 
dominat de înotătorii și înotă
toarele din Odesa care și-au 
adjudecat cele mai multe locuri 
întîi. Sportivii constănțeni au 
ocupat la toate cursele ultimele 
locuri și acest fapt trebuie să 
dea serios de gîndit antrenori
lor și profesorilor de speciali
tate din localitate. Clasament 
final : Odesa 277 p, Varna 266 p, 
Constanța 109 p.

Cîștigătorii turneului de box 
au fost stabiliți duminică dimi
neața, în Sala sporturilor, în 
fața unei numeroase asistențe. 
Finalele au fost dominate de

PE LOCUL 4 LA SOCI
nla), I. Zaițev (U.R.S.S.), A. Ado- 
rian (Ungaria) — 9 p, G. Kuzmin 
(U.R.S.S.) — 8 p, E. Gheller și 
A. Zaharov (U.R.S.S.) — 7*/2 p 
ete. La turneu au participat 16 
concurenți, între care 8 mari 
maeștri șl 4 maeștri internațio
nali.

400 m : Ibolya Slavik 54,9, 2. Eu
genia Baciu 55,7 ; 800 m : An- 
toaneta Iacob 2:08,3 ; lungime : 
Gina Panait 6,51 m — record de 
junioare, 2. Doina Spînu 6,34 m ; 
înălțime: Tatiana Tukanova (U) 
1,75 m; disc: Lucia Fotache 51,68 m; 
4X100 m: R.S.S. Ucraineană 46,4, 
România 46,4, Bulgaria 47,5 ; 
4X400 m : România 3:46,0.

Mihai BARA

PE SCURT • PE
ATLETISM a Clasamentul cam

pionatului mondial de marș (50 
km) desfășurat la Malmâ : 1. V. 
Soldatenko (U.R.S.S.) 3 h 54:40,
2. E. Vera (Mexic) 3 h 58:14, 3 
R. Salonen (Finlanda) 3 h 58:53. 
• Concursul „Jean Bouin“ de la 
Paris : 800 m — Boit 1:46,5 ; 110 
mg — Davenport 13,55 ; 3 000 m 
— Walker 7:52,4 ; disc — Wilkins 
68,28 m ; greutate — Feuerbach 
20,01 m ; lungime — Stekici 7,98 
m. A La Londra : înălțime — 
Stones 2,26 m (a urmat : Wzsola 
2,23 m, Palmer 2,05 m). A Fin
landezul Lasse Viren a anunțat 
că va participa în decembrie la 
maratonul de la Fukuoka (Ja
ponia).

BOX • Secretariatul Asociației 
europene de box amator a făcut 
cunoscut că în 1979 campionatele 
europene vor avea loc la Kdln, 
în a doua jumătate a lunii mai. 
în 1977, C.E. vor avea loc la 
Halle (R.D.G.). a Portoricanul 
Alfredo Escalera și-a păstrat tit
lul mondial la categoria ușoară, 
învingînd prin ko tehnic în run
dul 13 pe americanul Ray Lunny.

CAlArie a în concursul de la 
Luxemburg (Austria), proba de 
obstacole a r-evenit francezului 
Michel Roche (pe „Espoir“).

CICLISM a Cursa omnium de 
la Marsilia a revenit belgianului 
Eddy Merckx cu 18 p. urmat de 
Freddy Maertens — 14 p și de 
Guy Sibille — 7 p. Din patru 
probe Merckx a cîștigat trei : ur
mărire, semifond și cursa italia
nă. a Etapa a 3-a din Turul 
Bulgariei a fost cîștigată de ceho- 

constănțeni, elevi ai Iui Adrian 
Teodorescu care, bine pregătiți, 
au cucerit locul întîi la opt din 
cele 11 categorii de greutate. O 
bună impresie au lăsat : cam
pionul țării Ia categoria muscă 
Ibrahim Faredin, Titi Tudor, 
George Agga, AI. Tirbol de 
la gazde, F. Sumer (Istan
bul), D. Liubanov (Varna), A. 
Kovali (Odesa) declarat pe ne
drept învins în finală. Iată re
zultatele finale în ordinea ca
tegoriilor : R. Turan (C) b.p.
L. Roman (C), I. Faredin (C) 
b.p. I. Slavenko (O), F. Sumer 
(I) b.p. A. Barbu (C), S. Kra
simir (V) b.p. A. Kovali (O), 
T. Tudor (C) b.p. V. Iordanov 
(V), I. Ioanei (C) b.p. I. Mih- 
nevski (O), G. Agapșa (C) b.p. 
A. Saropenko (O), Al. Tîrboi 
(C) b.p. I. Iecev (V), D. Liuba
nov (V) b.p. A. Perevojih (O),
M. Banu (C) b.ab. 2 K. Sterev 
(V), I. Dascălu (C) b.ab. 3 I. 
Erdem (I).

Clasamentul final pe orașe : 
1. Odesa 12 p, 2—3. Constanța 
și Varna 10 p, 4. Istanbul 3 p. 
Ediția viitoare (a 4-a) va avea 
toc anul viitor la Odesa.

Paul IOVAN 
Cornel POPA

în turneul de rugby din Bulgaria

ROMANIA-U.R. S.S: 14-3
Cea de-a cincea ediție a tra

diționalului turneu de rugby 
organizat de federația de spe
cialitate din Bulgaria se des
fășoară începînd de ieri, în 
stațiunea „Țărmul însorit", si
tuată la nord de Burgas. Anul 
acesta la competiție iau parte 
selecționatele României, Uniu
nii Sovietice, Poloniei și Bul
gariei.

în ziua inaugurală, reprezen
tativa României a întîlnit e-

VICTORII ROMÂNEȘTI IN ÎNTlLNIRI 
INTERNATIONALE DE BASCHET J

• Fruntașele baschetului nos
tru masculin, Dinamo și Steaua, 
au susținut noi întîlniri de ve
rificare. Sîmbătă, în partida cu 
Lublinianka Lublin, jucătorii 
de la Steaua au avut ca prin
cipale atuuri atacul rapid și 
contraatacul și au cîștigat cu 
91—60 (49—29). Cele mai multe 
puncte : Tarău 18, Cernat 16 
pentru Steaua, respectiv, Ka- 
banszki 21. A doua zi, spor
tivii polonezi au întîlnit, în 
sala Dinamo, echipa campioană 
a țării noastre. Dinamoviștii, in 
vervă deosebită, au pus stă- 
pînire pe joc încă din primele 
minute și au repurtat victoria 
cu 100—53 (59—28). Cele mai
multe puncte : Niculescu 18, 
Popa 14, Fluturaș 13 pentru

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
slovacul Kalisz, iar etapa a 4-a 
a revenit sovieticului Ceaplîghin. 
în clasamentul general conduce 
Kalisz.

FOTBAL a iată cîteva rezulta
te ale adversarelor echipelor 
noastre în cupele europene. în 
campionatul Portugaliei (etapa a 
3-a) : Setubal — Boavista Porto 
1—2. In clasament, Boavista o- 
cupă locul 3 cu 4 p. în cam
pionatul Belgiei : Ostende — F.C. 
Bruges 2—3. Pe primul loc, F.C. 
Bruges cu 4 p după două etape.
• In „Cupa Italiei" : Novarra — 
A.C. Milan 0—3.
• Primul meci din grupa a 8-a 
a preliminariilor C.M. (zona eu
ropeană) va avea loc la 10 oc
tombrie, la Sevilla, între echipele 
Spaniei și Iugoslaviei. Din aceas
tă grupă face parte și reprezen
tativa României. Lotul spaniol 
cuprinde, printre alții : Angel, 
Migueli, del Bosque, Pirri, Villar, 
Asensi, Santillana, Roberto Mar
tinez etc. A U.E.F.A. a stabilit 
orașele care vor găzdui finalele 
cupelor europene : C.C.E. : la 
Roma, la 25 mai 1977, Cupa cu
pelor, la Amsterdam, la 11 mai 
1977 ; Cupa U.E.F.A. va avea loc 
după sistemul tur-retur, în ță
rile echipelor finaliste, la o dată 
care se va comunica ulterior. A 
Viitoarele ediții ale Turneului 
U.E.F.A. pentru juniori vor fi găz
duite de Belgia (1977), Polonia 
(1978) și Austria (1979). A Antre
norul echipei Elveției Ren6 Hussy 
a fost demis din funcția de se
lecționer, locul său fiind luat de 
iugoslavul Miroslav Blazevici.

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAUA 
AU ÎNVINS DIN NOU 
PE T.S.K.A. SOFIA

în sala Floreasca din Capi
tală s-a desfășurat partida re
vanșă dintre echipele masculine 
de volei Steaua București și 
T.S.K.A. Sofia, campioana Bul
gariei. întîlnirea a dat din nou 
loc unei dispute Interesante, 
spectaculoase, echilibrate pe tot 
parcursul său. După două ore 
și jumătate de joc victoria a 
revenit vicecampioanei noastre. 
Steaua, cu 3—2 (10, —14, —13, 
9, 13).

în această întîlnire, antreno
rul Aurel Drăgan a folosit ur
mătorii jucători : Cristian Ion, 
Nicolae Pop, Petre Ionescu, Al. 
Iuhasz, Viorel Manole, Sorin 
Maeavei, loan Țerbea, Dumitru 
Schiopescu, Petre Duduciuc, 
Cornel Chifu și Constantin Bă
diță. Cei mai buni jucători au 
fost Pop (Steaua) și Zlatanov 
(Ț.S.K.A.). Au arbitrat V. Vră- 
jescu și A. Dinicu. Reamintim 
că în primul joc victoria a re
venit tot voleibaliștilor de la 
Steaua, cu același scor. Dubla 
întîlnire cu campioana Bulga
riei a constituit un bun prilej 
de verificare a potențialului 
de joc al formației Steaua 
înaintea startului în noua ediție 
a campionatului Diviziei A. 
(Nicolae MATEESCU).

chipa U.R.S.S. După o primă 
repriză echilibrată, în care au 
avut un avantaj mic (6—3 Ia 
pauză), jucătorii noștri s-au im
pus cu mai multă autoritate în 
partea a doua a meciului, reu
șind să înscrie două încer
cări. Scor final : România — 
Uniunea Sovietică 14—3.

în celălalt joc, formația Bul
gariei a obținut victoria în fa
ța XV-lui polonez : 6—0, re
zultat ce constituie o surpriză.

Dinamo, respectiv Kabanszki 
10. (G. ROSNER, coresp.).

• în sala proprie, formația
feminină Politehnica București 
a dispus de K.P.V. Halle (lo
cul 2 în campionatul R. D. 
Germane) cu 67—66 (33—31).
Jocul a fost echilibrat și spec
taculos. Cele mai eficiente 5 
Pirșu (cea mai bună de pe 
teren) 37 p de la gazde, res
pectiv Schlosser 16. (N. ȘTE
FAN, coresp.).

• La Oradea, turneu feminin 
cîștigat de Universitatea Cluj- 
Napoca. Clujencele au dispus 
cu 73—58 de Crișul, cu 69—61 
de Mobila Satu Mare și cu 
85—55 de Stomil Olsztyn (Po-, 
lonia). (AL. JILAU, coresp.).

HANDBAL a Turneul mascu
lin de la Trnava a fost cîștigat 
de echipa Cehoslovaciei, urmată 
de R. D. Germană, U.R.S.S., Un
garia, Polonia și Bulgaria. In ul
tima zi : Cehoslovacia — Polonia 
25—21 (13—10) ; R. D. Germană
— U.R.S.S. 22—22 (10—9) ; Unga
ria — Bulgaria 25—23 (15—12). A 
La Reykjavic : Islanda — Elve
ția 24—18 (10—10). In primul joc» 
elvețienii cîștigaseră cu 20—18.

HOCHEI A In „Cupa ziarului 
Sovietski Sport“ : R. D. Germa
nă — Dinamo Minsk 9—4 (6—1» 
1—2, 2—1) ; Modo A.I.K. Stock
holm — Himik Voskresensk 6—3 
(2—0, 2—2, 2—1).

TENIS a Ilie Năstase a obți
nut două victorii în turneul „de 
4“ de la Ciudad de Mexico, în
vingînd consecutiv pe G. Vilas 
cu 6—4, 6—1 și pe R. Laver cu 
3—6, 6—0, 6—3. în celelalte două 
pai tide : B. Borg — R. Laver 
6—2, 6—3 ; B. Borg — G. Vilas 
6—4, 6—1. Pentru primul loc, se 
întîlnesc din nou Ilie Năstase și 
Bjâin Borg. a Semifinale la Ha
milton (Insulele Bermude) : Ri
chey — Crealy 6—0, 6—4 ; Ma
yer — Yuill 6—2, 2—6, 6—2. A> 
Turneu mondial de dublu, la 
Woodlands (Texas) : Gottfried, 
Ramirez — Ashe, Ralston 6—1, 
6—3 ; El Shafei, Fairlie — Smith, 
Lutz 6—3, 4—6, 6—3 ; Dent, Stone
— Drysdale, Ball 6—4, 6—3. a La 
Bruxelles a început meciul Bel
gia — Bulgaria, pentru „Cupa 
Davis'* 1976—77. După prima zi, 
scorul este egal : 1—1.
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