
iNTiLNIREA PRIETENEASCĂ 
DINTRE TOVARĂȘII 

NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TODOR JIVKOV

I ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste Roirânia, sîmbătă di
mineața a sosit în țara noas
tră, într-o vizită de prietenie, 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Noua vizită în România a to
varășului Todor Jivkov se în
scrie în bogata cronică a legă
turilor tradiționale de prietenie 
româno-bulgare, a raporturilor 
dintre cele două țări și popoare 
vecine, ca o contribuție im
portantă la dezvoltarea și adîn- 
cirea în continuare a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bul
gar, a colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul orașului Sibiu, 
sărbătorește împodobit. Pe 
frontispiciul aerogării sînt ar
borate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulga
ria, ce încadrează portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. Erau înscrise 
urări de bun-venit, de dezvol
tare continuă a relațiilor de

prietenie frățească, solidaritate 
și colaborare dintre partidele 
și țările noastre.

La coborirea din avion, to
varășul Todor Jivkov a fost sa
lutat cu deosebită căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov și-au strins 
îndelung miinile, imbrățișîndu- 
se.

Potrivit datinei străbune, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au fost întîmpi- 
nați cu tradiționala pîine și sa
re. Un grup de pionieri a ofe
rit conducătorilor de partid și 
de stat ai celor două țări bu
chete de flori.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate Imnu
rile de stat ale Republicii 
Populare Bulgaria și Republi
cii Socialiste România.

Un mare număr de locuitori 
ai municipiului Sibiu aflați la 
aeroport și-au manifestat prin 
îndelungi aplauze, ovații și u- 
rale profunda satisfacție pen
tru această nouă întilnire din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov.

Cei prezenți au scandat mi
nute în șir „Ceaușescu—Jivkov”, 
dînd expresie sentimentelor 
reciproce de caldă prietenie 
frățească și solidaritate _ care 
însuflețesc popoarele român și 
bulgar.
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Duminică, pe Stadionul tineretului din Capitală
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ȘEITAN — CAMPION EUROPEAN!

Pentru reprezentanții celor 27 
de unități școlare din sectorul 1 
al Capitalei, ziua de ieri a echi
valat cu o frumoasă sărbătoa
re a sportului. Reuniți pe sta
dionul Tineretului, in pofida u- 
nui timp mohorît, friguros și 
umed, mii de elevi și eleve 
și-au desemnat reprezentanții la 
etapa pe municipiu a Festiva
lului inaugural al anului școlar.

O excelentă impresie au pri
lejuit evoluțiile la gimnastică. 
Reprizele de „înviorare" prezen
tate intr-o manieră originală, a- 
tractivă, au lăsat să se întreva
dă ce volum de muncă se de
pune în școlile sectorului în 
sprijinul acestei activități, reu
șita ei deplină, atunci cînd este 
desfășurată cu grijă, competen
ță și pasiune. Elevi și profesori 
și-au adus, deopotrivă, contri
buția la acest succes. Nu vom a- 
minti pe învingători, deoarece

uneori diferențele valorice au 
fost insensibile. Să reținem, 
însă, apariția revelatoare a fete
lor de la Grupul școlar sanitar 
pregătite — și la „înviorare" și 
la „ritmică" — de profesorii ; 
V. Georgescu, C. Ioniță și E. 
Vîlsan, cu o ținută sportivă ce 
trădează efort susținut și stă
ruitor.

Atletismul a fost, din nou, la 
el acasă. Miile de spectatori au 
aplaudat la scenă deschisă două 
sprintere de nota 10, pe Mihac- 
la Ilie (Șc. generală 4) și Ma
riana Purcioiu (Liceul 22), pre
cum și pe alergătoarele de cros 
Gabriela Vasilescu (Șc. generală 
11) și Maria Stanciu (Liceul 28).

Jocurile sportive (fotbalul, 
voleiul, baschetul și handbalul)

precum și tenisul de cimp au 
adus în întreceri, vreme de a- 
proape 7 ore, cele mai omogene 
formații din sector, alcătuite din 
elevi și eleve de la școlile ge
nerale 10, 17, 19 și de la liceele 
„Caragiale", 28, 34 și Grupul 
școlar Metaloglobus.

Tot duminică, pe numeroase 
alte stadioane, școlarii din cele
lalte sectoare ale Capitalei și-au 
desemnat concurenții și echipele 
ce își vor măsura forțele și ta
lentul peste o săptămînă. Neîn
doielnic, în aceeași atmosferă 
sărbătorească, în aceeași am
bianță de voie bună, dar și de 
dîrzenie, de ambiție, de dorință 
de afirmare 1

Tiberiu STAMA

Campionatele de volei

Miercuri, meciul de fotbal CEHOSLOVACIA _ ROMÂNIA

„TRICOLORII11 PLEACĂ ASTĂZI LA PBAGA
ÎN ETAPA DE DEBUT

DOAR VICTORII ALE GAZDELOR
* Aseară, joc de antrenament cu Progresul (5—1) pe stadionul „23 August"

9 Echipa probabilă a evoluat în prima repriză
Aseară, la lumina reflectoare

lor stadionului „23 August", e- 
chipa națională de fotbal și-a 
încheiat scurta pregătire în ve
derea meciului cu Cehoslovacia, 
de la Praga. După două antre
namente intense (vineri și sîm
bătă), „tricolorii" au susținut 
ieri un joc cu Progresul. La flu
ierul „arbitrului" Cornel Dră- 
gușin, „tricolorii" au aliniat ur
mătorul ,,11” :

Răducanu — Cheran, Sameș. 
Sătmăreanu II, Manea — Bă
lăci, Dinu, Bolbni — Troi, D. 
Georgescu, Iordănescu.

în primele 45 de minute, „tri
colorii" au atacat cu destulă 
vigoare, Ștefan Covaci insistînd 
asupra circulației jucătorilor. Ei 
au reușit să înscrie trei goluri : 
Dudu Georgescu (2. ambele cu 
capul) și Troi. Replica Progre
sului a fost mai puțin consis
tentă decît altădată. Totuși, 
sparring-partner-ul a reușit să 
înscrie un gol, prin Badea.

După pauză, antrenorii lotului 
au operat o serie de modificări, 
trimițînd în teren toate rezer
vele : Ștefan, G. Sandu, Koller, 
O. Ionescu, Moldovan I, care 
i-au înlocuit pe Răducanu, Săt
măreanu II, Manea, D. Geor
gescu și Troi. în această parte 
a jocului, selecționabilii s-au 
mișcat mai puțin, dar au reu
șit să marcheze două goluri, 
prin Boloni și Koller.

Pe parcursul celor 90 de mi
nute, și mai ales în primele 45, 
jocul a avut un tempo destul 
de ridicat, înlesnit, poate, și de 
lipsa de duritate a Progresului, 
care a ținut să-i menajeze pe 
selecționabili, pentru evitarea

accidentărilor. în primele 45 de 
minute am reținut cunoscuta a- 
bilitate tehnică a lui Bălăci, de
monstrată chiar în condițiile te
renului alunecos, creșterea de 
formă a lui D. Georgescu, cu 
sărituri spectaculoase la cap, și 
încercările lui Iordănescu de 
a-și aminti că cel mai bun joc 
al carierei sale a fost tot pe 
postul de extrem stînga, în 
1971, la București, împotriva 
Cehoslovaciei și a actualului 
mijlocaș Dobias, pe atunci fun
daș dreapta.

Se pare că la Praga va fi ali-
Ioan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

O fază din jocul de antre
nament cu Progresul : Bo

loni respinge cu capul 
Foto : I. MIHĂICĂ

DIVIZIA A
Toate cele 3 partide ale pri

mei etape din turul III al Di
viziei A la polo s-au desfășurat 
ieri dimineață în bazinul Dina
mo din Capitală. Iată rezultatele 
înregistrate : Dinamo București
— Crișul Oradea 7—4 (2—0, 2—0, 
1—2, 2—2) ; Voința Cluj-Napoca
— Progresul București 5—4

Duminică s-au desfășurat 
partidele primei etape in cam
pionatele Diviziei A de volei. 
Etapa de debut a consemnat 
numai victorii ale gazdelor. Ia
tă amănunte de la partidele 
disputate duminică (două me
ciuri au fost aminate) :

MASCULIN

DINAMO — CONSTRUCTO
RUL BRAILA 3—0 (9, 8, 8). 
Campionii au realizat victoria, 
conform previziunilor, în trei 
seturi, după exact o oră de 
joc. Brăilenii, nou promovați în 
A, au arătat totuși lucruri fru
moase pe plan tehnico-tactic și 
o pregătire fizică bună, ceea ce 
le-a permis să dea o replică 
peste așteptări. De la Dinamo 
s-au remarcat Tutovan și Du- 
mănoiu, iar de la Constructorul, 
Dragoș Popescu și Mocuța. Au 
arbitrat O. Manițiu din Brașov 
și C. Șovăială din Ploiești 
(N. M.).

RAPID — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—1 (—13, 4, 16, 11). Meci 
dramatic, presărat cu faze spec
taculoase și răsturnări de' scor 
(în setul I, rapidiștii au condus

LA POLO
(1-0. 0—3, 2—1, 2—0) ; Rapid 
I3ucurești — C.N.U. București 
6—0 (1—0, 1—0, 1—0, 3—0).

Astăzi, de la ora 17, la bazi
nul Dinamo din Capitală este 
programat meciul dintre Di
namo București și Voința Cluj- 
Napoca. 

cu 9—01). Remarcați: Penciu- 
lescu și Bocean (R), Bujilă 
și Banea (T). Arbitri: I. Amă- 
rășteanu din Craiova și C. Ar- 
mășescu din București (N. TO- 
KACEK-coresp.).

C.S.U. GALAȚI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—0 (13, 7, 1). 
Jocul a fost de factură tehnică 
modestă, victoria revenind pe 
merit gazdelor. Au arbitrat V. 
Vrăjescu și A. Dinicu, ambii 
din București (GH. ARSENIE- 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— VIITORUL BACĂU 3—1 (9, 
11, —12, 9). Meci dinamic, vic
torie meritată, datorată în spe
cial blocajului mai bine orga
nizat al gazdelor. Arbitri: V. 
Pavel și M. Oancea din Bucu
rești (C. CREȚU-coresp.)

C.S.M. DELTA TULCEA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—0 (14, 10. 15).

EXPLORĂRI B. MARE — 
STEAUA a fost amînat pentru 
19 decembrie.

FEMININ

PENICILINA IAȘI — I.E.E.S. 
BUCUREȘTI 3—0 (7, 2, 4). 
Gazdele au manifestat o formă 
bună, în timp ce oaspetele au 
evoluat slab: acțiuni ofensive 
incoerente, deficiențe serioase 
în apărare, joc în general de
zordonat. S-au remarcat Geor- 
geta Popescu (cea mai bună 
finalizatoare) și Kate Tcaceneo 
de la învingătoare, Victoria 
Georgescu, de la învinse. Au 
condus: Emil Ududcc din Su
ceava și V. Ranghel din Bucu
rești (I. CARAIMAN-coresp.).

(Continuare în pag. 2-3)



ÎN DERBYUL DIVIZIE! A DE HANDBAL MASCULIN
____ _ __ ------------------------------------------- — ------------ --------------- -------—-,,T .........—

în campionatul de baschet mascul

SPECTACOL PALPITANT LA BRAȘOV
Ieri s-au desfășurat jocurile 

celei de a Vil-a etape din ca
drul Diviziei A de handbal. în 
centrul atenției s-a aflat der- 
by-ul masculin dintre Dinamo 
Brașov și . ’
pionii au obținut victoria. Iată 
amănunte

Steaua, în care cam-

Victorie meritată a studenților, 
care au luptat dirz în lata 
unei echipe ambițioase, ce a 
beneficiat de un portar (Dincă) 
în formă excelentă. Principalii 
realizatori : Voinea 4 — Știin- 

7
de la jocurile etapei. 
MASCULIN

DINAMO BRAȘOV — 
STEAUA 17—18 (7—11). Verita
bil derby, meciul dintre cele 
două fruntașe ale handbalului 
nostru — disputat ieri, la Bra
șov. pe o vreme admirabilă — 
ne-a oferit un spectacol bun, 
pe alocuri palpitant. Deși as
pru, jocul nu a depășit limitele 
regulamentului. Steaua a obți
nut victoria grație jocului ex
celent din prima repriză. în 
primele 30 de minute, campio
nii au muncit enorm, apărîndu- 
șe avansat, mobil 
obtinînd mingi la 
anulînd elanul și 
gazdelor. în atac, 
de ritm și eficacitatea 
Birtalan au fost decisive, 
pare. însă, că efortul depus în 
această perioadă a meciului i-a 
..stors“ pe Gațu și ai săi. pen
tru că în repriza a doua ran
damentul lor a fost mult redus, 
în min. 50 Steaua a fost ega
lată (14—14) și numai plusul de 
experiență i-a permis să gă
sească. în continuare, căile spre 
o victorie — e drept — meri
tată.

Brașovenii s-au ridicat la ni
velul campionilor, mai ales în 
repriza a doua. Grevați la 
început de ineficacitatea lui 
Messmer și de carențele apă
rării. coroborate cu lipsa de 
inspirație a portarului Vasi- 
lache, handbaliștii prof. Donca 
au prestat apoi. în repriza a 
doua, un joc foarte bun. spec
taculos și eficace. Intrarea lui 
Dinamo Brașov în plutonul 
fruntaș este un real cîstig pen
tru handbalul nostru.

Au marcat : Mintiei 4. Mess
mer 3, Bota 3, Schmidt 3, 
Niculescu 2. Nedici 1. Chicom- 
ban 1 pentru Dinamo, respectiv 
Birtalan 5. Voina 3, Tudosie 3, 
Drăgăniță 2. Petru 2. Stockl 1, 
Gatu 1. Neagu 1.

Spectacolul handbalistic de 
la Brașov a fost asigurat și da
torită prestației foarte bune a 
cuplului de arbitri buzoieni 
C. Căpățînă si C. Suditu.

și agresiv, 
intercepție, 
încrederea 

schimbările 
lui 
Se

Hristache NAUM

II. C. MINAUR BAIA MA
RE — „U“ CLUJ-NAPOCA
27—11 (13—5). Băimărenii au 
abordat acest joc cu multă se
riozitate. fiind preocupați atît 
de apărare, cît și de eficacita
tea atacului. Principalii reali
zatori : Panțîru 9 și Mironiuc 
8 — Minaur respectiv Constan
tin 6 (I. MARINESCU —
coresp. județean).

ȘTIINȚA BACAU — RELO- 
NUL SAviNEȘTI 14—12 (7—7).

ta, respectiv. D. Samson 
(S. NENITA — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI
C.S.U. GALATI 22—8 I

C.S.M. BORZEȘTI — 
RIA ARAD 15—10 (6—4).

„U“ BUCUREȘTI — 
TIMIȘOARA 9—9 (4—6).

(7—7). După ce timp de 44 de 
minute s-a mers ..cap la cap", 
studentele înscriu de patru ori 
consecutiv, distantîndu-se în 
învingătoare. Principalele rea
lizatoare : Iacob 7 pentru .,U“, 
respectiv Munteanu 6 (Nș. D.).

DINAMO Șl STEAUA, NEÎ

FEMININ

POLI

„U“ 
do

care 
golaverajul.

TIM1ȘOARA —
26—15 (13—8). Meci 
clar de campioane.

„rotunjit1

„U“
IAȘI 
minat 
și-au ___
Principalele realizatoare : Mar- 
cov 6 și Iordache 6 — ,,U“ 
Timișoara, respectiv ^ruștii 4.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — RAPID 10—9 (6—7) 
în prima repriză, bucureșten- 
cele — cu două jucătoare ex
perimentate (Stănișel și Ale- 
xandrescu) au evoluat mai bine, 
dovedind luciditate. După pau

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
„U“ BUCUREȘTI 13—16 (7—10). 
Partidă de nivel tehnic mo
dest. presărată cu multe gre
șeli comise de ambele formații. 
Principalele realizatoare : Șos 5 
si Dudaș 3 — Mureșul, respec
tiv Arghir 6 și Andronache 4 
(A. SZABO — coresp.).

Campionatele republicane de 
baschet au continuat sîmbătă și 
duminică cu meciurile celui de 
al doilea turneu al întrecerilor 
masculine (găzduit de Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca) și 
partidele etapei secunde a 
disputelor feminine. în rîndu- 
rile de mai jos. amănunte de 
la cele mai importante jocuri 
și rezultatele celorlalte.

MASCULIN

I.E.F.S. — CONFECȚIA 12—12 
(6—5). în ciuda terenului greu 
a fost o partidă de bun nivel 
tehnic. Evoluția scorului suge
rează foarte bine echilibrul din 
teren: 4—2 (min. (13), 6-9
(min. 34), 10—9 (min. 43), 11—12 
(min. 45), 12—12 (min. 46)! Cu 
toate că în ultimele 4 minute 
nu s-a înscris nici un gol, a- 
cestea au fost cele mai palpi
tante. în min. 49, cea mai bu
nă jucătoare a studentelor Ma
ria Boși a fost eliminată defi
nitiv, Confecția beneficiind ăst-

Gh. Licu șutează la poarta gălățenilor în 
liștii dinamoviști l-au jucat

ză, însă, timișorencele refac te
renul pierdut și obțin o victo
rie la limită. Un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echita
bil. Principalele realizatoare : 
Cojocărița 7 — Constructorul,
respectiv Alexandrescu 4. (P.
ARCAN — coresp. județean).

VOINTA ODORHEI 
PROGRESUL 13—10 
toate că oaspetele 
mult timp, echipa 
reușit să-și aproprie 
finalul întîlnirii. î 
realizatoare : Mikloș 6 și Istok 
3 — Voința Odorhei. respectiv 
Mihoc 2 și Butan 2 (A. PIA- 
LOGA — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
TEXTILA BUIIUȘI 15—12

I (7—7). Cu 
au condus 
gazdă a

■ victoria în 
Principalele

ETAPA A IV a, LA LUPTE LIBERE
în cadrul campionatului re

publican de lupte libere pe 
echipe ieri s-a disputat etapa 
a IV-a. Iată rezultatele înregis
trate :

LA TÎRGOVIȘTE : Clubul 
sportiv din localitate a cîștigat 
triunghiularul (24 p) cu Lem
narul Odorhei (20 p) și Comer
țul Tg. Mureș (16 p). S-au evi
dențiat Neicev și „greul" Gri- 
goraș de la C.S. Tîrgoviște, Șu- 
ba (Comerțul) și Teglas (Lem
narul). M. AVANU-coresp.

LA GALAȚI a avut loc un 
singur meci, între Dunărea din 
localitate și Steaua (scor 13—17) 
deoarece Montorul Pitești nu 
s-a prezentat. Un rezultat sur
priză : înfrîngerea lui I. Arapu 
(cat. 57 kg.) în partida cu gă- 
lățeanul A. Neagu, care a cîș
tigat la puncte (19—14!). T. SI- 
RÎOPOL-coresp.

LA HUNEDOARA: pe primul 
loc s-a clasat echipa Vulturii 
Textila Lugoj, care a dispus de 
Constructorul Hunedoara cu 
24—23 și de C.S.M. Reșița cu 
24—9. Pe locul secund — Cons
tructorul care a întrecut pe 
C.S.M. Reșița cu 23—9. I. VLAD- 
coresp.

LA BRAȘOV : reuniunea din 
Sala Armatei a fost de un bun 
nivel tehnic, pe primul loc si- 
tuîndu-se A.S.A. din localitate 
cu 24 p. Steagul roșu, favorita 
concursului, a folosit patru ju
niori și a ocupat poziția secun
dă cu 21 p. Pe locul al treilea 
— Oltul Sf. Gheorghe cu 13 p. 
C. GRUIA-coresp.

LA TG. MUREȘ : partide 
foarte strînse, echipele fiind 
departajate la limită: 1. Mure
șul Tg. Mureș 21 p, 2. C.S.M. 
Cluj-Napoca 20 p, 3. Progresul

București 19 p. Cele mai fru
moase meciuri le-au susținut 
L. Simon (+100 kg.), L. Am- 
bruș (90 kg.) — de la Mureșul, 
D. Susa (82 kg.), S. Drăguș 
(48 kg.) — de la C.S.M. și Gh. 
Eremia (57 kg.) — de la Pro
gresul. I. PAUȘ-coresp.

LA TIMIȘOARA : primul loc 
a revenit formației C.F.R. din 
localitate cu 24 p urmată de 
Dinamo Brașov 22 p și U.M. 
Timișoara 19 p. S-au evidenți
at: S. Dumitru (C.F.R.), D. Ig
nat (Dinamo) și P. Cearnău 
(U.M.T.). A. PETRE-coresp.

LA PETRILA: 1. Jiul Petnla 
21 p, 2. C.S. Satu Mare 19 p, 
3. C.S.M. Craiova 19 p. A. 
SLABÎI-coresp.

meciul pe care handba- 
cu C.S.U.

ultima posibilitate de a 
Dar, Julieta Crișu avea 

iluziile coechipie- 
ratînd incredibil 

Confecției ! (Al. H.).

fel de 
ciștiga. 
să spulbere 
relor sale, 
contraatacul

După această etapă. în frun
tea clasamentelor se află. în 
ordine „U“ TIMIȘOARA 12 p, 
„U“ București — 12 p
I.E.F.S. 12 p la feminin, 
namo București — 15 p (din 
8 jocuri). Steaua — 10 p (din 
5 jocuri) și Dinamo Brasov — 
8 p (din 6 jocuri) la masculin.

și
Di-

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA IAȘI 
93—59 (53—35). Spectacol agre
abil. cu joc deschis. Antrenorul 
clujean V. Geleriu a format un 
nucleu valoros cu care îsi per
mite să abordeze cu încredere 
majoritatea partidelor. Pivotul 
Crăciun tinde că calce pe ur
mele lui Demian, iar Barna 
(cu o viteză debordantă) im
primă un ritm foarte 
Aceștia împreună cu 
Roman. Moisin, Mate, 
și Mihalache formează 
echipă bună, care aspiră 
îndreptățit la locul 3. La Poli
tehnica Iași, antrenorul Em. 
Răducanu si-a alcătuit un lot 
tînăr si ambițios.

RAPID — I.C.E.D. 68—66 
(37—36). Ultima partidă de 
sîmbătă a ținut încordată aten
ția publicului pînă în ultima 
secundă de joc. Cînd mai erau 
două minute de joc. Rapid con
ducea cu 66—60 și părea sigură 
de victorie, dar Chircă a avut 
o serie de 6 puncte cu care a 
egalat situația. în ultimele se
cunde. Baciu a marcat coșul 
victoriei.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — FARUL 100—88 (44—40). 
După primele 20 de minute 
era greu de prevăzut cine va 
ciștiga. în partea a doua a în- 
tîlnirii. însă, baschetbaliștii de 
la Farul, cu o pregătire fizică 
insuficientă, au cedat pasul, 
permițînd studenților să rea
lizeze o victorie prețioasă. Cei 
mai buni : Czmor. Minzat. Mă- 
năilă, Zgriban de la Universi
tatea. respectiv. Spînu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — I.C.E.D. 106—85 
(54—36). Presupusul derby din 
ultima zi a turneului clujean 
nu si-a justificat denumirea de- 
cît în primele 8 minute de joc, 
cînd întrecerea a fost echili
brată. Apoi, studenții au de
clanșat o serie de contraatacuri 
foarte eficace (realizatorul prin
cipal al acestora fiind Barna), 
detașîndu-se pe tabela de 
scor.

FARUL — I.E.F.S. 83—80 
(47—44) DINAMO BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA

ridicat. 
Riihrig, 
Vidican 
acum o 
în mod

Atac al baschetbalistelor de la I.E.F.S.

TIMIȘOARA 118—84 (54—37),
STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
95—69 (58—38), DINAMO ORA
DEA — C.S.U. GALAȚI 81—72 
(34—28), STEAUA — DINAMO 
ORADEA 112—65 (59—37). RA
PID — C.S.U. GALATI 67—56 
(37—29). DINAMO BUCU
REȘTI — C.S.U. BRAȘOV 
126—75 (54—36), POLITEHNICA 
IAȘI — I.E.F.S. 79—69 (43—36).

Paul 1OVAN

Clasament : 1—2. Dinamo 
București, Steaua 14 p ; 3. „U“ 
Cluj-Napoca 12 p ; 4—5. I.C.E.D., 
Rapid 11 p ; 6—8. Dinamo Ora
dea. Farul. Universitatea Timi
șoara 10 p ; 9—11. C.S.U. Bra
șov. C.S.U. Galați, Politehnica 
Iași 9 p ; 12. I.E.F.S. 7 p.

FEMININ

CRIȘUL ORADEA
(33—28) și 90—58

I.E.F.S. — 
2—0 : 79—60 
(50-30).

VOINȚA
C.S.U. GALAȚI 1—1 : 
(29—36) și 64—52 (28—19). Re
marcabil s-au comportat gălă- 
țencele în meciul de sîmbătă, 
cînd s-au impus printr-un joc 
activ și eficace. Din păcate pen
tru ele, Tatiana Rădulescu și-a 
manifestat în mod ireverențios 
și repetat nemulțumirea față de 
arbitraj, motiv pentru care a 
fost mai tatii sancționată cu 
greșeală tehnică și apoi elimi
nată. Cum eliminarea pentru 
motive disciplinare atrage în 
mod automat suspendarea în 
partida următoare. Tatiana Ră
dulescu nu și-a mai putut aju-

în campionatul de rugby

BUCUREȘTI — 
““ ' ' 60—77

LA BUCUREȘTI Șl CONSTANȚA, SCORURILE ETAPEI
REZULTATE TEHNICE

GRUPA A : Politehnica lași — Universitatea Timișoara 9—6 (6—6), 
Gloria Buzău — Grivița Roșie 9—18 (6—3) : GRUPA B : Gloria Buc. — 
Olimpia 7—0 (0—0), Farul Constanța —-C.S'.M. Sibiu 54—12 (18—3) ; 
GRUPA C : Minerul G. Humorului — Dinamo 3—16 (3—7), Știința Pe
troșani — Agronomia Cluj-Napoca 25—9 (14—6) ; GRUPA D : Sportul 
studențesc — Rulmentul Birlad 15—6 (0—3) Steaua " 
(30—6).

Rapid 61—14

CLASAMENTE
GRUPA A : 1. Grivîța Roșie 13 p, 2. Politehnica 12 p, 

tea 12 p, 4. Gloria Buzău 7 p ; GRUPA B : 1. Farul 15 
9 p, 3. Gloria Buc. 9 p, 4. Olimpia 7 p ; GRUPA C : 1.

4. Agronomia 5 p ; GRUPĂ D : 1. 
Sportul studențesc 8 p, 4. Rapid 7 p.

2. Dinamo 13 p, 3. Minerul 7 p, 
Steaua 15 p, 2. Rulmentul 10 p, 3.

aWWWWWWWWWXW

Campionatul Diviziei A de rugby a 
continuat cu partidele etapei a V-a 
din cadrul seriilor preliminare, lată 
amănunte de la aceste meciuri :

MECI FRUMOS, REZULTAT ECHITA
BIL. După citeva eșecuri (sau semi-

CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 2)

DINAMO — MARATEX B. 
MARE 3—0 (3, 2, 9). Deși lip
sită de două dintre jucătoarele 
sale de bază (Mariana Ionescu 
și Victoria Baneiu), echipa cam
pioană a obținut cu ușurință 
victoria în fața noii promovate 
Maratex (jocul a durat doar 50 
de minute). Oaspetele au acțio
nat cu teamă în primele două 
seturi, apoi au arătat mai mult 
curaj și au opus o mai mare 
rezistență în ultimul set. Re
marcate: Victoria Hoffmann și 
Alexandrina Constantinescu (D), 
Marcela Pripiș și Mariana Dui- 
că (M). Au arbitrat: C. Șovă
ială și N. Tărchilă, ambii din 
București (N. MATEESCU).

RAPID — CEAHLĂUL P, 
NEAMȚ 3—0 (6, 5, 8). Victorie 
lejeră a rapidistelor, de la care 
s-au remarcat Constanța Bălă- 
șoiu și Eugenia Rebac. De la 
oaspete au jucat mai bine Ma
riana și Luiza Zaharia (N.T.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— ȘTIINȚA BACĂU 3-0 (15, 
7, 9). Joc de bun nivel tehnic, 
viu disputat, cu multe faze 
spectaculoase. Au arbitrai: 
M. Stamate și P. Zoe, ambi’ 
din București. (M. VLĂDOIA- 
NU-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — FARUL CONSTANȚA 
3—1 (10, —2, 14, 10).

C.S.M. SIBIU — C.S.U. GA
LAȚI — amînat.

3. Universita- 
p. 2. C.S.M. 
Știința 15 p, I

twwwwwwwwwwî
eșecuri) în serie iată, în fine și un 
succes net al rugbyștilar de la Spor
tul studențesc : 15—6 în dauna echi
pei Rulmentul Birlad. Jocul mai or
ganizat, mai grupat și mai lucid al 
studenților, practicat îndeosebi după 
pauză, le-a asigurat acestora o vic
torie comodă, meritată și mult aș
teptată de suporterii lor.

Rulmentul a abordat cu mult 
aplomb partida, a condus chiar, din 
primele minute, prin lovitura de pe
deapsă transformată de Mihalcea. 
Treptat însă, formația bîrlădeană a 
pierdut din vigoare, îndeosebi după 
ce a fost egalată, lăsînd inițiativa 
gazdelor. Totuși, XV-le oaspete a avut 
ocazia să realizeze un scor mai 
strîns, dar Ciorici, Dima și Mihalcea 
au ratat nu mai puțin de 6 lovituri 
de pedeapsa I Abia în final Mihal
cea a reușit să reducă din handicap, 
printr-o a doua lovitură de pedeapsă.

Arbitrul P. Ionescu a condus forma
țiile ;

Sportul studențesc : Ghețu — llie, 
Călărașu, Hulă (Căinaru), loniță — 
Nicolescu, Rugioiu — Fugigi, Mayer 
(Rădulescu), Mihalache — Galanda, 
V. Dumitrescu — Drăgulescu, Alexan
drescu. Stănculescu.

Rulmentul : Iacob — Mihalcea,
Crețu, Dima, Dia — Peiu, Burghelea 
— Croitoru, Munteanu (Dănescu), 
Ciorici — Bădină, Constantin (Zaha
ria), Marin, Basan, Cristea. (t. st.)

DIFERENȚA NETĂ. Practicînd un joc 
deschis, cu o linie de treisferturi în

vervă, Steaua s-a distanțat net prin 
punctele înscrise de Durbac (l.p., 4 
transf., 2 l.p.c.), R. Ionescu, Teleașâ 
(3 încerc.), M. Ionescu, Pojar, Ena- 
che. Șomodi (încerc.), Achim, Mun
teanu (transf.), pentru Rapid mareînd 
Stănescu (încerc., l.p.), Nedelcu (■!. 
p.c.), Luca (încerc.). A arbitrat N. 
Gavriș. (G. Rosner — coresp.).

VICTORIE LA LIMITA. Joc frumos, 
care a revenit pe merit studenților 
ieșeni în confruntarea cu cei timi
șoreni. Au marcat : Ciobanu (încerc.), 
Paraschivescu (transf., l.p.c.) pentru 
gazde, respectiv Comânici (2 l.p.). A 
condus : Th. Witting. (V. Diaconescu 
— coresp.).

SUCCES IN DEPLASARE. Dinamo a 
obținut o victorie așteptată la Gura 
Humorului, prin punctele înscrise de 
Nica (încerc., l.p.). Constantin (l.p., 
transf.), Zafiescu (încerc.). Pentru 
gazde a marcat Petre (l.p.). A con
dus : C. Udrea. (D. Bolohan — co
resp.).

FARUL, O NOUA VICTORIE LEJERA. 
Constănțenii au realizat 11 încercări 
(dintre care 6 transformate) în par
tida cu C.S.M. Sibiu, pe care au 
domînat-o net. Arbitru : D. Grigores- 
cu. (C. Popa — coresp.).
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LOTO — PRONOSPORT
AZI ULTIMA ZI PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA

GEREA SPECIALA LOTO

Se atribuie cîștiguri suplimen
tare din fond special.

Participînd cu cît mai multe bi
lete puteți cîștiga autoturisme 
Dacia 1300 și Skoda S 100, ex
cursii în U.R.S.S., R. D. Germană 
și R. P. Ungară, bilete de odihnă 
la Predeal, Sinaia, Hunedoara sau 
Felix și premii în bani.

Procurați-vă la toate agențiile 
Loto-Pronosport bilete cu nume
rele preferate.

Tragerea are loc mîine, la Bucu
rești. în sala Clubului Finanțe 
Bănci, din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de La ora 17,45.

AȘA / 
CU 13 

LA CON 
ETAPA

I.>Cat
II. Ccs

III. Fog
IV. Ger
V. Laz

VI. Mii 
VII. Tor 

VIII. Ver
IX. St.l
X. E16

XI. Me 
XII. Ar. 

XIII. Rai
Fond
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LOTUL B- MIERCURI LA LODZ
Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala lotul B al țării noastre, 
care va întîlni miercuri, la 
Lodz, reprezentativa secundă a 
Poloniei. Sub conducerea an
trenorului C. Cernăianu, au fă
cut deplasarea următorii jucă
tori :

Iordache, Jivan (portari), Tă- 
năsescu, Mehedințu, Ciugarin, 
Berneanu, Ispir, M. Zamfir 
(fundași), Dobrău, Custov, Mul- 
țescu (mijlocași), Floareș, Roz- 
nai, T. Zamfir, Apostol, Năștase 
(atacanți). Față de lotul inițial, 
lipsește Al. Moldovan, trecut la 
lotul A, în locul lui Stoica, de
venit indisponibil. în cursul re
unirii de la București, compo- 
nenții lotului au efectuat mai 

■ele care 
sub aș- TRICOLORII" PLEACĂ 

ASTĂZI LA PRAGA
ITIMI- 

L SAțU 
1-36)^ și 
rima zi, 
. 66—45 la 
ie Rodica 
jecunde a 
REȚU-co-

(Urmare din pag. I)

I
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Iești —
STI 2—0 : 
5 (40—21)

bucureș- 
[npus prin 
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I
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BRAȘOV 
și 72—68 
mică și de 
>st hotărî- 
două suc- 
(G. ROS-

I
I
I

Olimpia, 
aara 7 p ; 
nbila Satu 
jul; Voința 
2>I.E.F.S., 
Sănătatea, 

nța Brașov

I
I
I

niată echipa din primele 45 de 
minute. Se apreciază că Sameș 
are o formă bună, fiind unul 
din puținii jucători remarcați 
în meciul cu Bruges, el avînd. 
în același timp, un plus de 
gabarit față de G. Sandu, lucru 
care ar compensa — eventual — 
minusul de omogenitate al noii 
linii de fundași. Cei trei titu
lari ai liniei de mijloc nu au 
contracandidați, cel puțin îna
inte de joc, iar pentru linia de 
atac Troi îi va fi preferat de
butantului teoretic Moldovan I 
pentru plusul său de viteză, 
oare se repercutează asupra an
grenajului întregii echipe.

Fără îndoială că meciul de la 
Praga este deosebit de dificil, 
lucru pe care-1 știu foarte bine 
toți selecționabilii. Insistența în 
lucru a antrenorilor, pină în

NIEI A ÎNCHEIAT SEZONUL ATLETIC DE PISTAa
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16,69 m la triplusalt!
Natalia Mărășescu a încercat 

pentru a doua oară la un in
terval de o săptămînă să do
boare recordul mondial al mi
lei. De această dată i-au lipsit 
doar 6 zecimi (4:30,1 față de 
4:29,5) pentru a-și sărbători cu 
un record al lumii cei 24 da 
ani împliniți duminică.

Tot la un interval de o săp
tămînă juniorul Gheorghe U- 
ccanu (Steaua) reușește să îm
bunătățească pentru a doua oa
ră recordul de juniori la 10 km 
marș realizînd 43:19,8. Să mai 
notăm constanța lui Claudiu 
Sușelescu, progresul lui Horia 
Toboc la 400 m (în special) și 
400 mg și al juniorilor Emil 
Grecescu (1:51,6 la 800 m) și 
Haralambie Trușculescu, sur
prinzător învingător la lungime.

Clasamentul etapei : 1. Steaua 
342,5 p (209,5 la băieți, 133 la 
fete), 2. Dinamo 255 p (198 4- 57),
3. C.A.U. 225 p (117 + 108),
4. Metalul 103,5 p (51,5 + 52),
5. Constanța 98 (84 +14), 6. Ra
pid 82,5 (60,5 + 22), 7. Cluj 71 p 
(40 + 31), 8. Brașov 63,5 p
(31,5 + 32), 9. Argeș 44 p
(16 + 28).

Clasament
1 033,5 p, 2.
C.A.U. 669,5,

final : 1. Steaua
Dinamo 715,5, 3.
4. Rapid 274,5, 5.

„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI

MEAZÂ
VARIANTA 

TE EXACTE

Rm. V. 1

PRONOSPORT,
ITOMBRIE 1976

[poli W X
litina 2
azionale X

X
1S 2

1
poria 1
[na X

f-șbimil Sb. 1 
pinamo SI. 1 
impia S. M. 2
F.C. Baia M. 1 
rl : 365.382 lei.

MIERCUREA CIUC, 3 (prin 
telefon de la corespondentul 
nostru). Preliminariile „Cupei 
României" la hochei au conti
nuat cu jocurile etapelor a IV-a 
și a V-a. în general, partidele 
s-au încheiat cu rezultate scon
tate, excepție făcind întîlnirea 
dintre Avîntul Gheorghieni și 
Unirea Sf. Gheorghe (etapa a 
V-a), în care prima formație 
a reușit, în mod surprinzător, 
să-și întreacă adversara la un 
scor concludent : 7—1 (0—0.
3—0, 4—1).

Cel mai important meci al re
uniunii de sîmbătă, dintre Du
nărea Galați și Sportul studen
țesc A.S.E. Buc. a satisfăcut aș
teptările. gălățenii cîștigînd cu 
6—3 (1—1, 3—1. 2—1) grație for
mei bune a portarului lor Mo

A
in

multe antrenamente și au sus
ținut — sîmbătă după amiază — 
un meci la două porți în com
pania formației Steaua (scor 
1—0 pentru lot), care a evoluat 
fără jucătorii selecționați 
loturile A, B și tineret.

★
Mîine va avea loc la Drobeta 

Tr. Severin meciul dintre echi
pele de tineret (21 ani) ale 
României și Cehoslovaciei. Lo
tul nostru de tineret s-a reunit 
de vineri dimineața Ia Drobeta 
Tr. Severin unde a efectuat an
trenamente și jocuri-școală. 
Pentru astăzi este așteptată so
sirea lotului de tineret al Ce
hoslovaciei.

jocului, urmărește tonifi- 
unei echipe care a slăbit

ziua
oaire.a __ _
vizibil în partea a doua, în me- 
ciul-tur, de la București. Aceas
tă constatare, greu de contes
tat, a fost confirmată, din pă- 
oate, și în meciurile „europene" 
susținute de Steaua și Dinamo, 
miercurea trecută. în cele două 
jocuri cu Bruges și A.C. Milan, 
capacitatea de efort a echipelor 
noastre a scăzut treptat spre fi
nal. ambele ratînd califioarea 
cu aproximativ 20 de minute 
înainte de sfîrșit. Nu ne rămîne 
decît să sperăm că dozajul pre
gătirii lotului (care s-a reunit 
vineri) va putea mări, într-o 
oarecare măsură, potențialul fi
zic al jucătorilor, într-o peri
oadă în care (totuși) n-ar fi 
trebuit să apară semnele de 
oboseală.

.„Tricolorii" pleacă la Praga 
în cursul dimineții de astăzi, pe 
calea aerului.

Metalul 269,5, 6. Cluj 260,5, 7.
Constanța 223 p, 8. Brașov 213 p, 
9. Argeș 170 p.

Rezultate tehnice : masculin : 
100 m : CI. Șușelescu (C.A.U.) 
10,3, T. Petrescu (Dinamo) 10,4, 
200 m : Șușelescu 21,6, 400 m : 
H. Toboc (D) 47,4, 800 m : Gh. 
Ungureanu (Rapid) 1:51,2, 1 500 m : 
Gh. Ghipu (Metalul) 3:43,6, 5 000 
m ; Ghipu 14:03,2, Fl. Sandru 
(Steaua) 14:03,4, C. ÎBebereche (S) 
14:04,2, 4 x 10() m : Dinamo 41,5, 
10 km marș : C. Stan (S) 42:31,0 
...5. Gheorghe Uceanu (Steaua) 
43:19,8 — record de juniori, 110 
mg : N. Perța (S) 14,3, 400 mg : 
H. Toboc (D) 52,2, 3 000 m ob : 
N. Voicu (M) 8:55,4, înălțime :
M. Onciu (S) 2,08 m, lungime :
H. Trușculescu (D) 7,46 m, triplu
salt : B. Bedrosian (D) 16,69 m, 
prăjină : D. Piștalu (D) 5,00 m,
N. Ligor (S) 5,00 m, greutate :
M. Iordan (D) 17,11 m, disc :
I. Naghi (S) 58.54 m, suliță : Gh.
Megelea (S) 73,80 m, ciocan : 
T. Stan (D) 66,88 m, feminin : 
100 m : Doina Ciolan (S) 11,9,
200 m : Ibolya Slavik (S) 24,7,
400 m : Slavik 55,3, 800 m : Na
talia Mărășescu (S) 2:11,3, 1500
m : Mărășescu 4:11,8, 4X100 m: 
Steaua 47,2, 100 mg : Elena Mîrza 
(D) 14,4, înălțime : Niculina Ilie
(D) 1,74 m, lungime : Gabriela
Ionescu (C.A.U.) 6,10 m, greu
tate : Mihaela Loghin (C.A.U.)

'16,89 m, disc : Argentina Menis 
(D) 62,60 m, suliță : Eva Zorgo 
(Cluj) 50,86 m.

Vladimir MORARU

rar. Iată celelalte rezultate : 
(etapa a IV-a) S.C. M. Ciuc — 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc 9—4 
(3—0, 2—1, 4—3), Dunărea Galați
— Avîntul Gheorghieni 3—1 
(0—1, 2—0. 1—0), Liceul nr. 1 
M. Ciuc — Agronomia Cluj-Na- 
poca 10—6 (1—1, 6—2, 3—3). (e- 
tapa a V-a) S.C. M. Ciuc — A- 
gronomia Cluj-Napoca 18—7 
(5—2, 6—4. 7—1).

După cinci etape, echipele 
S.C. M. Ciuc și Dunărea Galați 
sînt neînvinse. Programul de 
luni : Dunărea Galați — Liceul 
nr. 1. M. Ciuc, Tîrnava Odor
heiul Secuiesc — Avîntul Gheor
ghieni. Sportul studențesc A.S.E.
— Agronomia Cluj-Napoca, S.C. 
M. Ciuc — Unirea Sf. Gheorghe.

V. PAȘCANU

PETROLUL PLOIEȘTI, SINGURA ECHIPĂ
CU PUNCTAJ MAXIM DUPĂ ȘAPTE ETAPE

SERIA I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——
CELULOZA CĂLĂRAȘI — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
1—0 (0—0)

CĂLĂRAȘI, 3 (prin telefon). Meci 
aspru, datorat, poate, și stării lune
coase a terenului (a plouat mărunt pe 
toată durata partidei). Gazdele au 
dominat categoric pe alocuri, au a- 
tacat continuu, dar mai mult pe zona 
centrală a careului advers, unde fot
baliștii din Piatra Neamț s-au gru
pat bine în jurul lui leneși și al lui 
Vasiliu, acesta din urmă în formă ex
celentă.

Dominarea gazdelor se accentuează 
după pauză, dar ea nu se concre
tizează nici în min. 65, cînd Vasi- 
îuț șutează din interiorul careului și 
Vasiliu salvează de pe linia porții, ci 
abia în min. 86, cînd Martin, noul in
trodus în teren, șutează de ia 25 m, 
imparabil.

Arbitrul bucureștean Gh. Dragomir 
a condus foarte bine următoarele for
mații : CELULOZA : Niculescu — Tu
dor, Basarab, Cristea, Cernohuz — 
Vasiluț, Catană, Alexandra — Mușat, 
Pitiș (min. 55 Filimon), Dumitru 
(min. 75 Martin). CEAHLĂUL : Fu- 
gaciu — Vrăjitoru, leneși, Ticheli, Diță 
— Niță, Gherghina, Vasiliu — Butu- 
noiu, Mustață, Constantin.

Pavel PEANA, coresp.

C.F.R. PAȘCANI — 
VICTORIA TECUCI 1—0 (0—0)
PAȘCANI, 3 (prin telefon). Fero

viarii au abordat partida cu mult trac, 
datorită faptului că nu obținuseră în
că nici o victorie în campionat. Trep

SERIA A II-a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
METALUL BUCUREȘTI — 

CHIMICA TiRNĂVENI
3— 2 (3—1)

Joc frumos, la care au contribuit 
ambele formații. După cum au în
ceput partida, se părea că elevii an
trenorului Paul Popescu vor oîștiga la 
o mare diferență de golurî. Constru
ind cîteva acțiuni ofensive simple și 
șutînd de la distanță, bucureștenii au 
condus în min. 11 cu scorul de 3—0, 
ca urmare a golurilor realizate de 
Lungu (min. 3) și Georgescu (min. 5 
și 11). In continuare, metalurgiștii au 
combinat frumos, dar au ratat prin 
Lungu (min. 14), Gavrilă (min. 28 — 
bară I), lancu (min. 36). In schimb, 
jucătorii de la Chimica au fost mai 
atenți în apărare și au atacat peri
culos, reducînd din handicap, în min. 
20, prin Șchiopu. In partea a doua, 
bucureștenii au avut mai mult timp 
inițiativa, dar și de astă dată îna
intașii au irosit posibilitățile de a 
mări avantajul. In plină dominare a 
Metalului, un contraatac al oaspeți
lor a fost fructificat de Man (min. 60).

A arbitrat bine P. Mărășescu (lași). 
METALUL BUCUREȘTI : Ciupitu (min. 
42 Iordan) — Gavrilă, Nedelcu, Sebe, 
Năstase — Nica, Georgescu, Profir 
— lancu (min. 77 Prodan), Lungu, 
Popescu. CHIMICA TIRNĂVENI : Așa 
(min. 12 Girgu) — Silitra, Groza, 
Benyovschi, Aldea — Man, Vig, 
Șchiopu — Gîndilă (min. 65 Savu), 
Dongolo, Oprișor.

V. POMPILIU
F.C.M. GIURGIU — 

TEHNOMETAL BUCUREȘTI
4— 1 (3—0)

GIURGIU, 3 (prin telefon). Cei apro
ximativ 2 000 de spectatori au avut 
satisfacția să asiste la o nouă victo
rie a echipei favorite, obținută la 
capătul unui joc foarte bun. In prima 
parte a întîlnirii, localnicii au reușit 
să puncteze de trei ori —. prin

SERIA A lll-a
ARMĂTURA ZALĂU — 

F. C. OLIMPIA SATU MARE 
0—1 (0—0)

ZALAU, 3 (prin telefon). Pe un 
timp excelent, peste 10 000 de spec
tatori (adevărat record I) au fost 
prezenți pe stadionul ,,23 August" din 
localitate pentru a urmări echipa lor 
favorită în compania liderului, fosta 
divizionară A F. C. Olimpia. Con
știent de dificultatea acestui meci, 
publicul local ar fi vrut, totuși, să fie 
martorul unei victorii a echipei lui 
favorite. Dar F. C. Olimpia, superi
oară tehnic și tactic, a fost în teren 
vioara întîi, datorită unui excelent joc 
făcut la mijlocul terenului de Kaiser, 
Mureșan și Helveî. Pînă la gol au 
fost multe momente interesante (min. 
2, Stîncel scoate de pe linia porții ; 
min. 12, Curteanu șutează pe lingă 
poarta goală ; min. 27, Matei e a- 
proape de autogol ; min. 52, Sma- 
randache expediază balonul la înche
ietura barelor), faze care au tăiat 
răsuflarea tribunelor. în min. 58, 
Bocșa centrează și Helveî înscrie im- 
narabil, cu capul, golul victoriei. 
Gazdele (min. 70 prin Mate) au 
trecut pe lîngă o egalare care n-ar 
fi fost dreaptă.

Arbitrul Gh. Jucan (Mediaș) a con
dus foarte bine următoarele forma
ții : ARMĂTURA : Feurstei — Bum- 
buț, Nistor, Șt. Both, Demian — 
Curteanu, Stîncel, Mate — Muntea- 
nu, Vaida, Petruțiu (min. 46 — Soo). 
F. C. OLIMPIA : Pustai — Filîp, 
Smarandache, Matei, Bocșa — Mure
șan, Helvei, Kaiser — Goia (min. 46 
Tudor ; min. 50 Bathori II), Hațega- 
nu, Marcu.

Stelian TRANDAFIRESCU

iN DIVIZIA B

tat, însă, dominarea echipei gazde 
s-a accentuat, ea jucînd în perma
nență cu fundașii pe linia de cen
tru. Scorul minim de 1—0 (gol fru
mos înscris de Apostol, în min. 78, 
care a reluat, cu capul, din plonjon) 
nu reflectă întru totul superioritatea 
localnicilor. Explicația acestei victo
rii la limită, constă, pe de o parte, 
în faptul că oaspeții s-au apărat bine, 
deseori cu toată echipa, ei contraqta- 
cînd uneori foarte periculos și fiind 
de două ori pe punctul de a în
scrie, dar barele s-au opus 
șuturilor lui Toma (min. 47) și Stoica 
(min. 73) —, iar, pe de altă parte, 
în ineficacitatea compartimentului o- 
fensiv al formației locale, care a ra
tat unele situații extrem de clare.

Arbitrul V. Măndescu (București) a 
condus foarte bine următoarele echi
pe : C.F.R. : Ciorcilă — Nazare, Dinu, 
Bivolan, Barbu — Măciucă, Drâgan 
— Irimia (min. 59 Apopei ; min. 60 
Dumitru), Apostol, I. Gheorghe, Bu- 
nea. VICTORIA : Șerbănoiu — loniță, 
Adamache, Adam, Tr. Ionescu — Pa
vel, Gheorghiu, Toma — Stoica, An- 
tipa, Ghiorcuța.

Aurel PĂPĂDIE, coresp.

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI — OLIM
PIA RM. SĂRAT 6—0 (2—0). Au în
scris : Sotir (min. 18), Pisau (min. 
20), Fl. Dumitrescu (min. 65), Topo- 
ran (min. 78), Negoiță (min. 83) și 
Gh. Dumitrescu (min. 87).

RELONUL SAVINEȘTI — UNIREA 
FOCȘANI 2—1 (1—0). Au marcat : 
Lascăr (min. 6), Dobrescu (min. 76, 
din 11 m) respectiv Pastia (min. 77).

METALUL PLOPENI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—1 (1—1). Autorii goluri

C. Sandu (min. 35 și 45) și Vasi
lache (min. 42) — pentru ca, după 
aceeea, cu o asemenea diferență la 
activ, să nu n\ai forțeze în repriza se
cundă. Giurgiuvenii au mai marcat — 
în această parte — un singur gol, 
prin Vasilache, în min. 56, care a 
transformat o lovitură de la 11 m, 
acordată de arbitru pentru un henț 
comis de Ghencea. Spre finalul me
ciului, oaspeții au redus din handi
cap, la singura lor acțiune pericu
loasă, prin Iordache (min. 82). De 
menționat că, din min. 39, Tehno
metal a jucat în 10 oameni prin eli
minarea căpitanului de echipă Sîrbu.

Arbitrul A. Boceanu (Drobeta Tr. 
Severin) a condus mulțumitor urmă
toarele formații : F.C.M. GIURGIU : 
Tixiorache — Storobăneanu, Cojo
carii I, Reti, Spoiala — C. Sandu, 
Vasilache, Preda — Păunescu (min. 
61 Buzea, min. 65 C. Dan), Cojo- 
caru II, Ciocan. TEHNOMETAL : Hila 
— Costea, Neacșu (min. 19 Lăbuș), 
Sîrbu, Ciocoiu — Dobrin (min. 46 
lana), Lupu, Duțâ — Paulina, Ghen
cea, Iordache.

Gheorghe NERTEA
METALURGISTUL CUGIR — DINA

MO SLATINA 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Radu (min. 87).

ELECTROPUTERE CRAIOVA __ ȘOI
MII SIBIU 4—1 (2—1). Au marcat :
Stăncescu (min. 6, 45 și 88), Palea 
(min. 76 din 11 m), respectiv Răduță 
(min. 9).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — CHI
MIA RM. VILCEA 5— 1 (1—1). Au
torii golurilor: Pescaru (min. 30), 
Paraschivescu (min. 54 și 89), respec
tiv Carabageac (min. 26). Au fost eli
minați pentru lovirea adversarilor : 
Niță — Steagul roșu (min. 48) și 
Lepădatu — Chimia (min. 80).

UNIREA ALEXANDRIA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2—0 (2-0). Au înscris : 
Voicilă (min. 35) și Radu (min. 42).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—1 (0—0). Au mar

MUREȘUL DEVA — 
DACIA ORĂȘTIE 1—0 (0-0)

DEVA, 3 (prin telefon). Derbyul ju
dețean a cîntărit foarte mult pentru 
echipa locală Mureșul, care traver
sează în acest început de sezon o 
perioadă mai critică. Meciul s-a do
vedit, intr-adevăr, dificil pentru gaz
de, care au cîștigat la un scor mi
nim stabilit în min. 54, cînd Gherga 
a șutat de pe stînga, în colțul lung, 
mingea a lovit stîlpul din stînga por
ții, a revenit în teren și Văetuș, pe 
fază, a înscris spectaculos cu capul. 
E adevărat, localnicii au dominat în 
majoritatea timpului, au mai avut 
cîteva ocazii bune, dar și oaspeții au 
avut două mari ocazii de gol.

A arbitrat bine Al. Ene (Craiova) 
următoarele formații : MUREȘUL :
Palia — Stan, Cojocaru, lancu, Mol
dovan — M. Marian, Selimessy, 
Gherga — Puiu, Grigore, Văetuș 
(min. 80 Szabados). DACIA : Vasil- 
cin — Sava, Crișan, Galan, Fogoraș 
— Ureche, Macovei, Radu (min. 62 
Bolovan) — Davidescu Szilaghi (min. 
80 Seres), Rafael.

N. STANCIU-coresp.
U. M. TIMIȘOARA — ,,U” CLUJ- 

NAPOCA 4—0 (2—0) Autorii goluri
lor : Giuchici (min. 2, 54 și 60) și 
Pîrvu (min. 42).

MINERUL CAVNIC — STICLA TURDA 
3—1 (0—1). Au marcat : Braniță (min. 
60), Demarcec (min. 82), Busgău 
(min. 85), respectiv Mîlnă (min. 23 
din 11 m).

AURUL BRAD _ VICTORIA CALAN 
3—2 (2—2). Au înscris : Faur (min. 
20, din 11 m), Topor (min. 26), Ghiță 
(min. 84), respectiv Schmidt (min. 5 
și 28).

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL LU- 
PEN) 2—0 (2—0). Au marcat : Ber-
ceanu (min. 16) și Ciocan (min. 31, 
din 11 m). 

lor : Dobrescu (min. 19), Alexe (min. 
81), respectiv Nistor (min. 3).

C. S. OLTUL SF. GHEORGHE — 
F. C. GLORIA BUZĂU 0—0.

PORTUL CONSTANTA — C.S.M. 
BORZEȘTI 0—0.

Meciurile F. C. BRĂILA — C.S.M 
SUCEAVA și C.S.U. GALAȚI — MINE
RUL GURA HUMORULUI au fost a- 
mînate.

(Relatări de la corespondenții : 
I. Tânăsescu, T. Radu, M. Boghici, 
Gh. Briotâ și P. Enache.)

CLASAMENTUL

1. Petrolul PI. 7 7 0 0 18- 4 14
2. Metalul Plopeni 7 4 1 2 12- 6 9
3. F.C. Brăila 5 4 1 0 6- 2 9
4. Relonul Săv. 7 4 1 2 8- 7 9
5. Celuloza Călărași 7 4 0 3 9- 6 8
6. Gloria Buzău 7 2 4 1 5- 3 8
7. Min. Gura Hum. 6 3 1 2 5- 3 7
8. C.S.M. Suceava 6 2 3 1 4- 2 7
9. Unirea Focșani 7 2 2 3 7- 7 6

10. Victoria Tecuci 6 3 0 3 6- 7 6
11. Portul Const. 7 1 4 2 8- 9 6
12. Oltul Sf. Gheorghe 7 2 2 3 4- 6 6
13. C.S.U. Galați 6 2 1 3 7- 7 5
14. Prahova PI. 7 2 1 4 7- 9 5
15. C.S.M. Borzești 7 1 3 3 1- 4 5
16. C.F.R. Pașcani 7 1 2 4 4- 7 4
17. Ceahlăul P. N. 7 1 2 4 3-11 4
18. Olimpia Rm. Sărat 7 0 2 5 4-18 2

ETAPA VIITOARE (10 octombrie) : 
Ceahlăul P. Neamț — F. C. Brăila, 
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău, Ol
tul Sf. Gheorghe — Victoria Tecuci, 
C.F.R. Pașcani — Olimpia Rm. S'ărat, 
Unirea Focșani — Minerul Gura Hu
morului, Prahova Ploiești — C.S.U. 
Galați, Portul Constanța — Petrolul 
Ploiești, Celuloza Călărași — Meta
lul Plopeni, C.S.M. Borzești — Re- 
lonul Săvinești.

cat : Chirie (min. 57 și 75), respec
tiv Pasca (min. 82). în min. 59, Ena
che (Nitramonia) și Oancea (Trac
torul) au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă.

CHIMIA TR. MĂGURELE — Ș. N. 
OLTENIȚA 2—0 (0—0). Autorii golu
rilor : Andrei (min. 65) și Solomon 
(min. 71). In min. 50, Bădăluță (Chi
mia) a fost eliminat pentru lovirea 
adversarului.

C. S. TÎRGOVIȘTE — FLACARA AU- 
TOMECANICA MORENI 1-0 (1—0).
A înscris : Tătaru (min. 21).

(Relatări de la corespondenții : M. 
Vilceanu, V. Popovici, V. Secâreanu, 
M. Bizon, B. Stoiciu, D. Gruia și M. 
Avanu.)

CLASAMENTUL

10— ‘

1. Voința Buc. 7 5 1 1 7- 4 11
2. F.C.M. Giurgiu 7 4 1 2 13- 8 9
3. C.S. T-viște 7 3 3 1 8- 3 9
4. Steagul roșu 7 4 1 2 8- 4 9
5. Chimia Tr. M. 7 3 2 2 11- 4 8
6. Chimia Rm. V. 7 4 0 3 13- 9 8
7. Met. Cugir 7 3 2 2 6- 5 8
8. Metalul Buc. 7 3 2 2 9-11 8
9. Chimica T-veni 7 3 1 3 9- 8 7

■11. Tractorul Bv. 7 3 1 3 9- 9 7
FI. Aut. Moreni 7 3 1 3 6- 6 7

12. Nitramonia 7 3 1 3 8-10 7
13. Electroputere 7 1 4 2 11-11 6
14. Unirea Alex. 7 3 0 4 6- 9 6
15. Dinamo Slatina 7 3 0 4 8-11 6
16. Ș.N. Oltenița 7 2 0 5 5-10 4
17. Șoimii Sibiu 7 1 2 4 5-11 4
18. Tehnometal 7 0 2 5 5-14 2

ETAPA VIITOARE (10 octombrie) : 
Tractorul Brașov — Metalul Bucu
rești, Chimica Tîrnăveni — Unirea A- 
lexandria, Voința București — Dinamo 
Slatina, C. S. Tîrgoviște — F.C.M. 
Giurgiu, Șoimii Sibiu — Chimia Tr. 
Măgurele, Tehnometal București — 
Steagul roșu Brașov, Chimia Rm. Vîl- 
cea — Nitramonia Făgăraș, Electro- 
putere Craiova — Flacăra Automeca- 
nica Moreni, Ș. N. Oltenița — Me
talurgistul Cugir.

IND. SIRMEI C. TURZIl — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0). A înscris :
Pripici (min. 33). In min. 45, Bărbu- 
țiu (C.F.R.) și Vesa (Ind. sîrmei) au 
fost eliminați pentru lovire reciprocă.

RAPID ARAD — F.C. BAIA MARE 
2—1 (0—0). Autorii golurilor : Ga!
(min. 55), luhasz (min. 74). respec
tiv Comun (min. 78).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — C.I.L. SI- 
GHET 0—3 (0—1). Au marcat : |uga 
(min. 33 și 76) și Deac (min. 76).

(Relatări de la corespondenții : Șt. 
Marton, Z. Debrețin, Al. Jurcă, I. 
Toma: P. Țonea, R. Hărdut și I. Po- 
col.)

CLASAMENTUL

1. Olimpici S. Mare 7 5 1 1 14- 3 11
2. Aurul Brad 7 4 1 2 13- 7 9
3. C.I.L. Sighet 7 3 3 1 9- 5 9
4. Ind. sîrmei C.T. 7 4 1 2 11- 8 9
5. C.F.R. Tim. 7 4 1 2 9- 7 9
6. U M. Timișoara 7 3 1 3 16- 7 7
7. Armătura Zalău 7 3 1 3 10- 9 7
8. Minerul Lupeni 7 3 1 3 7- 7 7
9. Rapid Arad 7 3 1 3 10-11 7

10. Victoria Călan 7 3 1 3 8-10 7
11. C.F.R. Cluj-N. 7 2 3 2 5- 7 7
12. Dacia Orâștie 7 3 0 4 7-13 6
13. Gloria Bistrița 7 3 0 4 7-13 6
14. F.C. Baia Mare 7 2 1 4 8- 7 5
15. Minerul Cavnic 7 2 1 4 9-13 5
16. ,,U" Cluj-Napoca 7 2 1 4 3- 8 5
17. Sticla Turda 7 1 3 3 5-10 5
18. Mureșul Deva 7 2 1 4 4-10 5

ETAPA VIITOARE (10 octombrie) : 
Sticla Turda — Rapid Arad, Minerul 
Lupeni — Aurul Brad, Olimpia Satu 
Mare — C.F.R. Cluj-Napoca. F. C. 
Baia Mare — Minerul Cavnic, Dacia 
Orâștie — Armătura Zalău, Victoria 
Călan — C.I.L. Sighet, Gloria Bistri
ța — U. M. Timișoara, ,,U" Cluj-Na
poca— Ind. sîrmei C. Turzii, C.F.R. 
Timișoara — Mureșul Deva.



„INTERMEZZO" DE TENIS 
ÎN TOAMNA BUCUREȘTEANĂ

Toamna bucureșteană n-a vrut 
să dăruiască tenisului, în după- 
amiaza de sîmbătă. prea multe 
dintre farmecele sale. Culorile 
aurii ale parcului din strada 
dr. Staicovici au rămas la to
nuri discrete în umbra unui 
cer cenușiu. Doar acel fericit 
răgaz între burniță și ploaie a 
făcut ca meciul programat să 
aibă loc, totuși. Au fost aproape 
4 000 de spectatori în tribunele 
„centralului" de la Progresul, 
dornici să nu lipsească de la 
intilnirea cu așii rachetei.

în contrast, Guillermo Vilas 
și Ion Țiriac și-au etalat fără 
parcimonie atuurile de maeștri 
ai genului. întrecerea lor, chiar

de adevărată luptă ne-au făcut 
să uităm că eram martori doar 
la un meci demonstrativ. După 
cum replica susținută pe care 
fostul campion al României o 
dădea învingătorului de la Mas
ters ’74 părea să fi stins handi
capul celor aproape 15 ani de 
vîrstă care îi separă pe cei doi.

Istoria meciului, scrisă pe ta
bela de scor, are mai puțină im
portanță. Vilas s-a distanțat din 
debutul fiecăruia dintre seturi, 
cu mai puțină fermitate irj al 
treilea, cînd Țiriac a condus 
de două ori, pînă ce break-ul 
adversarului său a rupt din 
nou echilibrul. Ca apoi, finalul 
partidei să redevină animat

La intrarea pe teren, Guillermo Vilas și Ion Tiriac primesc flori
Foto : V. BAGEAC

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX (tineret)

NICOLAE ȘEITAN - MEDALIE DE AUR
• Medalii de argint: Traian Georgia, Alexandru Giurgiu și Stan
Postolache • Medalii de bronz: Dumitru Cipere și Francisc Luxemburger

IZMIR, 3 (prin telefon). — 
Duminică a luat sfîrșit competi
ția care a reunit, timp de o săp- 
tămînă, pe arena locală Ata- 
tiirk, pe cei mai buni tineri 
pugiliști de pe continent. Gala 
finală ne-a făcut cunoscuți pe 
cei 11 noi campioni europeni 
de tineret și sîntem bucuroși 
să anunțăm că printre ei figu
rează și un sportiv din Româ
nia : Nicolae Șeitan, căruia 
trebuie să-i adăugăm, pe o lis
tă de onoare, pe posesorii me
daliilor de argint : Traian 
Georgia, Alexandru Giurgiu, 
Stan Postolache- și pe cei me- 
daliați cu bronz : Dumitru Ci
pere și Francisc Luxemburger.

Finalele celei de a 4-a ediții 
a campionatelor europene de 
tineret, desfășurate în fața a 
8000 de spectatori, au debutat 
cu o victorie românească, la 
categoria semimuscă. încă din 
prima repriză, Nicolae Șeitan 
l-a copleșit cu o serie de lo
vituri pe F. Kegelbein (R.D.G.), 
care a și fost numărat. După o 
repriză secundă în care adver
sarul a mai refăcut din tere
nul pierdut, N. Șeitan atacă 
hotărît cu directe în ultima

parte a meciului și cîștigă de
tașat la puncte (5—0), Iată un 
frumos succes pentru tînărul 
boxer din Mangalia care, după 
titlul balcanic obținut recent, 
se încununează și cu titlul de 
campion european !

Din păcate, ceilalți trei pu
giliști români promovați în fa
za finalelor au coborît învinși 
ringul. La cat. semiușoară, 
Traian Georgia s-a străduit să 
obțină un oarecare avantaj în 
fața lui M. Puzovici (Iugosla
via), dar acesta, beneficiind de 
un excelent joc de picioare și 
cu o respectabilă alonjă, s-a 
arătat greu de învins. Victoria 
i-a revenit iugoslavului la 
puncte (5—0). La cat. ușoară, 
Alexandru Giurgiu s-a lovit 
de alura impresionantă a lui 
V. Zverev (U.R.S.S.) care, la 
sfîrșitul reprizei secunde, cu o 
directă de dreapta și un cro
șeu de stingă, l-a zdruncinat 
pe tînărul nostru boxer, arbi
trul fiind nevoit să oprească 
lupta, acordînd victoria prin a- 
bandon pugilistului sovietic. La 
cat. semimijlocie, Stan Postola
che a luptat timp de trei repri
ze de la egal la egal cu K.

fără stimulul unei mize deose
bite. a avut ritm și culoare. A 
plăcut. Și nu arareori, fazele

TURNEUL DE TENIS
DE LA CARACAS
Ilic Năstase a obținut două 

prețioase victorii în cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Caracas (Venezuela). După 
ce l-a învins cu 7—6, 1—6, 7—5 
pe Bjorn Borg, el a cîștigat și 
partida cu Jimmy Connors, care 
a trebuit să abandoneze din 
cauza unei întinderi musculare 
după ce Năstase cîștigase cu
6— 3 primul set. Celelalte rezul
tate : J. Connors — A. Panatta
7— 6, 3—6. 7—5 ; B. Borg — A. 
Panatta 6—3, 6—1.

cu momente de joc frumoase. 
După o oră și 21 de minute 
meciul a luat sfîrșit cu rezulta
tul de 6—3, 6—2, 6—3 în favoa
rea campionului argentinean.

Completarea oferită prin 
partida de dublu nu s-a integrat 
în aceeași notă. Cu toate că 
Dumitru Hărădău și Traian 
Marcu au reușit să ia avans 
(4—1) in setul întîi, ei au căzut 
repede pradă derutei, în fața 
unor acțiuni mai susținut con
struite de Ion Țiriac și Guiller
mo Vilas. Ultimii au cîștigat 
cu 6—4, 6—2.

De menționat că în pauza 
dintre meciuri a avut loc pre
mierea echipelor laureate ale 
campionatului național, Divizia 
A : Steaua (masculin) și Dina
mo (feminin). Ceea ce a contri
buit la caracterul festiv al re
uniunii.

Radu VOIA

CINE 11 VA URMA
LUI (LAY ?

NEW YORK (Agerpres). — 
Asociația mondială a boxului 
profesionist (WBA) a anunțat 
că dacă actualul deținător al 
centurii mondiale a „greilor", 
Cassius Clay, își va menține 
hotărîrea de a renunța la titlu, 
atunci se va organiza un meci 
pentru desemnarea noului cam
pion al categoriei. Conform 
actualului clasament al WBA, 
pentru titlul de campion al 
lumii vor fi desemnați să lupte 
Ken Norton și George Fore
man.

PE SCURT • PE
ATLETISM • La 30 octombrie 

se vor desfășura la Reykjavik 
lucrările Congresului 
europene de atletism. S-a anun
țat că președintele acestui for, 
Adrian Paulen, se va retrage și 
că în locul lui vor candida en
glezul Arthur Gold și iugoslavul 
Arthur Takaci.

AUTO • Antrenamentul dina
intea Marelui Premiu al Canadei 
a fost cîștigat de englezul James 
Hunt. In clasamentul campiona
tului mondial conduce acum 
detașat austriacul Niki Lauda, 
deoarece principalul său adver
sar James Hunt a fost declasat 
în concursul de la 18 iulie pe 
circuitul de la Brands Hatch.

BASCHET • Primele rezul
tate din cea de a 10-a ediție a 
Cupei 
petiție 
șoară 
dotată 
nes" :

Asociației

intercontinentale. com- 
masculină care se desfă
ta Buenos Aires și este 
cu „Trofeul William Jo- 
Real Madrid-Amazonas 

Francas (Brazilia) 83—78 ; Obras 
(Argentina) -ASFA Dakar (Se
negal) 97—42 ; Mobil Girgl (Ita
lia)-Universitatea Missouri (S.U.A.) 
89—66.

BOX 
la cat. 
învinge 
Lopez . _ . —„____
Maurice Hope este noul campion 
european la cat. mijlocie mică, 
după ce l-a învins prin abandon 
(15). la Roma, pe italianul Vito 
Antuofermo o La Milano, Ger-

A Pentru titlul mondial 
muscă : Guty Espadas
prin k.o. (11) pe Alfonso 
(Panama). e Englezul

MECIUL DE SAH»

ROMANIA -R. F. GERMANIA
O luptă echilibrată, intere

santă, dinamică a caracterizat 
primul tur al meciului amical 
de șah dintre echipele României 
și R.F. Germania. Faptul că 
numai trei din cele zece parti
de s-au încheiat la egalitate 
(fără să fie, însă, deloc niște 
„remize de salon”) demonstrea
ză nota hotărîtă, energică în 
care s-a jucat. Din echipa noas
tră s-au remarcat în mod deo
sebit, sîmbătă, maeștrii inter
naționali Șubă și Vaisman, tî- 
nărul maestru Urzică și ma- 
estra internațională Elisabeta 
Polihroniade, care au repurtat 
victorii în partide de bună va
loare tehnică. De la oaspeți 
s-au distins marii maeștri Dar
ga și Kestler (posesorii unei 
tehnici remarcabile), juniorul 
Weidemann și foarte tînăra ju
cătoare Regina Fendel (care a

plic singura mutare de 
într-o poziție aparent

AGENDA SAPTAMINII
4— 7
4—10

6

9

10

BOX 
TENIS 
FOTBAL

MOTO
TENIS DE MASA

CICLISM 
FOTBAL

AUTO

Turneu internațional, la Berlin 
Turnee, la Teheran și Hawaii 
Cehoslovacia — România, la Fraga ; 
Polonia B — România B, la Lodz ; 
Țara Galilor — R. F. Germania, la 
Cardiff (meciuri amicale)
Raliul de la san Remo (Italia) 
Campionate internaționale, la Sevilla 
(Spania)
Turul Lombardiel
Bulgaria — Franța (C.M. gr. 
5), la Sofia ; Elveția — Suedia (C.M. 
gr. 6), la Zurich ; Grecia — Ungaria 
(C.M. gr. 9), la Atena
Spania — Iugoslavia (C.M. gr. 8), la 
Madrid
Marele Premiu al S.U.A. (formula I), 
la Watkins Glens

dat în 
salvare 
pierdută!)

Iată rezultatele: Schmid — 
Gheorghiu %—’/z, Ciocâltea — 
Pfleger »/2—'/2, Darga — Ghi- 
țescu 1—0, Șubă — Hecht 1—0, 
Kestler — Pavlov 1—0, Urzică 
— Tcschner 1—0, Wochenfuss — 
Vaisman 0—1, Polihroniade — 
Weichelt 1—0. Fendel — Mure- 
șan ‘A—*A, Foișor — Weide
mann 0—1.

Turul al II-lea, desfășurat 
aseară, a purtat — cu mici ex
cepții — aceeași amprentă. O 
partidă de mare anvergură, în
cheiată cu un irezistibil atac 
de mat a jucat Ciocâltea, în
vingător în fața marelui maes
tru Pfleger, jucătorul cu coefi
cientul Elo cel mai ridicat din 
formația oaspeților. în cele
lalte întîlniri încheiate : Gheor
ghiu — Schmid *A—*A, Ghițes- 
cu — Darga *A—’A, Pavlov — 
Kestler */2—’A, Vaisman — 
Wochenfuss 0—1, Weichelt — 
Polihroniade *A—*A. Mureșan — 
Fendel 1—0. Partidele Hecht — 
Șubă, Teschner — Urzică și 
Weidemann — Foișor s-au în
trerupt și vor fi reluate astăzi 
dimineață, de la ora 10, în sala 
Clubului I.T.B. din str. Lip
scani.

Scorul este favorabil echipei 
române : 9‘A—7‘A (3).

NICOLAE ȘEITAN

Ozogluoz (Turcia), un boxer 
foarte înalt, cu alură de semi
greu. în ciuda lăudabilelor e- 
forturi ale lui Postolache, bo
xerul turc și-a valorificat avan
tajul fizic, obținînd victoria la 
puncte.

Celelalte finale : muscă :
Hristov (U.R.S.S.) b.ab. 2 
Kamburov (Bulgaria) ; cocoș : 
Navros (U.R.S.S.) b.p. Fink 
(R.D.G.) ; pană : Demianenko 
(U.R.S.S.) b.ab. 3 Dacker (An
glia) ; mijlocie mică : Goder 
(Scoția) b. dese. 2 Kostadinov 
(Bulgaria) ; mijlocie: Lemhardt 
(R.F.G.) b.k.o. 1 Dolapciev 
(Bulgaria)_; semigrea : Iaciaus- kas -- -
(Bulgaria) ;
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.).

(U.R.S.S.) b.p. 
grea : 

b.k.o. 1

Emilov 
Indioian 
Kohlbert

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
mano Valsecchi b.p. Angelo Ja- 
copucci (ambii Italia), devenind 
campion european la cat. mij
locie.

CICLISM • „Steaua speranțe
lor", la care au participat ama
tori și profesioniști, s-a încheiat 
la Dax, 
Van den 
francezii 
Sovieticul 
pat locul 
locul 10 • Campionatul 
pean profesionist

cu victoria belgianului 
Broucke, urmat de 

Thăvenet și Bouloux. 
Nikolai Averin a ocu- 
7, iar spaniolul Ocana 

euro- 
de viteză a 

revenit italianului Giovanni Tur- 
rini cu 10 p. urmat de danezul 
Fredborg cu 9 p.

JUDO o Cupa campionilor eu
ropeni a fost cîștigată de for
mația franceză Maisons Alfort. 
în finala competiției, disputată 
la Zurich, francezii au învins 
cu 3—2 echipa locală „Nippon“.

HANDBAL o Turneul mascu
lin de la Schwerin a fost cîști
gat de echipa locală Post, în
vingătoare cu 19—18 în finala cu 
S. C. Rostock, pentru locul 3—4 : 
Gottwaldow-Wismut Aue 25—19.

MOTO e Cupa mondială la 
clasa 750 cmc a revenit spanio
lului Victor Palomo, urmat 
Gary Nixon (S.U.A.) și 
Newbold (Anglia).

ȘAH « Turneul de la 
Zdroj (Polonia) a fost 
de Bronstein cu 8’/2 P- 
români 
punctaj :

de 
John

Ivonici 
cîștigat 
Șahiștii 

au obținut următorul 
Cojocaru 5 p, Nacht

4‘/3 p, Groza și Marcovici cîte 
4 p. • în turneul feminin de la 
Subotița conduce iugoslava 
Amalia Pihailici cu 5 p (1). Ger
trude Baumstark se află pe lo
cul 5 cu 4 p, după ce a remizat 
cu Procovici și a cîștigat par
tida întreruptă cu Cejici. Marga
reta Perevoznic este pe locul 10 
cu 2V2 (1) • • în turneul de la 
Velence (Ungaria), după 7 runde 
Stoica se află pe locul 4 cu 3V2 
p (1). • în turneul de la Novi 
Sad, după trei runde,
Smejkal și Sigurjonsson cu cîte 
2 p © După 7 runde în turneul 
de la Virovitica (Iugoslavia) 
conduc Damianovici și Tringov 
cu cîte 5 p.

TENIS o în turneul de la San 
Francisco : V. Amritraj-Lutz
1— 6, 7—6, 6—2 ; Stockton-Richey 
7—5, 6—2 ; apoi în primele me
ciuri din sferturi de finală : 
Gottfried-Solomon 6—1, 3—6, 6—3; 
Stewart-V. Amritraj 6—4, 6—2 o 
în finala turneului feminin de 
la Osaka : Betty Stove-Margaret 
Court 1—6, 6—4, 6—3.

TENIS DE MASA • în Cupa 
ligii europene (echipe mixte), la 
Karlshamn (Suedia) : Suedia-
Ungaria 3—4 (Gergely-Bengtsson
2— 0) ; la Sloupsk (Polonia) : 
Polonia-Austria 5—2 ; la Erlangen

R. F. Germania-Iugo- 
5—2 (Leiss-Karakașevici 
“ ’ . .........................: . la
Franța-Anglia 6—1 (Se-

conduc

(R.F.G.) :
slavia
2—0 și Leiss-Surbek 2—0 !) ;
Tours : . ‘
cretin a cîștigat 4 partide).

Mihai TRANCĂ

TURNEUL FEMININ
DE BASCHET

DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, (Agerpres). — 

Au luat sfîrșit întrecerile din ca
drul grupelor preliminare ala 
competiției internaționale femi
nine de baschet de la Varșovia. 
Echipa Politehnica București, 
clasată pe locul 2 în grupa B, 
va intilni in meciul pentru lo
cul 3 formația italiană Fiat To
rino. în finală se vor întîlnî 
Spartak Moscova și „Polonia" 
Varșovia. Iată ultimele rezul
tate : grupa A : Fiat Torino — 
S. K. Gottingen (R. F. Germa
nia) 72—39 ; „Polonia" Varșovia
— „Mladi Krajisnik" Banja Lu
lea 77—65 ; grupa B : AZS Var
șovia — S.K. Kecskemet (Un
garia) 55—54 ; Spartak Moscova
— Politehnica București 65—55. 
Coșgetena echipei române a fost 
Ecaterina Savu, care a înscris 
18 puncte.

PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL 
PENTRU JUNIORI

Cu prilejul reuniunii F.I.F.A. 
s-au stabilit cîteva amănunte 
în legătură cu desfășurarea 
primului campionat mondial 
pentru echipe de juniori, al că
rui turneu final se va disputa, 
între 27 iunie și 10 iulie 1977, 
în Tunisia. La competiție vor 
participa 87 de echipe. La tur
neul final vor participa 16 echi
pe: 6 din Europa, 3 din Ame
rica de Sud, 2 din Asia, 2 din 
Africa, 2 din America Centrală 
și zona Caraibilor, precum și 
echipa Tunisiei, ca țară orga
nizatoare.

UNGARIA (etapa 9) : Ferenc-: 
văros-Ujpesti Dozsa 3—0, M.T.K.- 
Honved 3—0, Kaposvăr-Csepel 
2—1, Szombathely-Videoton 4—0 I, 
Tatabanja-Dunaujvaros 2—0, Do- 
rog-Szeged 1—1, Zalaegerszeg- 
Vasas 3—0, B^kăscsaba-Salgotar- 
jan 1—0. Clasament : Ferencvăros 
16 p, Ujpesti Dozsa 16 p, Szom- 
bathely 15p.

CAMPIONATE

ITALIA (prima etapă), 
inaugurală a fost destul 
gată în goluri (25) și a 
trat totodată cîteva surprize. La
zio și Cesena au fost învinse pe 
teren propriu șl alte 4 meciuri 
s-au încheiat la egalitate. Re
zultate : Catanzaro-Napoli 0—0 ; 
Cesena-Fiorentina 1—2 (Pepe șl 
respectiv Desolati 2) ; Foggla- 
Inter 0—0 ; Lazio-Juventus 2—3 
(Re Cecconl și Giordano, respec
tiv Bettega 2 șl Bonlnsegna) ; 
Milan-Perugla 2—1 (Maldera șl 
Capello, respectiv Vanninl) ; To- 
rino-Sampdoria 3—1 "* ' "
Pulici respectiv de 
Verona-Bologna 3—3 
și Grop, respectiv 
Moro) ; Genoa-Roma 
mianl și Pruzzo, respectiv Pratl șl 
Rossetti — autogol).

Runda 
de bo- 
înregis-

(Graziani 2, 
Giorgis) ; 

(Clerici 2 
Zigoni 2 și 

2—2 (Da-

K. F. GERMANIA (etapa 9) 5 
Echipa F. C. Koln a învins cu 
scorul de 2—0 formația Schalke 
04, adversara Sportului studen
țesc în Cupa U.E.F.A. Alte re
zultate : Monchengladbach-Ein-
tracht Frankfurt pe Main _ 3—1 ; 
Dusseldorf-Karlsruhe “ ": 
schweig-Saarbriicken 1—0 ; 
nls Borussia-Hamburg 
clasament conduce 
gladbach cu 14 p.

3—0; Braun- 
Ten- 

1—1. In 
Monchen-

St. Ger-
Bastia-

FRANȚA (etapa 9) : 
main-St. Etienne 2—0, 
Troyes 3—0, Reims-Bordeaux
2—1 ; Angers-Lens 3—2 ; 
Valenciennes 2—0 ;
4—1 ; 
Nantes-Lille 3—1. 
Nantes 14 p, Lyon 
12 p.

Lyon- 
Nancy-Metz 

Marsilia-Sochaux 2—1 ;
Clasament : 

13 p, Bastia

ANGLIA (etapa 
^ham-Derby County 
pool-Mlddlesbrough 0—0 ; 
nal-Queens Park Rangers 
Leeds-Manchester United 
Stoke-Aston Villa 1—0 ; 
Albion-Tottenham 4—2 ; Manches
ter City-West Ham 
Sunderland-Everton 
sament conduce 
United cu 11 p.

8) :
5—1

Birmin- 
; Liver- 

Arse- 
3—2 ; 
0—2 ;

W. B.

United 4—2 ; 
0—1. în cla- 

Manchester

a In meci amical : Botev 
F.C.M. Reșița 2—0.
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