
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU i 

a inaugurat cea de-a IV-a ediție I 
a Tîrgului Internațional București I 

Tîrgul Internațional București I 
se bucură la actuala sa ediție I

•ile roma- I 
produsele |

PROLETARI OIN TOATE ȚÂR1LE, UNITI VÂl

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat, simbătă, 16 octom
brie, cea de-a IV-a ediție a 
Tîrgului Internațional București.

La deschiderea festivă a aces
tei prestigioase manifestări eco
nomice internaționale au luat 
parte tovarășul Manea Mănes- 
cu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Ioniță, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, 
Teodor Coman, Ion Dincă, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, aiți membri ai 
guvernului.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic, directorii pavili
oanelor naționale și reprezen
tanții firmelor străine partici
pante la tirg, alți oaspeți de 
peste hotare.

Rostind cuvîntul de deschide
re, tovarășul Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a salutat prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat. Aceasta 
reprezintă — a spus el — o ex
presie a atenției permanente pe 
care conducerea partidului și 
statului, personal secretarul ge
neral al partidului, o acordă 
dezvoltării relațiilor economice 
externe ale 
generale a 
state.

Vorbitorul 
tinuarea

României, cauzei 
colaborării între

a relevat, în con- 
alocuțiunii sale, că

de o participare prestigioasă. 
Alături de întreprinderile 
nești își prezintă 1
1 029 firme din 23 de țări din 
întreaga lume.

Ediția a IV-a a ' _
evidențiat el, reflectă potenția
lul mereu sporit al industriei 
românești — factor dinamizator 
al ansamblului relațiilor econo
mice ale țării noastre cu statele 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate cele 140 de 
state ale lumii cu care între
ținem legături comerciale și de 
cooperare industrială și tehnică.

La invitația Comitetului de 
organizare a Tirgului Interna
țional București, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
tăiat panglica inaugurală, in a- 
plauzele celor prezenți.

Organizat sub deviza „Cola
borare economică cu toate țările 
lumii, pentru progres social și 
pace pe planeta noastră", Tîr- 
gul bienal din București reu
nește la cea de-a IV-a ediție 
a sa cele mai noi realizări din 
ramurile de vîrf ale industriei 
constructoare de mașini.

In timpul vizitei, în cadrul 
discuțiilor avute cu șefii misiu
nilor diplomatice ale statelor 
participante, cu directori ai pa
vilioanelor și reprezentanți ai 
firmelor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat con
vingerea că această manifestare 
economică internațională va pri
lejui o mai bună cunoaștere, va 
contribui la stimularea cooperă
rii pe multiple planuri, la in
tensificarea raporturilor econo
mice în folosul reciproc, al pro
gresului fiecărei țări, al unei noi 
ordini economice internaționale, 
al cauzei colaborării și păcii în 
lume. Șeful statului român i-a 
felicitat, totodată, cu căldură pe 
participanții străini, urîndu-le 
mult succes la actuala ediție a 
TIB.
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Etapa a 9-a a Diviziei A la fotbal

FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI AU TERMINAT NEDECIS
• Sportul studențesc a rămas singura
• Universitatea Craiova victorioasă

echipă neînvinsă
lor succes

• Scor surprinzător la
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.C. Constanța
F.C. Argeș
Jiu!
Progresul 
F.C.M. Galați 
F. C. Bihor 
Rapid
F.C.M. Reșița

Sîmbătâ

Sportul studențesc

— Univ. Craiova
— Sport Club Bacău 2—0
— A.S.A. Tg. Mureș
— U.T.A.
— Politehnica Iași
— F.C. Corvinul
— Steaua
— Politehnica

2—3

Tim.

4—0
2—2
1—0 
1—1
2—0
1—0

— Dinamo 1—1 (0-1)

ETAPA VIITOARE 
(duminică 24 octombrie)

A.S.A. Tg. Mureș 
Sport Club 
Steaua 
Politehnica 
Politehnica 
Sportul studențesc 
U.T.A.
F. C. Argeș
F.C. Corvinul

Bacău

Timișoara 
lași

— Dinamo
— Universitatea Craiova
— F.C. Bihor
— Rapid
— F.C. Constanta
— Jiul
— F.C.M. Reșița
— Progresul
— F.C.M. Galați

1. DINAMO 9 7 1 1 29— 8 15
2. Sportul stud. 8 5 3 0 14— 3 13
3. Univ. Craiova 9 5 1 3 17—10 11
4. F.C. Argeș 9 5 1 3 11—10 11
5. A.S.A. Tg. Mureș 9 5 0 4 9— 8 10

• 8. Steaua 9 4 1 4 13—13 9
Politehnica Tim. 9 4 1 4 11—11 9
Jiul 9 4 1 4 11—11 9

9. Progresul 9 3 3 3 10—15 9
10. U.T.A. 9 3 3 3 10—18 9
11. Rapid 9 4 0 5 11—11 8
12. S.C. Bacău 9 3 2 4 11—12 8
13. F.C. Bihor 9 3 2 4 10—14 8
14. Politehnica lași 9 3 1 5 9— 9 7
15. F.C. Corvinul 9 2 3 4 9—11 7
16. F.C.M. Reșița 8 3 1 4 11—15 7
17. F.C. Constanța 9 2 2 5 8—13 6
18. F.C M. Galați 9 1 2 6 8—20 4

GOLGETERII

in Divizia A la handbal

PROGRESUL - UNIVERSITATEA BUCUREȘT114-9
Sîmbătă și duminică, pe o 

vreme complet nefavorabilă (ne 
miră faptul că federația de spe
cialitate acceptă cu bună știin
ță posibilitatea ca jucătoarele 
și jucătorii din prima divizie să 
se accidenteze sau să se îm
bolnăvească) s-a disputat etapa 
a IX-a a Diviziei A. fete și bă
ieți.

Simonei 
șuturi a 
marcat : 

Mamiaca
Mariana

FEMININ
PROGRESUL — UNIVERSI

TATEA BUCUREȘTI 14—9 
(10—5) ! Vînt, frig pătrunzător, 
ploaie (care a făcut ca terenul 
de zgură să se transforme în 
patinoar) — acestea au fost 
condițiile în care s-a desfășurat 
sîmbătă acest derby bucureș- 
tean. A fost decisiv pentru vic
torie nu hadbalul ci... patina
jul. Succesul formației Progresul

perantă ineficientă a 
Arghir care din 34 de 
înscris 5 goluri... Au 
Maria Popa 5, Fotini 
4, Mariana Ionescu 3.
Mihoc 1 și Aurelia Butan 1 — 
pentru Progresul, Simona Ar
ghir 5, Doina Furcoi 2 și Geor- 
geta Andronache 2 — pentru 
Universitatea. Bun arbitrajul 
cuplului ploieștean Dorin Purică 
— Vasile Erhan. (H. N.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
TEXTILA BUHUȘI 22—15 (12— 
7). Principalele realizatoare : 
Rozalia Șoș 9 (Mureșul) și E- 
milia Muntean i 6 (Textila 
Buhuși). (A. SZABO — coresp.)

VOINȚA ODORHEI — UNI
VERSITATEA ** "
(7—5). Cele 
Magda Mikloș

IAȘI 12—12
mai eficiente : 

(Voința) 7 și Sta-

! Pe „patinoarul" de la Progresul, handbalista Maria Ionescu (în foto
grafie, aruneînd la poartă) a făcut cel mai bun meci al său în 
Divizia A. Foto : Vasile BAGEAC

este meritat. O' cvasiîncepătoare 
în prima divizie. Mariana Io- 
nescu, a fost factor decisiv : 
din 7 aruncări la poartă a în
scris 3 
mărate 
Foarte 
miaca, ...
Popa. De cealaltă parte, o exas-

goluri și a blocat nenu- 
șuturi ale adversarelor, 
bună evoluția lui Ma
ca de altfel și a Iui

matin (Iași) 4. (A. PIALOGA — 
coresp.)-

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA - RAPID 15—13 (6—7). 
Cele mai multe goluri : Damian 
(Cluj-Napoca) 6 și Stănișel 
(București) 4. (I. LESPUC — 
coresp).

din— 117 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo)
11 m.

5 GOLURI : Bălăci și Oblemenco — 1 din 11 m 
(Univ. Craiova), Munteanu (S.C. Bacău) 
11 m, Boloni (A.S.A.).

D.

Citiți în paginile 2—3 
de la jocurile celei de 
etape a Diviziei A

relatări 
a IX-a

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONFECȚIA 11—5 (5—4) 
Principale realizatoare : Cojo
carii, Petrovici și Popa (Timi
șoara) — cite 4. Serediuc 
(București) 4. (C. CREȚU — 
coresp.)-

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — I.E.F.S. 2-3 (1—1) !

CLASAMENTUL
1
2
1
3
3
5
5
5
5
6
5
8

1.
2.
3. I.E.F.S.
4. „U“ Iași
5. Confecția
6. „U" Cj.-Np.
7. Rapid
8. Progresul
9. Constr. Tmș.

10. Mureșul Tg.M.
11. Voința Odorhei
12. Textila Buhuși

„U“ Timișoara 
,,U“ București

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

135- 91 
121-1.06 
104- 87 
122-115
98-102 

11.4-118 
106-107
102- 103
103- 109 
127-146 
106-117 
101-138

8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2 
0

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI 

RELONUL 9—4 (7—2). In 
dițiile atmosferice complet 
proprii, ambele echipe s-au
nuit pur și simplu pe un teren

con- 
im- 
chi-

(Continuare în pag. 2-3)

Balonul șutat de D. Georgescu va șterge piciorul unui fundaș și va 
intra in plasă. Așa a deschis scorul Dinamo. Foto : Dragoș NEAGU

A
Cind DUDU GEORGESCU a 

deschis scorul, în min. 5 (cen
trase Lucescu, iar mingea, în 
drumul spre plasă, a șters pi
ciorul unui apărător), am fost 
tentați să apreciem că, în a- 
ceastă partidă derby a turului, 
cel mai productiv înaintaș al 
campionatului nostru va ciștiga 
duelul-simbol cu cel mai bun 
portar al respectivei divizii. Pe 
gazonul udat, două zile, de o 
ploaie măruntă, Dinamo ma
nevra mai ușor, grație unui 
plus de tehnicitate, adaptată 
la starea terenului, și nonșalan
ței în joc, provenită și din reu-

T urne ui linul al „Cupei României'* Ia Hochei

Turneul final al „Cupei 
României” la hochei, competi
ție care inaugurează, de fapt, 
sezonul oficial, a început ieri 
în Capitală, pe patinoarul „23 
August". La actuala sa ediție, 
întrecerea depășește simplul 
scop de a stabili cîștigătoarea 
unui trofeu... Ea este chemată, 
în primul rînd, să arate nivelul 
de pregătire a formațiilor noas
tre fruntașe, a jucătorilor sus
ceptibili de a face parte din e- 
chipa națională.

Runda inaugurală a oferit o 
primă surpriză : victoria hoche- 
iștilor de la M. Ciuc asupra di- 
namoviștilor bucureșteni, un 
succes pe care, în meciuri ofi
ciale, „Sport club" nu l-a mai 
realizat de multă vreme.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 9—0 (1—0, 3—0, 5—0). Me
ciul de debut al competiției, în 
ciuda diferenței categorice de 
scor, a fost interesant și pe 
alocuri chiar disputat. Cu 10 
tineri jucători promovați în for
mație (crescuți în pepiniera 
proprie) Dunărea a început cu
rajos acest joc în care întîlnea 
pe deținătoarea Cupei și a 
titlului de campioană. Prima re
priză a fost echilibrată. Steaua 
conducînd doar la o diferență 
de un gol ; în treimea a doua 
bucureștenii s-au impus, pentru 
a se desprinde decisiv în cea

Valeriu CHiOSE

șita rapidă pe tabela de scor. 
Și defensiva liderului inspira 
mai multă încredere decît aceea 
a „alb-negrilor” (în pofida simi
litudinii tactice : Dobrău și Ca
zan „închizind” în fața centra
lilor), doar Ștefan se arăta ne
sigur la șuturile de la distanță, 
la cel al lui Cassai, din min. 
14, fiind ocrotit de stîlpul din 
stingă porții sale. Pericolul o- 
dată trecut, Dinamo a ajuns 
mai repede la poarta lui Rădu- 
canu, datorită și pasei lungi fo
losită cu abilitate de Dinu, cre- 
îndu-și situații de gol, risipite 
în finalul reprizei de D. Geor
gescu (min. 40 — „cap", de la 
7 m, Râducanu scoate în cor
ner min 41 — șut, Grigore sal
vează din fața porții ; min. 42 
— șut afară, din unghi închis, 
în loc să paseze lui Sătmărea- 
nu II, aflat în poziție favora
bilă).

Cu un gol la pasiv, Sportul 
studențesc a reluat jocul cu 
mai multă decizie. Va egala, în 
min. 53, prin O. IONESCU 
(prompt, ca de obicei, la fina
lizare, ni s-a părut țîșnind din 
spate în momentul centrării lui 
Cassai), dar nu se va mulțumi 
cu „egalul" și va ataca consis
tent o bună parte din timp. A 
fost perioada de circa 25 de mi
nute cînd și Cazan și Grigore

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATE» COMPETIȚII
BARAJUL PENTRU „CUPA 
ROMÂNIEI" LA ATLETISM

Două ziie de supliciu, sîmbătă 
și duminică pe stadionul Repu
blicii, pentru atle,ii reprezentând 
județele Iași, Doij și Argeș care 
și-au disputat califi area in pri
ma grupă valorică a „Cupei 
României". Desigur, condițiile at
mosferice au interzis orice aspi
rație spre performanță, așa îneît 
singurul lucru care a interesat a 
fost întrecerea echipelor pentru 
clștigarea barajului. Au izbutit, în 
cele din urmă, ieșenii, care revin 
— după ua an de absență — în 
rîndul celor mai bune 9 echipe 
ale țării. Clasament: 1. IAȘI 243 p 
(băieți 136, fete 10î), 2. Argeș 
234 p (1224-112), 3. Dolj 175 p
(1374-38) •

In paralel s-a desfășurat și în
tîlnirea candidatelor la calificarea 
în grupa B. Clasîndu-se pe pri
mele două locuri, reprezentati
vele județelor Vîlcea și Galați vor 
activa în ediția viitoare a „Cupei" 
în eșalonul secund. Clasament : 
1. Vîlcea 119 p, 2. Galați 111 p, 
3. Buzău 99 p, 4. Satu Mare 
92,5 p, 5. Maramureș 91,5 p.

DIVIZIA A LA BASCHET 
FEMININ

După meciurile etapei a 4-a, 
desfășurate simbâtă și duminică, 
în Campionatul repuoiican de 
baschet feminin au ramas doar 
trei echipe neînvinse : I.E.F.S.,
Politehnica și itapitl. mire cele
lalte formații departajarea ~ 
destui de greu de făcui, mai ales 
că mai sînt de jucat și trei res
tanțe, dintre care una va avea 
loc azi (ora 18,30) și miine (ora 
9,30) la București, intre Politeh
nica și Universitavea Cluj-Napoca, 
în sala echipei gazdă.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 2—0: 96—53 (47—
32) și 94—62 (42—40). Cu excepția 
primei reprize a întîlnirii de du
minică, întrecerea a fost domi
nată de baschetbalistele antrenate 
de prof. I. Nicolau, care au fă
cut cu acest prilej și o verificare 
in vederea debutului în C.C.E. 
Ne-au plăcut la formația cam
pioană ritmul acțiunilor ofensive, 
contraatacurile 
trio-ul Viorica 
refăcută după ultimul 
Maria Simionescu, 
In schimb am constatat o reținere 
asupra frecvenței și preciziei a- 
runcărilor la coș de la semidis- 
tanță și distanță. La ,,U" am no
tat intenția antrenorului N. Mar
tin de a împrospăta echipa (care 
și așa avea o medie de vîrstă 
scăzută), dar din elementele noi 
am remarcat-o doar pe Măndica 
Ciubăncan (20 ani, 1,82 m, pro
venită de la Școala sportivă Dej — 
antrenor Petru Stăvaru) (D. ST.).

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 2—0 : 66—45 (30—25) și 
64—47 (35—28). Două victorii ale 
rapidistelor, dar după evoluții di
ferite : bună în primul joc, sub 
posibilități în al doilea. (D. MO- 
RARU-SLlVNA-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — SĂNĂTA
TEA PLOIEȘTI 1—1: 77—56 (43—
29) si 71—81 (32—41).

VOINȚA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BRAȘOV 2—0 : 58—56 (35—22) 
și 61—57 (29—34).

OLIMPIA BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 2—0 : 75—64 (31—26) și
85—70 (36—22).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 2—0 : 102— 
75 (55—33) și 115—80 (54—41).

„CUPA SPORTUL" 
LA MOTOCICLISM

în pofida condițiilor meteoro
logice nefavorabile, posesorii de 
motociclete înscriși la 
preliminară din cadrul 
Sportul" s-au prezentat ieri di
mineață pe 
lîngă spitalul Fundeni. 
așteptarea startului, frigul și bur
nița s-au întețit, juriul de ar
bitri a hotărît să amîne con
cursul pentru duminica viitoare.

competiția rămîne 
deschisă, concu-

este

(în special prin 
Balai — complet 

___  accident, 
Diana Mihalik).

etapa 
.Cupei

cartodromul
Cum

de 
în

Prin urmare, 
în continuare 
renții putînd să se înscrie pen
tru clasa națională 
clasa pînă la 175 cmc și 
peste 175 cmc și joi 
ora 18. * '
tehnică la sediul Casei de cul
tură a sectorului 2 al Capitalei, 
din str. Mîhai Eminescu. Sînt 
invitați toți concurenții.

® Duminică 24 octombrie se 
va desfășura pe pista stadionu-

„Mobra“,
clasa 

seara, la 
cînd va avea loc ședința

lui Rapid din Arad etapa finală 
a campionatului republican de 
dirt-track, ediția 1976.

DIVIZIA A LA POLO
Singura partidă programată 

ieri în seria I a Diviziei A la 
polo, la bazinul acoperit Flo- 
reasca, a opus echipele bucureș- 
tene C.N.U. și Progresul, în
tr-un meci decisiv pentru califi
carea în turneul final (loc. 1-4). 
C.N.U. a condus cu 2—1, 4—2 și 
5—3, 
egaleze în min. 
nescu, după c.< 
tase o lovitură 
Au 
V. 
A.
cu

. a condus cu 2—1, 
dar Progresul a reușit să 

19,57 prin E. Io- 
Teodorescu ra- 

_______ de la 4 metri, 
marcat : Frîncu 3, L. Pleșca, 
Pleșca (C.N.U.) și Cocora, 
Ionescu 2, Manea, E. Iones- 
(Pr.). A condus corect Gh. 

Cociuban (Buc.).
ETAPA A III-A

A CAMPIONATULUI DE VOLEI
Duminică s-a desfășurat etapa 

a treia în campionatele primei 
divizii de volei. în această etapă 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut echipele masculine Po
litehnica Timișoara, Viitorul Ba
cău și Tractorul Brașov, învin
gătoare la Tulcea. București 
respectiv, Galați.

FEMININ
RAPID — UNIVERSITATEA 

M1ȘOARA 3—0 
ciuda scorului 
giuleștencele au 
ria, meciul a 
pînă la mijlocul 
Experiența superioară a Rapidu
lui a fost decisivă în joc. Stu
dentele, lipsite de Cernega, și 
cu multe jucătoare tinere, au 
avut totuși momente de joc 
bun, arătînd o pregătire supe
rioară anilor trecuți. Dar Rapi
dul, chiar dacă n-a impresionat, 
a avut alături de plusul de 
experiență și avantajul omogeni
tății superioare în sextetul ” 
Rebac, M. Szekely, R. 
I. Șiclovan, R. Cilibiu, C. 
șoiu. De la studente au 
bine M. Rusu, D. Popescu, 
Liuba. Au arbitrat foarte 
D. Dobrescu și Em.
(A. B.)

DINAMO — FARUL 
9, —14, —10,7). Replică 
tat de dîrză oferită de 
țence, care, după ce s-au salvat 
de la înfrîngere în numai trei 

refăcînd spectaculos 
6—14 în

ambii din București (N« CHIN- 
DEA).

PENICILINA IAȘI — MARA- 
TEX B. MARE 3—0 (8, 11, 4).
Aport deosebit al noii compo
nente a formației ieșene, Maria 
Baga-Ivanov, mai ales în apă
rare.
Hatură s-a remarcat pentru iz- 
bînzile 
a jucat bine
Arbitri : I. Niculescu din 
rești și I. Stoica din 
(I. CARAIMAN. coresp.).

C.S.U GALATI — ȘTIINȚA 
BAC AU 3—2 (12, —8, 6. —8, 15). 
Meci foarte disputat. Oaspetele 
au condus cu 14—7 în setul de
cisiv ! (T. SIRIOPOL, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 (2,
11. 6).

Alături de ea, Carolina

în atac. De la oaspete 
Marcela Pripiș. 

Bucu- 
Bacău

și»

I
I
I
I
I

(13, 11, 5). 
sever cu 

obținut 
fost < 
ultimului

TI- 
In 

care 
t victo- 
echilibrat 

set.

E.
Vranilă, 

Bălă- 
jucat 

Cr. 
bine 

Iliescu.

3—2 (9,
neaștep- 
constăn-

un 
se-

seturi, 
handicap enorm : 
tul 3, le-au obligat pe campioane 
la eforturi deosebite pentru a-și 
apropria victoria la limită. Jo
cul a fost de nivel mediu. Re
marcate : Venera Hoffmann, Ga
briela Popa și Helga Bogdan 
(Dinamo), Maria Enache și Cor
nelia Ionescu (Farul). Au arbi
trat Al. Dragomir și D. Medianu,

EGALARE, DUPĂ

L
MULTE EMOJII

ET

MASCULIN
C.S.M. DELTA TULCEA —PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 2—3 
(—13, 13, 4, —6, —11). Joc fru
mos, încheiat cu victoria meri
tată a oaspeților (M. TOPOL- 
SCHI, coresp.).

CONSTRUCTORUL BRĂILA — 
STEAUA 0—3 (—12, —2, -
Joc frumos. Bucureștenii 
cîștigat mai ușor decît era 
așteptat. Arbitri : R. Farmuș și 

' 1 din Bucu- 
. coresp.).

PETROLUL PLO- 
13). Deși fără 

Schreiber,

-16). 
au 
de

M. Nicolau. ambii 
rești (N. COSTIN, <

DTNAMO —-------
IEȘTI .3—0 (3, 4,
Oros, Dumănoiu și 
dinamoviștii au cîștigat totuși 
întîlnirea în numai 50 de minu
te. Oaspeții au jucat mai bine 
în setul 3, în care au condus 
cu 6—2. 7—3. 10—9 și 11—10. Au 
arbitrat V. Stănei din Brașov și 
V. Pavel din București (N. MA- 
TEESCU).

RAPID — VIITORUL BACĂU 
1—3 (—10, —11, 18, —12). Jocul,
dîrz disputat, a durat două ore 
și 10 minute. Am asistat la două 
întorsături spectaculoase de si
tuații: în setul 3. băcăuanii 
duceau în final dar au i 
în prelungiri, iar în setul 4, ra- 
pidiștii au avut avantaj de 6 
puncte (12—6), dar au pierdut se
tul și meciul ! Cei mai buni : 
Robciuc și Ionescu (Viitorul), 
Paraschiv și Dumitrescu (Ra
pid). Au arbitrat C. Armășescu 
și M. Stamate, ambii din Bucu
rești (V. SĂNDULESCU, coresp.).

EXPLORĂRI B. MARE — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—1 (7,
—11, 8, 2). Joc de factură teh
nică modestă. Au evoluat mai 
bine : Băgăian, Enescu, paras- 
chivescu, V. Marian (E), Braun, 
Bălan și Stoian (U). 
E. Mendel din Sibiu 
dulescu din București 
RA, coresn.).

C.S.U. GALAȚT — 
RUL BRAȘOV 0—3 (—12,

I
I
I
I
I
I
I
I

di con- I 
pierdut I

4, ra- ■

Arbitri : 
și D. Ră- 

(L. CHI-

TRACTO- 
—9, —14).

Ultimele probe in tiiinpionoielc de tineret

SPADASINUL MIRCEA ROTARU (Farul)
Șl SABRERUL MIHAI FRUNZA (Dinamo)

ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI5

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Echipa care a 
mult, care a avut, _
întregii partide, mai numeroase 
ocazii de gol, Progresul, a tre
cut ieri prin mari emoții, fiind 
condusă pînă în min. 73 cu 
2—0 (!) și obținînd o egalare 
de ultimul moment, printr-un 
concurs fericit de împrejurări : 
introdus în teren de numai 
un minut, neîncălzit și neintrat 
în atmosfera jocului, portarul 
Jivan a ratat prima sa inter
venție, la un balon înalt, 
ȚEVI a „șters" mingea

atacat mai 
de-a lungul

și 
cu

Stadion „23 August" ; teren umed, 
alunecos ; timp rece, vî-nt, ploaie ; 
spectatori — aproximativ 4 000. Au 
marcat : DOMIDE (min. 13), NE
DELCU (min. 32), IATAN (min. 73), 
TEV| (min. 83). Raport de cornere : 
7—0. Raportul șuturilor la poartă : 
17—8 (pe spațiul porții : 7—4).

PROGRESUL : Tichigiu 5 — Sătmă- 
reemu I 6, Moraru 7, Badea 6, Gh. 
Ștefan 5 — D. Ștefan 6 (min. 70 
Dragu 6), lorgulescu 6 — I. Sc-ndv 6, 
latan 6, Țevi 7, Apostol 5 (min. 46 
Libra 6).

U.T.A. : lorgulescu 8 (min. 82 Jivan) 
— Bîtea 6, Kukla 7, Schepp 7, Giur
giu 6 — Bedea 6, Broșovschi 6, Domi
de 7 — Cura 6, Nedelc-u 6, Tisa 7.

A arbitrat : |. Chilibar ★ ★ ★ ★ • 
la linie : FI. Anuțescu și Gh. Popa 
(toți din Pitești).

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

<
capul, trimițînd-o în plasă. Pe 
tabela de marcaj a apărut ast
fel, în min. 83, un 2—2 (care 
avea~ să se mențină pînă la 
urmă) mai aproane — oricum 
— de realitatea jocului decît ar 
fi fost o victorie a oaspeților. 
Pentru că arădenii, în afara 
unei prime jumătăți de oră în 
care au jucat cu suficient ac
cent pe ofensivă (deschizînd 
scorul, în min. 13, printr-un 
șut frumos al Iui DOMIDE, 
din afara careului, și majorîn- 
du-1 în min. 32, prin NEDEL
CU, care a împins în poartă 
o minge scăpată inexplicabil (le 
Tichigiu, la centrarea aceluiași 
Domide) s-au menținut, în res
tul meciului, într-o apărare 
strictă, mulțumindu-se, în atac, 
cu rare incursiuni ale lui Cura

și Nedelcu, susținuți, din cînd 
în cînd, de Domide. In aceste 
condițiî, 
de două goluri ! _
de păstrat în deplasare...

Fără a se lăsa doborîți 
handicapul de pe tabelă 
de. •. timpul care se scurgea 
defavoarea lor, jucătorii de 
Progresul au asaltat poarta ad
versă și — după reducerea sco
rului (voleu spectaculos al lui 
IATAN, min. 73) — au 
răsplata eforturilor lor, 
dițiile arătate.

Meci, în general, de 
vel tehnic, în condiții 
ferice care acordă 
circumstanțe atenuante.

un avantaj — chiar
este greu

de
$i 
în 
La

obținut 
în con-

slab ni- 
atmos- 

însă reale

Radu URZICEANU

ORAI

Sub il 
cui local 
mit. Del 
F.C. Col 
și, logici 
păsat rrl 
gazdelor.! 
însă, spl 
guranță, I 
pentru ci 
joc modi 
luciditate! 

atl 

mente al 
Desigul 

valoare 1 
rezultatul 
dele, dud 
au pierdu 
ales că d 
moc a (| 
avut doul 
—^min. 1 
82), iar I 
45 și 90)

DERBY-UL A FOST
(Urmare din pag. 1)

O. 
ala- 
nou, 
for-

au susținut ofensiva, cînd 
Ionescu a reluat (min. 73) 
turi, de la 10 m. Apoi, din 
jocul s-a echilibrat, ambele 
mâții amenințînd, alternativ,
buturile lui Ștefan și Răduca- 
nu. Mai aproape de reușită au 
fost, însă, Vrînceanu, D. Geor
gescu (min. 75 — primul a șu
tat de la distanță peste Rădu- 
canu, ieșit, mingea a căzut la 
picioarele lui D. Georgescu, 
care a lovit defectuos) și Grosu 
(min. 85 — șut afară din pozi
ție bună). Și astfel, treeînd,
rînd pe rînd, pe lingă o victo
rie pentru care s-au angajat,
pînă la sfîrșit, exemplar, pe o 
vreme potrivnică, cele două for
mații au făcut din acest 1—1 un 
rezultat ech’tabil. Cum remarca, 
în final, și antrenorul lui 
Schalke 01. Friedl Rausch, 
prezent la meci, Sportul stu-

Stadion ! 
alunecos ; tl 
aproximativ I 
GEORGESCl] 
(mim. 53). I 
Raportul șuti 
(pe spațiul I

SPORTUL I 
8 — TănăseJ 
re 8, Mameal 
Radulescu 7| 
Grosu 7, M. I 
6), O. lomescl

DINAMO : I 
G. Sar>dui7,|

7 — Dob^J 
Moldova
8 (min. 63 Vrț

A arbitrat :| 
la linie : Gh 
(toți din Buc|

Trofeul Peta 
La juniori :

dențeșc și 
derbyul dii 
vedere.

DIVIZIA B ETAPA A IX

Proba desfășurată sîmbătă, 
cea de spadă, a fost departe de 
a „încălzi" publicul, nu datorită 
abruptei și neașteptatei solii a 
iernii, ci nivelului slab al com
petitorilor. Deși partida directă 
dintre Kerekes și Rotaru, prin
cipalii protagoniști, s-a soldat 
net (5—1) în favoarea primului, 
Rotaru 
mente 
mai 
fostul 
iovean 
transferat la Farul, a revenit ne
așteptat în lupta pentru primul 
loc, în timp ce Kerekeș a capo
tat apoi la C. 
colac, 
secund. Iată opinia prof 
Halmagyi, arbitrul finalei : „ 
ultim act foarte slab, o lipsă ge
nerală de acțiuni din partea 
trăgătorilor, singurul care a 
încercat ceva fiind campionul

treeînd 
dificile 

tînărului 
elev al 

Paul

apoi prin 
și în fața
Pandy (16 

antrenorului
Gliinju.

mo- 
mult 
ani), 
cra-

recent

Nicolae și FI. Ni-
terminînd finala pe locul 

loan 
„Un

DIVIZIA A LA HANDBAL
lUnn-art tin pag /)

alunecos ca un patinoar. Dina- 
moviștii au controlat prima 
parte a întîlnirii, pentru ca — 
după o pavză mai binevenită 
ca niciodată — oaspeții să re
vină frumos, rec.lizînd o a doua 
repriză e^ală. De notat forma 
foarte bună a 
xtndru Dincă. 
Principalii 
și Ștcf 3 ______
D. Sam ai 2 (AL H.)

.,U" BUCUREȘTI — GLORIA 
A.itAD 3 -3 (3—3). Studenții re
alizează cel de-al patrulea 
„egal” în acest campionat. A- 
redenii au fost o surpriză plă
cută. ei evo-uînd bine și con- 
ducind pînă către sfirșitul în- 

min. 45). Princi-
Bocan 5 și 

..U“. respectiv 
5 A-i condus bine 

R. Antochi și H.

portarului Ale- 
de la Relonul. 

realizatori : Tase 3 
- Dinamo, respectiv

ua,. respectiv Voinca 4 (Ș. NE- 
NIȚA — coresp.).

C.S.U. GALATI — „U" CLUJ- 
NAPOCA 13—12 (8—6). Princi
palii realizatori : Vasilachc 4 
și Marinescu 4 — CSU, respec
tiv M. Constantin 6 (T. SI-
RIOPOL — corcsp. județean).

H. C. MINAUR BĂIA MARE
— POLI TIMIȘOARA 18—14 
(10—6). Principalii realizatori : 
Mironiuc 9 — Minaur, respec
tiv FSlker 4 (V. SASARANU
— coresp.).

C.S-M. BORZEȘTI - 
MO BRAȘOV 13—12 
Principalii realizatori :
și B?rbecaru 5 — CSM. respec
tiv Nedici 4 (GH. GRUNZU - 
coresp.).

DINA- 
(10—5). 
Badea 5

tilmrii (7-7. 
palii rea’.izatori : 
C !an 2 
S ■ '•r
br ișovenii 
B • (C. A).

STUNȚA B'XCĂU 
UA n-’l r-6). 
realizatori :

Dinamo Buc.
Steaua
H.C. Minaur 
Dinamo Bv.
C.S.M. Borzești 
Știința Bacău 
C.S.U. Galați 
Relonul

0 146- 91 
0 137-102
2 148-118
4 152-139
5 140-148

juniorilor, Bărbosu. Lipsa de 
pregătire a fost vădită chiar și 
la primii doi clasați, ei nefiind 
în progres față de trecut*.

Clasament final la spadă : 
M. Rotaru (Farul Constanța) 4v, 
2. E. Kerekeș (C.S.S. Mare) 
3v, 3. C. Nicolae (Progresul
Buc.) 3 v, 4. El. Nicolae (Steaua 
Buc.) 3v, 5. I. Pandy (C.S.S. Ma
re) 2v, 6. I. Bărbosu (Electropu- 
tere Craiova) Ov.

Proba de sabie, disputată du
minică, a fost. însă, în com
pensație, de o acurateță tehnică 
remarcabilă. Se poate spune că 
în finala de 6 au fost 
cei mai buni 
direct din eliminări 
du-se Pente’imonescu, 
Chiculiță și Păunescu 
campion de juniori), 
recalificărilor _ _
lă campionul ediției precedente, 
Mîhai Frunză (care a pierdut în 
eliminări directe la Păunescu cu 
3—10 !) și Alexandru, in primul 
asalt din *’ — ’ " J
făcuse în 
musculară, hu mai rezistă și se 
retrage. După ce îl învinge net 
(5—1) pe coechipierul său Pan- 
telimonescu. Frunză se „chinuie" 
cu Alexandru și Chiculiță (am
bele asalturi cîstigate cu 
dar își „intră în mină" 
alt asalt decisiv, 
Păunescu, 
(5—2) și intrînd, totodată, 
nou în 
pion.

Finala 
„curată* 
tehnic din 
pionatelor 
armă are 
mente de 
mai important, cu __
tehnico-tactir foarte anropiat de 
prima reprezentativă, 
ză, un camp'on merituos și 
lentat, trebuie să - • - 
însă, că ft 
ță, presupune muncă, 
ță și modestie.

Clasamentul probei 
Frunză (Dinamo Buc.) 4v, 
Pantelimonescu — 

3v 3. F.
Buc.) 2v,

tineri

ajungînd

1.

I
I

îl
I

— STEA-
Princioalii

9 — Stea-

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

9. Gloria Arad
10. „U“ București
11. Poli Timișoara
12. „U" Cj-Napoca

prezenți 
sabreri, 

calificîn- 
Papuța, 

(dublu 
pe baza 
în fina-

finală, Papuța, care 
prealabil o întindere

5—4), 
într-un 

cu talentatul 
luindu-și revanșa 

din 
posesia titlului de cam-

de sabie a fost cea mai 
d'n punct de vedere 
aciuara ediție a cani
de tineret. Această 
ce.e mai multe ele- 
perspectivă și, ce este 

un bagaj
Mihai Frun- 

ta- 
înțeieagă, 

nerforman- 
consecven-

de sabie :
1. M.
2. I.
Buc.)
greșul
(Progresul Buc.)
xandru (Dinamo __
Gh. Papuța (Victoria Cărei) 
tras.

(Dinamo 
Păunescu (Pro- 
4. A. “ * 
lv. 5.
Buc.)

Chiculiță 
D. Ale- 
Ov, 6. 

re-

Paul SLAVESCU

SERIA I
PETROLUL PLOIEȘTI — PRA

HOVA PLOIEȘTI 1—0 (0—0). A 
marcat : FL Dumitrescu (min. 65).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— CELULOZA CALARAȘI 2—0 
(1—0). Autorii golurilor : Dehelca- 
nu (min. 38) și Iosep (min. 84).

GLORIA BUZĂU — METALUL 
PLOPENI 0—0.

OLIMPIA RM. SARAT — C.S.M. 
SUCEAVA 0—J.

RELONUL SAVINEȘTI - 
HLAUL P. NEAMȚ 2—1 
Au înscris : Lascăr (min. 
petrei (min. 50), respectiv 
stanlin (min. 21).

.M. BORZEȘTI — 
iNI 1—0 (1—0). Autorul go

lului : Gruber (min. 6).
VICTORIA TECUCI —-----------

CONSTANTA 0—0.
F.C. BRAILA — C.S.U. 

2—2 (1—1). Au marcat : 
gel (min. 23), „
pentru F.C. Brăila, respectiv Cra
mer (min. 32), Marinescu (min. 88).

UNIREA FOCȘANI — OLTUL 
SF. GDEO3GHE 2—0 (2—0). Au 
înscris : Crăciunoiu (min. 9) și 
Oprișan (min. 14).

Relatări de la corespondenții : 
I. Tănăsescu, D. Bolohan, C. 
Teodorescu, T. Budescu, R. Toma, 

“ I.-----

- CEA- 
(1—1).

20). A-
Con-

I C.S.M
PAȘCAj 
lului :

C.F.R.

I
I
I
I

PORTUL
GALAȚI 
Prepur- 

Ologu (min. 90)

Baltag,Gh. Gorun, V, Doruș, 
și v. r’ -' r»>.

1. PETROLUL PL.
2. F.C. Brăila
3. C.S.M. Suceava
4. Relonul Săvinești
5. Mata jul PI open i
6. Unirea Focșan-i
7. Cel, Călărași
8. Gloria Buza-u
9. Min Gura H.

10. C.S.M. Borzești
11-12. Oltul Sf. Gh 

C.S.U. Galați
13. Victoria Tecuci
14. Prahova Ploiești 
1<5. Portul Constanța
16. C.F.R. Pașcani
17. Ceahlăul P. N.
18. Olimpia Rm. S.

ETAPA
octombrie) _______
C.S.M. Borzești, C.S.U. Galați — 
Unirea Focșani, Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Portul Constanța, Metalul 
Plopeni — Vi2t :ria Tecuci, Olim
pia Rm. Sărat — Ceahlăul P. 
Neamț, Celuloza Călărași — Glo
ria Buzău, C.F.R. Pașcani — Pra
hova Ploiești, F. C. Petrolul Plo
iești — F. C. Brăila, Relonul Să- 
vinești — Minerul G. Humorului.

SERIA A II-A
VOINȚA BUCUREȘTI

ITIRGO.’IȘTE 0—1 (9—1). 
gol a fost realizat de 
(min. 34).

I
9
9
9
9
9
9 4
9 5

9
4
3
5
4

I
I
I
I
I
I
I

FLACARA AUTOMECANICA 
MORENI — ȘOIMII SIBIU 1—0 
(1—0). A marcat : Petrescu (min. 
4). în min. 75 Răduță (Șoimii) a 
fost eliminat pentru injurii aduse 
arbitrului.

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
ELEUTROPUTERE CRAIOVA 3—2 
(1—0). Au înscris : Andrei (min. 
10 și 80), Cristache (min. 49), res
pectiv Vintilă (min. 52), Dascu 
(min. 61).

F.C.M. GIURGIU — CHIMIA 
RM. VkLCEA 5—1 (3—0). Autorii 
golurilor : Ciocan (min. 30), Pre
da (min. 40 și 44), Corin (min. 
70), Sandu (min. 80), respectiv 
Spoială (min. 85, autogol).

DINAMO SLATINA — CHIMICA 
TÎRNA.E?! 5—0 (3—0). Au în
scris : Gui’.glu (min. 21 și 77, am
bele din 11 m), Ciornoavă (min. 
35), Mincloagă (min. 45) și Răutu 
(min. 87).

METALUL BUCUREȘTI — TEH- 
NOMETAL BUCUREȘTI 2—1 
(2—0). Autorii golurilor : Geor
gescu (min. 5), Lungu (min. 27), 
respectiv Bufă z~ ’

NITRAMONIA
METALURGISTUL 
(2—0). A marcat : 
4 și 41).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). 
Au înscris : Popescu (min. 11) și 
Parascliivescu (min. 55).

UNIREA ALEXANDRIA — Ș.N. 
OLTENIȚA 1—0 (1—0). A marcat: 
Voicilă (min. 43).

Relatări de la
P. Ion, 
Burcin, 
Lan*’'»-'

1. STEAGUL ROȘU
2. C S -le
3. Voința Buc
4. F C.M G irn’n
5. Chimia Tr. Mâg.
6. Ch'im’a Rm. Vîlceo
7 Metalul Buc.
8. Dinamo S’-atina
9. FI. Aut. Moreni

10. Tractorul Brașov
11. Nitramcnia Făg.
12. Chimica Tîrnâveni
13. Electroputere Cv.
14. Unirea A’ex.
15. Metolura. Cuglr
16. S.N. Oi'.enita 
17 Șoimii S’b'u
18. Tehnometal Buc. _ _

ETAPA VII OARE (duminică 24 
octombrie) : C. S. Tfrgoviște — 
Tractorul Brașov. Steagul roșu 
Brașov — Unirea Alexandria, Fla
căra Autcmeeanica Moreni — 
F.C.M. Gi^r-du, S. N. Oltenița — 
Chimia Rm. Vîlcea, Chimica 
Tîrnăveni — Flectroputere Cra
iova. Chimia Tr. Măgurele — Di
namo Slatina, Metalurgistul Cu- 
gir — Tehnometal București, Me-

(min. 80).
FAGArAȘ —

CUGIR 2—0 
Ciutac (min.

talul Bucura 
Făgăraș, Șoil 
București. ■

SE|
MINERUL I 

CLUJ-NAPO(i 
torul golului!

U.M. TIMll 
TURA ZALA| 
marcat: BelaJ 
(min. 8), Giu| 
m și min. 89«

Mr -'riȘUL 1 
MEI TUR| 
înscris : Văetl 
gore (min. 88]

STICLA T(,| 
Bl ȘUVIȚA ()_■ 

. SlGllfl 
11F2-0 (1—0| 
(min. 42) "^1|

AURUL BR| 
ȘOARA 2—0 I 
rilor : Ghiță I 
(min. 58, autol

RAPID ARAI 
SATU MARE] 
scris : Kaizer |

VICTORIA d 
LUPENI 2—0 | 
rilor : Goea (I 
(min. 68).

C.F.R. CLUJ 
BAIA MARE | 
cat : Boca (nl 
(min 87) pent 
(min. 23), I.

Relatări de 
Z. Debrețeani, 
ra, P. 
că, I. 
Pocoh

1. OLIMPIA s|
2. Aurul Brad |
3. C.I.L. SighJ
4. C.F.R. î;n- |
5. Victoria Câ|
6. U.M. Timișcl
7. Ind. sîrmei I
8. Minerul Lud 

’-10. Gloria Bistr]
„U" Cluj-Nd

11. F.C. Baia l|
12. Sticla Turda
13. Dacia Orăștl
14. C.F.° & -Nai
15. Rapicl^ Arad]
16. Mureșul Del
17. Armătura Zq
18. Minerul Cavi 
ETAPA VUTCI

octombrie) : F. 
Mare — F.C. T 
Brad — Sticla 
Deva — Glor»( 
mei C. Turzii - 
C.F.R. Timișoar 
lan. Armatura 
Sighet. C.F.R. 
U.M. Timișoara. 
Ranid Arad. M 
„U“ Cluj-Napocf

21- 4
12-10
7- 4 

10-10
12- 7 
10- 7 
10- 8
5- 4
7- 7
4- 4 

10- 8
13- 11
6- 13
9-11
8- 11
6- 9
8-15
5- 20

0
1
1
3
3
3
4
2
4
3
4
4
4
5
3
5
5
6

iAOARE (duminică 
: C.S.M. Suceava

0
4
5
1
2
2
0

9 2 5
9 4 1
9 3 3
9 3 2
9 3 2
9 3 2
9 3 1
9 1 5
9 2 2
9 2 2
9 0 3

C. S.
Unicul
Neagu

Gh. Ilinca, 
D. Mihail, 
C. r?-u» •’

corespondenții : 
l, D. Gruia, 
, N. ștefan,

M. Bizon.
9
9
9
9
9

□ 9
9 4 2 3
9 4 14
9 4 14
9 4 14
9 4 14

i 9 4 1 4
9 2 4 3
9 4 0 5
9 3 2 4
9 3 0 6
9 2 2 5
9 0 2 7

6 1 2
5 3 1
5 2 2
5 1 3
4 2 3
5 0 4

P. 
T.

9-



A
9-a

CÎTE UN GOL
PITEȘTI, 17 (prin telefon)
Desfășurarea partidei a fost 

in mare măsură influențată de 
vremea nefavorabilă, în sensul 
că jucătorii ambelor echipe au 
făcut eforturi deosebite pentru 
a realiza un cit mai bun con
trol al mingii. Totuși, timpul

MECI PLĂCUT

DE REPRIZA
friguros a avut și o influență 
pozitivă asupra ritmului jocului, 
care a fost rapid, majoritatea 
acțiunilor ofensive derulîndu-se 
în viteză. Fireasca dominare a 
gazdelor din debutul întîlnirii 
nu a durat, însă, decît 10 mi
nute, punctată de ratările lui 
Roșu (min. 6) și Radu II (min. 
7). Treptat, jocul s-a echilibrat, 
fazele de poartă au alternat, 
dar n-au prezentat periculozi
tate. Dintre acestea s-au deta
șat, totuși situațiile irosite de

F.C ARGEȘ 2(1)
S. C. BACĂU 0(0)

INSPIRAȚIA LUI ATODIRESEI

lefon)

lui, publi- 
nemulțu- 
vorbind, 

his scorul 
ar fi a- 

ntimentele 
ul jocului 
:ni, cu si- 
satisfăcuți 
a fost un 
jament și 
care mar- 
ația-Sjucă- 

fost ele-

idecăți de 
... umbra 

s că gaz- 
la Galați, 

acasă, mai 
obert Cos- 
itoritar, a

F. C. BIHOR 1(0)
CORVINUL 1(0)

mai ofensive, ei trecînd de două 
ori pe lingă egalare, prin Pană 
(min. 48) și T. Zamfir (min. 49). 
Dar aceasta a fost doar un 
simplu „foc de paie“. în con
tinuare, piteștenii s-au instalat 
cu autoritate în terenul oaspe
ților, supunîndu-1 la o domi
nare accentuată. Superioritatea 
echipei locale s-a concretizat 
doar o singură dată (în min.— a

scos min-

mm.

gea de pe linia porții ! Dar, 
fotbalul mai înseamnă și șansă 
și mai înseamnă și replica ad
versarului, iar F.C. Corvinul 
s-a prezentat aici neașteptat 
de matură, de decisă în apă
rare și abilă pe contraatac, ca
lități care i-au permis să re
ziste presiunii adverse, să des
chidă scorul (min. 59 : funda
șul Miculescu face o cursă ex
celentă, centrează și GH. 
GEORGESCU înscrie plasat cu 
capul), iar apoi, după egalarea 
survenită rapid (min. 65 : 
Lupău schimbă inspirat atacul

...................... .......................... ....

Stadion F.C. Bihor ; teren a-lone- 
cos ; timp ploios ; spectatori — apro
ximativ 4 000. Au marcat : GH.
GEORGESCU (min. 59) și GHER-

Stadion „1 Mai* ; teren alunecos ; timp friguros, burniță ; spectatori — 
aproximativ 1 000. Au marcat : RADU II (min. 40), DOBRIN (min. 59). Ra
port de cornere : 8—4. Raportul șuturilor la poartă : 18—6 (pe spațiul porții : 
10—3).

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — M. Zamfir 8, Olteanu 7, Stan 7, Bărbulescu 6 — 
lovănescu 7, Cîrsteo 8, Dobrin 7 — Roșu 7 (arin. 86 Leșeanu), Radu II 8, D. 
Nicolae 7 (min. 86 Radu III).

S.C. BACĂU : Constantinescu 6 — Pruteonu Ă, Catargiu 7, Volmer 6 Lunca 
6 — Cârpucî 6, Duțan 6 (miin. 64 Fhorea 6) Șoșu 7 — Pană 6, T. Zamfir 7,
Munteanu 6 (min. 35 Bol-irță 6).

A arbitrat : Fr. Coloși ★ ★ ★ ★ ; kt linie : N. Gheorghe și Gh. Dumitru 
(toți din București).

Cartonașe galbene : CIRSTEA, CARPUCI.
Trofeul Petschovschi : 9.
la juniori : 0—2 (0—1).

piteșteni în minutele 32, 34 și 
35, care aveau să anticipeze 
deschiderea scorului. în min. 40, 
lovănescu, deplasat pe partea 
stingă, a centrat și RADU II 
a reluat spectaculos, cu capul, 
din plonjon, în plasă.

La reluare, băcăuanii au in
trat pe teren ou intenții mult

59, D. Nicolae a șutat spre poar
tă și DOBRIN, aflat în careul 
mic, a deviat mingea in plasă), 
deși ea a mai avut cîteva bune 
ooazii de a înscrie, dintre care 
cea mai clară a fost „bara" lui 
Radu II (min. 64).

Adrion VASILESCU

REȘIȚA, 17 (prin telefon)
Partida a avut un început 

promițător, cele două faze din 
min. 1 și 2, la ambele porți 
(șut Bojin din interiorul careu
lui peste bară ; contraatac rapid 
încheiat cu o lovitură, cu capul, 
a lui Roșea de la 8 metri) lă- 
sînd impresia că vom fi mar
torii unui joc reușit. Pe măsură 
ce minutele se scurgeau, întîl- 
nirea a devenit însă anostă, lip
sită de interes, acțiunile fiind 
lipsite de cursivitate, iar fazele 
de poartă foarte rare. Așa se 
explică faptul că pînă la pauză 
nu putem aminti decît de șutul 
expediat de Dembrovschi de la 
16 metri, dar și acela imprecis.

La reluare, reșițenii au înce
put ceva mai bine, au atacat 
mai consistent și, în min. 50, 
cu concursul apărătorilor timi
șoreni, au reușit să înscrie uni
cul gol, cel al victoriei : Florea 
a centrat de pe partea stingă, 
Covalcic a ratat intercepția cu 
capul, ATODIRESEI a preluat 
balonul, l-a driblat scurt pe 
fundașul echipei oaspe și a șu
tat, cu stingul, la coltul scurt, 
surprinzîndu-1 pe Catona. Sur
prinzător, însă, cei care s-au 
aflat la cîrma jocului pînă în 
finalul partidei au fost jucătorii 
de la Politehnica. Și nu a lipsit 
mult, ca ei să egaleze. Șerbă- 
noiu, în min. 63, singur în ca
reu, și-a prelungit mingea, dîn- 
du-i posibilitatea lui Windt să 
iasă și să rețină. De asemenea,

F.C.M. REȘIȚA 1(0)
POLITEHNICA TIM. 0(0)

Stadion „Valea Demonului* ; teren 
bun ; timp no ros, vint și frig ; spec- 
ta tori — aproximativ : 10 000. A 
marcat : ATODIRESEI (min. 50). Ra
port de cornere : 6—7. Raportul șu
turilor la poarta : 14—11 (pe spațiul 
porți'i : 3—3).

F.C.M. Windt 7 — Chivu 7, Po-raț- 
chi 7, Hergane 7, Filipescu 8 —
Gabel 6 (min. 74 Portic 6), Bojin 6, 
Bora 6 (min. 74 Căprioru 6) — Ato- 
d tresei 7, Tânase 7, Fierea 6.

POLITEHNICA : Catona 6 — Vișan 
6, Paltinișan 7, Mehedințu 7, Coval- 
cic 6 — Roșea 6, Dembrovschi 6, 
La ț a 7 — Nadu 6 (min. 73 Petrescu 
7), Șerbanoiu 6, Floare? 6 (min. 80 
Cotec).

A arbitrat : N. Cursaru ★ ★ ★ ★ ; 
la linie : A. Avramescu și N. Moroia- 
nu (toți din Ploiești).

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

în min. 72, la o centrare a lui 
Nadu, Dembrovschi, dintr-o 
bună poziție, a șutat peste 
poartă. In toată repriza secun
dă, gazdele au avut o singură 
ocazie clară, cea din min. 60, 
cînd, la o combinație între 
Bojin și Tănase, ultimul a șu
tat de la 10 metri pe jos, dar 
Catona a reușit să rețină*

Gheorghe NERTEA

AT
GHELl (min. 65). Raport 
10—1. Raportul șuturilor 
20—6 (pe spațiul porții :

F.C. BIHOR : Vidac 8

teren umed, 
spectatori — 
marcat : D. 
O. IONESCU 
ornere : 7—4. 
artă : 20—13

: Râducanu 
rîn 7, Grigo- 
i 9, Cazan 8,

Vlad 7) — 
in. 61 Mari ca

Chera n 8,
II 9, Lucuță
Hstov 7, Al.
i>8, Lucescu

★ ★ ★ ★ ;
i M. Popescu

,10.

de camere : 
la poarta :

14—2).
— B-iga-n 8.

E. Naghi 6, Lucaci 7, Popovici 7 —
Naom 8, M. Marian 6 (min. 68 Suciu 
6), Kun || 8 — C. Geo-rgescu 6 (min. 
28 Lupâu 8), Florescu 7, Gherghel'i 8.

F.C. CORVINUL : I. Gabriel 9 —
Gruber 8, Tonca 6, Vlad 9, M’iculescu 
8 — Angelescu 8+, Dumitrta IV 7, 
Economu 6 — Agud 6 (min. 86 Bucur), 
Șurenghin 8, Gh. Georgescu 7.

A arbitrat : R. Șerban ★ ★ ★ ; la 
H<nie : V. Gligorescu și V. Gheorghe 
(toți din Craiova).

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

au onorat 
punctele de

de pe dreapta pe stingă 
GHERGHELI înscrie printr-un 
voleu frumos), chiar să ame
nințe din nou tabela de marcaj, 
în min. 84, cînd numai inter
venția lui Vidac la 16 m a a- 
nulat șansa lui Șurenghin. A 
fost un joc egal, cu merite și 
unele greșeli de o parte și de 
alta, dar mai presus de toate 
a fost un meci frumos.

si

Nitramonia 
u — Voința

Mircea M. IONESCU

Derby-ul de consolare (care 
a opus două echipe învinse în 
etapa trecută) avea o „cheie" : 
capacitatea de mobilizare a ce
lor două formații. Această che
ie a dat cîștig de cauză Ra
pidului, care a luptat mult mai 
mult, reușind o victorie meri
tată. Sub raport tehnic, Rapid 
a cîștigat un alt duel : jucătorii 
săi au reușit soluții mai adec
vate pe terenul greu. în sfîrșit, 
din punct de vedere tactic, due
lul așteptat între atacurile Ste
lei, favorita întîlnirii, și con
traatacurile feroviare s-a soldat 
(de asemenea) în favoarea în-

GIULEȘTENII AU LUPTAT MAI MULT
vingătorilor, cu toate că (sau 
tocmai pentru că) Steaua s-a 
aflat mai mult în jumătatea 
rapidistă, înghesuită pe un 
spațiu de joc bine închis. De 
altfel, paradoxul cuprins în ca
seta tehnică, la capitolul șutu
rilor, este edificator. (Să mai 
amintim că Steaua s-a autoblo- 
cat în atac : primul șut al echi
pei lui Jenei a fost expediat 
pe poartă de-abia în min. 66).

Rapid a deschis scorul în 
min. 13, prin RIȘNIȚA, care a 
executat foarte bine un penalty 
acordat pentru fault la Șutru. 
Deschiderea scorului a compli
cat și mai mult acțiunile ofen
sive ale Stelei, deoarece fero
viarii și-au înmulțit baricadele- 
Această defensivă, în care s-a

remarcat eficacitatea dublajului, 
pe spatii bine calculate, a fost 
întreruptă de periculoase con
traatacuri feroviare. Steaua a 
avut o mare ocazie în min. 28 
(Năstase, peste bară, de la 5m), 
dar finalul reprizei este marcat 
de două ratări ale lui ...Manea. 
După pauză, în min. 50, ZA-

LUPCA, urcat în atac, expe
diază un șut de la 25 m, iar 
Moraru gafează, scăpind min
gea în gol. Pînă la sfîrșitul 
meciului, insistente acțiuni o- 
fensive steliste și reușite con
traatacuri feroviare, la un pas 
de gol. •.

loan CHIRILA

REPLICA PALIDA A OASPEȚILOR

-A
C — „U"
(0—1). Au
di (min. 14). 
— ARMA- 

(3—0). Au 
n. 3), Roman 
ain. 44 din 11
— IND. SÎR-
• (1—0). Au
n. 4) și Gri-

GLORIA
lACIA
aarcat : Deac
(min. 77).
C.F.R. TIMI-
Autorii golu-
15) și Volaru
F.C. OLIMPIA 
0—1). A în- 
29).

— MINERUL
Autorii golu-
4) și Nanoș
'CA — F. C. 

*—1). Au mar- 
60), Goștilian 
F.R., Chivescu 
>an (min. 54). 
orespondenții : 
Marton, i. ju- 
alea, _Gh. Jur- 
untligfî și I.
9 7 1 1 20- 5 15 
9 5 1 3 16- 9 11 
943211-611
9 5 1 3 11- 9 11 
9 5 13 11-10 11 
9 4 1 4 20-10 9 
9 4 14 12-12 9 
9 4 1 4 9-10 9 
9 4 14 10-13 9 
9 4 1 4 6- 9 9 
9 3 2 4 13-11 8
9 2 4 3 7-11 8 
9 4 0 5 10-15 8
9 2\4v3 9-14 8

9 3T5 11-14 7 
9 3 1 5 6-12 7 
9 3 15 10-16 7

9 2 16 11-17 5
E (duminică 24

Olimpia Satu 
i Mare, Aurul 
urda, Mureșul 
Jtița. ind. sîr- 
ÎSherul Cavni°, 
- Victoria Că- 
■alău — c.i.L. 
luJ-Napoca — 
acia Orăștie — 
rul Lupeni —

ii»     ........——. a
Stadion „23 Augu-st" ; teren alunecos ; timp friguros, burniță ; spectatori — 

aproximativ 4 000. Au marcat : RÎȘNIȚA (min. 13, din 11 m) și ZALUPCA 
(min. 50). Raport de cornere : 1—12. Raportul șuturilor la poartă : 9-10 (pe 
spațiul porții : 6—2).

RAPID : loniță 7 — Pop 7, Za lupe a 8, Pîrvu 7, Ad. Dumitru 8 — M. Stelion 
7, Rîșnițâ 8, Șutru 7 — Teleșpan 6, Rontea 7 (min. 70 David 7), Manca 6.

STEAUA : Moraru 5 — Niițu 5, Agîu 6, Same? 6, Vicu 7 — Dumitru 7, Ion 
Ion 6 (min. 52 Florea 6), lordâmescu 6 — Trai 6, Năstase 6 (min. 70 Aele-nei 
6), Râducaniu 6.

A arbitrat : R. Stîncan ★★★★;!<« Hnie : D. Isâcescu și G. Fodor (toți 
din București).

Cartonașe galbene : ZALUPCA. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (1—0).
< ■■■■■■■ ■■ i ■■ .......... ■ .i .....■■■■................

MARCU SI REVALORIFICAREA CONTRAATACULUI
CON AN] A, 17 (prin ielelor))

Un mecj ioarte aspru, des
chis, cu o pasionantă evoluție 
de scor și cu victoria echipei 
mai lucide, care a știut să fruc
tifice la maximum arma în 
care a devenit și mai puternică 
prin reintrarea lui Marcu — 
contraatacul. Chiar dacă gaz
dele au avut 18 lovituri de colț, 
față de numai una a oaspeților, 
succesul a surîs „U“-lui mai 
bine orientat tactic, care a folo
sit cu destulă eficiență marca
jul om la om, incomodînd con-

na organizat o bună perioadă 
de timp, obținînd în mod meri
tat egalai ea : în min. 25, AN
TONESCU, reluare directă, din 
careu, a unei pase venită de 
la Petcu. Și vor lua condu
cerea în min. 36 — același AN
TONESCU transformînd o lo
vitură de la 11 metri, ca ur
mare a hențului lui Ștefănescu 
comis pe linia porții. Cnaiove- 
nii au o „zvîcnire" prin „săgea
ta" lor, MARCU, care încheie 
cu gol (min. 40) o prelungită 
acțiune a lui Irimescu.

a
Stadion- „1 Mai" : teren bun ; timp friguros, cu vint foarte puternic ; spec

tatori — aproximativ 1 500I Au marcat : ANTONESCU (min. 25 și 36, din 
penalty), respectiv CAMĂTARU (min. 5), MARCU (min. 40) și OBLEMENCO 
(min. 51 din penalty). Raport de cornere : 18—1. Raportul șuturilor la poartă : 

19—7 (pe spațiul porții : 9—5).
F.C. CONSTANȚA : Popa 7 — Mustafa 7, Antonescu 8, Nistor 6, Gătej 7 — 

Mateescu 6, Petcu 6 (mi-n. 70 ignat 6), Dragnea 7 (min. 6 Buduru 6) — Pe-niu 
6, Mărculescu 6, Turcu 6.

UNIVERSITATEA : Purcaru 8 — Berneanu 7, Tilihoi 7, Ștefănescu 7, Pu-ri-mo 7 
— Donose 6, Bălăci 7, Irimescu 6 — Cămătaru 7, Oblemenco 6, Marcu 8.

A arbitrat ■ O. Anderco (Satu Mare) ★ * ★ ★ ; la linie : P. Ivanovict și 
C. Biilnichi (ambii din București).

Cartonașe galbene : IRIMESCU și NISTOR. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—0 (1—0).

C

siderabil adversarul. Craio- 
venii au deschis scorul, în min.
5, prin CAMATARU, care a re
luat, cu capul, mingea trimisă 
din lovitură liberă. Constânțe- 
nii se regrupează, vor reacțio-

2—3. Gazdele vor ataca neîn
trerupt pînă la fluierul final 
al lui Otto Anderco, dar lipsa 
de claritate în acțiuni, desele 
greșeli de tehnică individuală 
și bunul plasament al majori
tății apărătorilor craioveni au 
făcut ca tabela de marcaj să 
rămînă neschimbată. In minu
tele 82 și 83, Mărculescu, in 
situație favorabilă, a șutat, dar 
Purcaru a respins (în prima 
acțiune, mingea a trecut cu 
puțin pe lingă poartă).

Eftîmie IONESCU

PETROȘANI, 17 (prin telefon)
Gazdele au prins o zi de ex

cepție, s-au acomodat mai bine 
cu condițiile vitrege de joc, au 
dovedit o ambiție extraordina
ră, au dorit victoria și au 
luptat pentru ea pînă la ulti
mele resurse ; A.S.A. s-a aflat 
într-o zi slabă, fără puterea 
da a da replică adversarului 
dezlănțuit. Așa se face că e- 
chipa din Tg- Mureș a trebuit 
să se apere mai tot timpul, 
uneori la disperare, căci ad
versarul, superior la mijlocul 
terenului (unde Mulțescu a cîș
tigat clar duelul cu Boloni), a 
masat-o lungi perioade în ca
reul de 16 m. Apărătorii oas
peți au fost atit de des de
pășiți, incit au apelat adeseori 
la faulturi, unele dintre aces
tea avind să se soldeze cu go
luri. Jiul s-a desprins destul 
de repede, chiar în min. 7, cînd 
Mulțescu a centrat și DUMI- 
TRACHE a reluat, cu capul, 
în gol, profitînd de marcajul 
defectuos al apărătorilor. în 
min. 41 Deleanu a executat o 
lovitură liberă și BADIN, tot 
cu capul, a înscris jos, la colț.

După pauză, Jiul și-a reluat 
acțiunile ofensive cu aceeași 
îndîrjire, cu același grad de 
periculozitate. în min. 55, Ispir 
l-a faultat pe Bucurescu, Mul
țescu a excutat lovitura liberă, 
înalt, și SALA TAN a înscris 
cu capul. Peste 10 minute, sco
rul a devenit 4—0 : pasă lungă 
(așa cum se cere pe un teren 
alunecos), AUGUSTIN s-a lan-

JIUL 4(2)
A.S.A- 0(0)

Stadion Jiul ; teren moale, alune-' 
cos ; timp ploios, vint, frig ; specta
tori — aproximativ 2 500. Au marcat : 
DUMITRACHE (min. 7), BADIN (mia. 
41), SALĂJAN (min. 55), AUGUSTIN 
(min.65). Raport de cornere : 6—4.
Raportul șuturilor la poarta : 1'7—4
(pe spațiul porții : 9—1).

JIUL : Homan 7 (min. 87 Cavai) — 
Niculescu 8, Ciupitu 8, Bădin 8, De
leanu 7 — Stoica 7, Mulțescu 9, Au
gustin 8 (min. 77 Stoichițâ) — Sală- 
jan 8, Dumitrache 8, Bucurescu 7.

A.S.A. : Solyom 6 — Gligore 5 (min. 
46 Szolosi 5), Unchiaș 5, Ispir 5, Onu- 
țan 6 — Naghi 5, Boloni 7, Pîslaru 6 
— Marton 5, Fazekaș 6, Fonici 5 
(min. 70 Both l| 5).

A arbitrat :
★ ★ ★ ★ ; la linie : 
(ambii din București) 
(Caracal).

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

c. Bârbufesca 
Gh. Dragomir 
și FI. Cenea

9.

sat ca un veritabil înaintaș, l-a 
driblat și pe Solyom și a în
scris in poarta goală. Replica 
oaspeților în atac a fost palidă. 
Singurul șut pe spațiul porții 
l-a realizat Naghi în min. 88, 
din lovitură liberă. Aceasta 
spune foarte mult. Așa incit 
chiar la diferența de 4 goluri 
victoria nu pare exagerată.

Constantin ALEXE 1

ÎN SFÎRȘIT, PRIMA VICTORIE

La numai 6 minute după re
luare, lansat toarte bine. Mar- 
cu nu mai poate fi oprit în ca
reu decît printr-un fault de 
către Nistor. Penalty. Transfor
mă cu siguranță OBLEMENCO:

GALAȚI, 17 (prin telefon)
Vreme aspră aici, în orașul 

de pe Dunăre. Foarte frig, di
mineață a fulguit, vîntul a bă
tut foarte puternic, punîndu-și 
amprenta pe calitatea partidei. 
Dar cei mai credincioși supor

tata unor adversari cu mai 
multă experiență competitiona- 
lă, cu mai multe individuali
tăți, azi însă sub cota valorii 
lor, precipitați. Mai ales în re
priza a doua, gazdele și-au do
minat net partenerii cu un joc

F.C.M. GALAȚI* i (1)
POLITEHNICA IAȘI 0(0)

10I0 PmOSPORI INHIHMUZĂ
RE^uLTAiELE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 
El’APA DIN 17 OCTOMBRIE
I. Aurul Brad — C.F.R. Tim. 1

II. Rapid — Steaua 1
III. F.C. Const — ,,U“ Craiova 2
IV. F.C. Argeș — S.C. Bacău 1

V. Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 1 
VI. Progresul — U.T. Arad X 

VII. F.C.M. Galati — Polit. Iași 1 
VIII. F.C. Bihor — Corvinul X 

IX. F.C.M. Reșița — Polit. Tim. 1
X. F.C. Braila — C.S.U. Gal. X 

XI. Relonul — Ceahlăul p.N. 1
XII. Voința Buc. — C.S. Tîrg. 2 

XITT rapid Arad”—Olimpia S M. 2 
Fond de cîștiguri : 381.707 lei.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 DIN 
10 OCTOMBRIE 1976

EXTRAGEREA I : cat. 1 : 2 variante 
25% a 46.061 lei ; cat. 2 : 2,25 a 
26.876 lei ; cat. 3 : 16,50 a 3.665 lei ; 
cat. 4 : 62,50 a 968 lei ; cat. 5 :
236,00 a 200 lei ; cat 6 : 1.613,50 a 
100 lei. Ciștigurile de 46.061 lei de 
la categoria 1 jucate 25% au revenit 
participanților Vasile Constantin din 
Craiova și Vasile Boiangiu din Bucu- 
wești.

• ÎN ATENȚIA PARTICIPAN
ȚILOR LA PRONOSPORT !

Aducem la cunoștința partici
panților la concursul Pronosport 
din 20 oc.wtobrie, că meciul XI 
(A C. Milan — Akademik Sofia) se 
va disputa la Sofia,

S.adion „Dunărea" ; teren bun ; timp foarte friguros, vint puternic ; spec
tatori — aproximativ 5.000. A marcat : ENE (min. 8). Raport de cornere : 
10—8. Raportul șuturilor la poartă : 17—5 (pe spațiul porții : 8—2).

F.C.M. : Dumitrescu 7 — Neclelcu 7, Morohai 7, Stoicescu 7, Ghirca (min. 
8 Popescu 6) — Constarrtinescu 6, Haiduc 7, Ene 8 (min. 84 Oracă) — D. 
Radu 6, Vochin 8, Țoiea 7.

POLITEHNICA : Costa} 8 — Micloș 7, Anton 6, Toacă 8, Ciocirlon 6 —
Romilă 6, Simionoș 7, Ursu 7 __ D. lonescu 5, Trandafilon 5, Banu 5 (min.
59 Costea 5).

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) * * * * î Io linie : V. Roșu și D. Chețu 
(ambii din București).

Trofeul P*ts:hovschi : 8.
La juniori : 0—0.

« 1" .......... . ir—

teri ai F.C.M.-ului au înfrun
tat cu stoicism această după-a- 
miază vitregă, bucurîndu-se din 
plin de prima victorie în cam
pionat a echipei favorite. Gaz
dele s-au autodepășit. s-au 
bătut pentru fiecare minge, în

mai gîndit, creîndu-și astfel 
destule situații de marcare 
(min. 49, Stoicoscu — cap peste 
„transversală” ; min. 66, Ene — 
de la 2 m, reluare în brațele 
lui Costaș ! ; min. 77, Vochin — 
lovitură de gol cu capul, dar

Costaș s-a arcuit salvind poar
ta). De fapt, repriza aceasta 
a fost dinamică, avind multe mo
mente de fotbal bun, create de 
localnici. aDărarca studenților 
ieșeni făcind cu greu față dez
lănțuirii gălățenilor.

Cu mai multă șansă, scorul 
putea fi mărit dacă avem în 
vedere că și în repriza întîi 
D. Radu a avut o bună situ
ație. în min. 9. Golul acestei 
victorii atit de muncite, meri
tată din plin, s-a marcat in 
min. 8 : jolea a executat un 
corner, în aglomerarea din ca
reul de 16 ni fundașii ieșeni au 
luftat și ENE a reluat în gol 
balonul, după ce in prealabil 
alunecase. Ieșenii au protestat 
puțin, acuzind că acolo s-ar fi 
produs o neregularitate. Insă 
arbitrul N. Rainea, fiind in a- 
proplerea fazei, n-a luat în con
siderație protestul.

Stelion TRANDAFiRESCU



DEBUT BUN AL RUGBYȘTILOR NOȘTRÎ ÎN C. E.
DINAMO BUCUREȘTI, CU 5 VICTORII,

'ROMÂNIA POLONIA 38-8 (9-8) S-A CALIFICAT IN SEMIFINALELE
NOWY DWOR, 17 (prin tele

fon). Situată în apropierea Var
șoviei (la 30 km.), această lo
calitate a găzduit meciul inau
gural al primei grupe din ca
drul Campionatului European, 
organizat de F.I.R.A. Partida 
de debut a rugbyștilor noștri a 
coincis cu cea mai categorică 
victorie a lor, în Polonia. Vre
mea cîinoasă a compromis — 
din păcate — spectacolul, care

I

Nowy Dwor, 
timp friguros, 

puternic ; specta- 
aproximativ 2 000. 
marcat : pentru

România — Dărăban 2 
încercări, Murariu, Varga, 
Motrescu cite o încer
care, Bucos 1 l.p., 2 tr., 
D. Alexandru 3 l.p.c., 
Nica 1 tr. ; pentru Polo
nia : C. Jagieniak și Mi- 
lart cite o încercare.

Teren : 
alunecos, 
vînt 
tori : 
Au

prin „drop“-uri sigure de către 
mijlocașul, la deschidere, D. 
Alexandru. Gazdele nu s-au 
dat însă bătute și au profitat 
de o anume scădere de ritm a 
băieților noștri, reușind, la rîn- 
du-le, să înscrie două încercări 
(min. 35 și 37) și apropiindu-se 
amenințător ; la pauză : 9—8 
pentru România !

în repriza secundă jocul a 
„curs" într-un singur sens : 
spre butul polonezilor. Adunîn- 
du-se mai bine în aglomerări 
(tactică indicată pe un timp 
ploios și pe un teren greu) și 
acționînd aproape fără greșea
lă, tricolorii au avut în aceste 
ultime 40 de minute o prestație 
de valoare ridicată. Dărăban 
(min. 49) a „spart gheața" în
scriind prima încercare a echi
pei noastre (a transformat Bu
cos), după o grămadă ordonată 
la 5 m de butul polonez și lu-

erată excelent de înaintarea 
noastră. (Trebuie spus însă că 
în prealabil D. Alexandru — 
min. 44 — urcase scorul tot
printr-o lovitură de picior că
zută). Apoi pe Dărăban l-au
imitat Varga (min. 53), Murariu 
(min. 70)... Dărăban (min. 74)
și, în fine, Motrescu, în ultime
le secunde ale minutului 80,
după o frumoasă cursă pe cont 
propriu. Așa s-a stabilit scorul 
final : 38—8 și a fost realizată 
o victorie categorică, indiscuta
bilă, logică după aspectul des
fășurării jocului, a noului XV 
al României. Aceasta, spre sa
tisfacția tuturor iubitorilor spor
tului cu balonul oval de 
ca și a micului grup de 
teri, întărit de rugbyștii 
Constructorul Constanța, 
în turneu în Polonia.

CUPEI CUPELOR" LA POLO

la noi, 
supor- 
de la 
afla ți

C-eo RAEȚCHI

ROMANIA : Bucos — 
Ianusevici, Nica, Varga, 
Constantin (min 53 Mo- 
trescu) 
ciu — 
Achim 
nescu 
teanu,

— Alexandru, Su- 
Murariu, Dărăban,
— Pintea. M. Io-
— Băcioiu, Mun- 
Dinu.

POLONIA : J. Jagie- 
niak (min. 70 Adam) — 
Piatkowski, 
Milart. Kuc — Malarczyk, 
Dobrzynski ”... ~ 
Jagieniak, Gasiorowski — 
Olejniczak, Nader — 
Krawczuk, Celinski, Pie- 
sio.

Arbitru : Anatoli Lap- 
ciuk (Franța).

Kruszynski,

Kopyt, C.

a fost, totuși, salvat, prin lău
dabile eforturi. îndeosebi în re
priza secundă, făcute de 
sportivii noștri. „Tricolorii" 
s-au instalat la conducerea jo
cului încă din start și prin a- 
glomerări reușite ei au domi-. 
mat prima jumătate de oră, în
scriind cele dintîi puncte chiar 
în minutul 10, din lovitură de 
pedeapsă (Bucos). Au urmat 
alte cîteva frumoase atacuri 
(înaintare + treisferturi), fina
lizate între minutele 25 și 30

Dubla întîlnire de popice România Ungaria

JUNIORII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI
La Brașov, pe arena Hidro

mecanica, în întîlnirea cu se
lecționatele de juniori ale Un
gariei, sportivii noștri au avut 
o comportare bună, obținînd 
rezultate valoroase și termi- 
nînd victorioși în toate cele 
patru probe. Pe echipe : —
fete : ROMÂNIA — UNGARIA 
2514—2451 p d (rezultatele fe
telor noastre. în ordinea intrării 
pe piste : Ioana Dogaru 409, 
Olimpia Dragu 387, Elena Va- 
sile 416, Elisabeta 
Cornelia Nicolae 
beta Badea 431). 
Ungariei cea mai . 
toare a fost Maria Szombathelyi
— 423 p d. La băieți": ROMÂ
NIA — UNGARIA 5315—5117 
p d (punctajele obținute de re
prezentanții noștri : V. Ivan 924, 
A. Marcu 857, C. Marin 872, 
Al. Tudor 900, FI. Ghiță 867, 
I. Hosu 895). Din formația oas
pete s-a remarcat Gy. Nyitrai
— 891 pd.

La individual, pe primele

Dragomir 438, 
433 și Elisa-

Din echipa 
precisă jucă-

locuri s-au clasat Elisabeta Ba
dea cu un rezultat foarte bun, 
455 p d , și Alexandru Tudor — 
tot cu o cifră valoroasă — 940. 
Pentru locurile 2—3, atît La fete 
cit și la băieți s-a dat o luptă 
dîrză între sportivii din cele 
două reprezentative. La fete : 2. 
Maria Szombathelyi (Ungaria) 
442 p d (la „izolate" 151), 3. 
Elena Tăbăcaru 442 p d (la 
„izolate” 150). La băieți : 2. I. 
Hosu 904 p d, 3. P. Madak (Un
garia) 901 p d .

Carol GRUIA, coresp.

»
ATENA 17 (prin telefon). 

Formația de polo Dinamo Bucu
rești a debutat victorioasă în 
primul tur al „Cupei cupelor” 
și s-a calificat pentru grupele 
semifinale. Participînd la între
cerile seriei preliminare de la 
Atena, reprezentanta țării noas
tre a cîștigat toate cele 5 par
tide la scoruri categorice și a 
ocupat primul loc în clasa
ment (din această grupă se 
lifică primele trei clasate).

După cum ne-a relatat 
trenorul Anatol Grințescu, 
namoviștii s-au impus printr-o 
bună pregătire fizică și un 
registru tehnic sup-'rior. Iată 
rezultatele înregistrate și auto
rii golurilor : Dinamo — No
vacki (Cehoslovacia) 11—3 (2—0,
2— 0, 4—2, 3—1) — Rus 5. Po
pescu 2, Nastasiu, Răducanu, 
Zamfirescu, Munteanu ; Dina
mo — Leamington (Anglia) 
11—0 (3—0, 1—0, 2—0, 5—0) — 
Rus 4, Nastasiu 2, Răducanu 2, 
Lorincz 2, Munteanu ; Dinamo
— Primorje Rijeka 8—4 (2—0, 
1—1, 3—0, 2—3) — Zamfirescu 
3, Rus 2, Popescu, Lorincz, 
Mirea ; Dinamo — Olimpiakos 
Pireu 6-2 (1—0, 2—0, 1—1, 2—1)
— Zamfirescu 2, Nastasiu 2, 
Lorincz 2. în ultimul meci : 
Dinamo — O.S.L.F. Odense 
(Danemarca) 13—4 (3—1, 2—0,
3— 1, 5—2). — Mirea 3, Mun
teanu 3, Răducanu 2, Nastasiu 
2. Gaiță 2, Spinu.

Alte rezultate de la Atena : 
OJimpiakos — Leamington

; Primorje — Odense 
Primorje — Novacki 

Odense — Leamington 
Olimpiakos — Novacki 

Odense — Novacki 4—4 ;
— Primorje 7—7 ; 
Leamington 4—3.

13—4 ;
13—5 ;
11—3 ;
4-3 ;
6-2 ; i 
Leamington 
Novacki —

ca-

an-
di-

La Balcaniada de lupte pentru tineret

ECHIPA ROMÂNIEI, PRIMA LA „LIBERE"

„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
(Urmare din pag. I)

dc-a treia, cînd resursele fizice 
ale oaspeților fuseseră epuizate. 
Au marcat Cazacu și Herghe
legiu (cîte 2), Bișu, Nistor, Un- 
gureanu, Ioniță și Bucur. Au 
arbitrat M. Presneanu și D. 
Cristescu un meci desfășurat în 
limitele celei mai depline spor
tivități, cu o singură penalizare 

M. CIUC .. .............~
8—6 (3—2, 4—1, 
detă a prilejuit 
disputat, foarte 
cu o pasionantă 
rului. Hocheiștii 
au repurtat o victorie absolut 
meritată. Au înscris : Gali — 2, 
Antal. Bașa. Peter, Petraș, De- 
neș și Sandor de la „Sport 
club", Z. Nagy, Bartalis, Costea, 
Solyom, Sgîncă și Axinte de la 
Dinamo. Foarte bun arbitrajul 
lui ’ 1. Gubernu și A. Biro.

Astăzi, turneul continuă cu 
jocurile Dinamo — Dunărea (de 
la ora 16) și Steaua — S.C. 
M. Ciuc (de la ora 18,30).

S.C. DINAMO
1—3). Jocul ve- 
un meci aprig 
spectaculos și 
evoluție a sco- 
de la M. Ciuc

La Miercurea Ciuc au conti
nuat întrecerile primului tur al 
seriei secunde a Diviziei na
ționale. Etapa a IV-a a furni
zat meciuri strînse, cu specta
culoase răsturnări de scor, dar 
— din păcate — de un nivel 
tehnic mediocru. Au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
Unirea — Agronomia 7—6 (1—1, 
2—4, 4—1), Avîntul — Tîrnava 
6—5 (3—0, 0—5. 3—0), Sportul 
studențesc A.S.E. — Liceul nr. 
1 8—3 (3—1, 3—2, 2—0). In cla
sament. înaintea ultimei etape, 
conduce (neînvinsă) Unirea cu 
8 puncte, urmată de Sportul 
studențesc A.S.E, cu 6 puncte, 
Avintul și Agronomia cu 4 
puncte, Liceul nr. 1 cu 2 puncte 
și Tîrnava cu 0 puncte.

Cinci sportivi români au
SKOPJE, 17 (prin telefon). 

După trei zile de concurs, du
minică la prinz s-au încheiat 
întrecerile Balcaniadei de lupte 
libere și greco-romane rezervate 
tineretului. Competiția balca
nică a celor mai valoroși luptă
tori, care n-au împlinit virsta 
de 22 de ani, s-a terminat cu 
un frumos succes al reprezen
tanților tării noastre la stilul 
libere, echipa României clasîn- 
du-se pe primul loc. Dintre cei 
zece sportivi aliniati la startul 
concursului, trei au cucerit tit
lurile de 
(Gheorghe 
Seregely 
iar alti 
secund : 
șan, L. 
Pușcașu 
manța luptătorilor noștri ar fi 
putut fi și mai frumoasă, dacă 
medaliatul la C.E. din acest an, 
L. Șandor, s-ar fi comportat la 
valoarea sa în disputa cu bul
garul Todorov, pe care îl în
vinsese în competiția continen
tală. Pierzînd detașat la punc
te în meciul respectiv, el a 
fost obligat să se mulțumească 
cu locul secund.

campioni
Rașovan, 

și Valentin 
șase au ocupat locul 
A. Șuteu, P. Brîndu- 
Șandor, O. Dușa, V. 
și Al. Szell. Perfor-

devenit campioni balcanici
concursul de greco-ro-

PE SCURT • PE
BOX 

la cat. _ 
l-a învins prin k.o; tehnic 
repriza a .. . 
In aceeași gală, 
campionul lumii la cat 
Roberto Duran, a dispus 
k.o. în prima repriză de Alvaro 
Rojas. « Pugilistul iugoslav 
Mate Parlov și-a păstrat titlul 
de campion al Europei la cat. 
semigrea, la Milano, învingîn- 
du-1 la puncte, după 15 reprize, 
pe italianul Aldo Trrversaro. 
• Samuel Serano (Porto Rico) 
este noul campion mondial la 
cat.' superpană. în urma victoriei 
la puncte asupra filipinezulul 
Ben Villaflor, în gala disputată 
la San Juan

CICLISM e 
încheiat cu 
sovietic Vladimir Osokin, 
de belgianul Gery Verlinden la 
6:39. Ultima etapă, a 10-a. Te- 
kirdag — Istanbul (115 km) a 
revenit lui Vitali Petrov (U.R.S.S.) 
în 3h 07:15.

RUGBY e Echipa Argentinei a 
jucat la Cardiff cu selecționata 
Tării Galilor. Gazdele au cîști
gat greu, cu 20—19. m Meci de

• Ex-campionul mondial 
grea, George Foreman, ' - ■ in 

4-a pe Dino Dennis, 
la Hollywood, 

ușoară, 
prin

Turul Turciei s-a 
victoria rutierului 

urmat

balcanici
Tiberiu 

Mihăilă)

Și în 
mane doi dintre reprezentanții 
tării noastre au cucerit titlurile 
balcanice : Nicolae Horinceanu 
(57 kg) și Ion Draica (82 kg). 
Ceilalți șapte sportivi români 
(echipa a fost formată numai 
din nouă luptători) au urcat și 
ei pe podiumul de premiere : 
C. Drăghici, A. Tănase, G. Du- 
mitriu, V. 
au ocupat 
brocea și 
pe poziția 
în vedere 
co-romane 
și rezultatele obținute în edi
țiile precedente ale Balcania
dei, comportarea sportivilor 
români, la acest stil, nu s-a ri
dicat la nivelul așteptărilor.

Andrei, Gh. Valentin 
locul doi, iar D. O- 
I. Savin s-au clasat 
a treia- Totuși, avînd 
tradiția luptelor gre- 
în țara noastră, ca

SCURT • PE SCURT o PE SCURT
tineret, la Twickenham : Anglia 
— Japonia 53—15.

ȘAH o După două tururi, în 
barajul pentru turneul candida- 
ților. la Varese (Italia), conduce 
Petrosian — 2'/2 p, urmat de 
L. Portisch 2 p și Tal l‘/2 p. 
s în runda a 9-a a campionatu
lui unional feminin, la Tbilisi, 
Nana luseliani (14 ani) a în
vins-o pe Nana Aleksandria. 
Conduc Semenova și Zaițeva, cu 
cîte 5'/2 p (2). urmate de Ahșaru- 
mova și Epstein — 5'/2 P (1), 
Gurieli 5*/2 P. '' ' 
etc. o * 
Sad. 
continuă 
cu 11 p. _____ ___ __ ___
9V2 p, Hort și Sax — 9

TENIS fs Bjorn Borg a 
nat învingător in turneul 
Hilton Head (Carolina de 
încheiat vineri, învlngînd _  __
nală cu 6—1, 6—2 pe Arthur Ashe, 
a Sferturile de finală, la Ma- 

Orantes — Taroczy 7—5, 
Ramirez — Kodes 6—2, 
Dibbs — Fillol 7—6, 6—3 ; 
— Hewitt 6—4, 7—5. în se-

Fibak 6—4,

... Aleksandria 5 p 
In turneul de la Novi 
înaintea ultimei runde, 

să conducă Smejkal, 
urmat de Velimirovici 

p etc. 
terml- 
de la 
Sud), 

în fi-

drid :
6—2 ;
6—2 ;
Fibak 
mifinale : Dibbs

2—6, 6—0 ; Orantes — Ramirez
2— 6, 6—0, 6—4. Finala a revenit 
lui Orantes, învingător cu 7—6, 
6—2, 6—1 asupra lui Dibbs.

TENIS DE MASA a Campio
natele internaționale ale iugosla
viei programate la Novi Sad .în
tre 18 și 20 noiembrie, vor reuni 
jucători din 20 de țări, între care 
Algeria, Bulgaria, R. P. Chineză, 
Franța, Japonia, România, Unga
ria, U.R.S.S. ® Turneul interna
țional al țărilor din Asia, Africa 
și America Latină se desfășoară 
la Ciudad de Mexico. Iată rezul
tatele, pe echipe : R. P. Chineză : 
Argentina 5—0 : Japonia — Peru 
5—1 ; Singapore — Cuba 5—4 ; 
Tunisia — Bolivia 5—0 ; Malayezia 
— Libia 5—4 : Macao ” 
5—0 ; la feminin : Mexic —
3— 0 ; Ghana — Uganda 
Singapore — Benin 3—0 ; 
yezia — Togo 3—0. a In 
ligii europene : Suedia — 
slovacia 5—2 ; U.R.S.S. — 
ria 3—4.

VOLEI 0 în meci amical mas
culin, ȚSKA Sofia a întrecut pe 
teren propriu, cu 3—1 (12, —13,
9, 14), pe ȚSKA Moscova.

Ecuador
Nepal 
3—0 ;

Mala-
Cupa

Ceho-
Unga-

1
în grupa de la Varna : Cerno I 

More — Tourcoing (Franța) I 
9—4 ; Văsteras — Nascoran 
(Belgia) 5—2 ; Canottieri Napoli
— Barcelonetta 5—2 ;

In grupa de la Budapesta : 
M.G.U. Moscova — Den Robben 
(Olanda) 5—1 ; Dozsa Ujpest — 
A.T.S.E. Viena 11-1 ; M.G-U.
— A.T.S.E 13—1 ; Den Robben
— Dozsa Ujpest 4—3.

ECHIPA DE JUNIORI

CAMPIOANĂ BALCANICĂ
EA ȘAH

La Atena s-a 
de-a 8-a ediție 
de șah, întrecere 
juit un frumos 
pei de juniori a 
vidiu Foișor, Constantin Iones- V 
cu, Adrian Negulescu și Nico
lae Barbu), situată pe primul 
loc și distinsă cu titlul de cam
pioană balcanică pe anul 1976. 
Iată clasamentul final: 1. RO
MANIA 8 puncte : 2. Iugoslavia 
7*/2 p ; 3. Bulgaria 6V2 p ; 4.
Grecia 4’/2 P ; 5- Turcia 3‘/2 p.

Turneul seniorilor a revenit 
formației Iugoslaviei — 
urmată de Bulgaria 16 
mânia 14’/2 p. Grecia 
Turcia 6 p. Clasarea 
României doar pe locul 
aoreciază comentatorul agenției 
„Taniug" se datorează mai ales 
evoluției sub posibilități, în în
tîlnirea cu echina Bulgariei, a 
șahiștilor români de la primele 
două mese. Florin Gheorghiu și 
Victor Ciocâltea, învinși în par
tidele cu Radulov și, respectiv; 
Pîdevski. La celelalte patru me
se, arbitrii au consemnat tot 
atîtea remize, astfel că selec
ționata bulgară a cîștigat me
ciul cu scorul de 4—2. Tot în 
ultima rundă. Iugoslavia a în-, 
trecut cu 5—1 echipa Greciei.

încheiat cea 
a Balcaniadei 
care a prile- 
succes echi- 

României (O-

17 p, 
p. Ro- 
6V, p, 
echipei 
trei —

NĂSTASE ÎNVINGE
PE BORG !

OSLO, 17 (Agerpres). — Te- 
nismanul român Ilie Năstase șl-a 
luat o spectaculoasă revanșă a- 
supra campionului suedez B’orn 
Borg, pe care l-a învins cu 2—6, 
7—5, 6—0, 6—4 într-o partidă 
disputată la Ekerberhallen din 
Oslo, în fața a 6 000 de specta
tori. Partida, de un excelent 
nivel tehnic, a durat o oră și 
45 minute, iar românul a dat 
întreaga măsură a talentului său 
în acest meci. care-I confirmă 
între cei mai buni jucători din 
lume pe orice sunr’f’*ă de joc 
— transmit corespondenții a-1 
gențiilor de presă.

IN PRELIMINARIILE C.M

LA OPORTO, (în grupa 1, 
zona europeană). Polonia a în
trecut cu 2—0 (0—0) selecțio
nata Portugaliei, 
scris cele două goluri 
petilor.

LA LUXEMBURG
2- a. zona europeană), 
învins cu 4—1 (2—0) 
Luxemburgului. Au marcat An- 
tognoni (2). Bettega (2). res
pectiv Braun.

LA PUEBLA (zona Americii 
de Nord și Centrale), selecțio
nata Mexicului a dispus cu
3— 0 (2—0) de echipa S.U.A. 
Golurile au fost marcate de 
Solis. Damian și Davila (din 
11 m). Partida a fost urmărită 
de 35 0000 spectatori. în clasa
mentul grupei conduce Canada 
— 3 p (din 2 meciuri), urma
tă de Mexic 3 p și S.U.A. 
2 p (ambele din cîte 3 jocuri). 
Au mai rămas de disputat 
partidele : S.U.A. — Canada (24 
octombrie, la Seattle) și Me
xic — Canada (27 octombrie, 
la Toluca).

Pregătindu-se pentru preli
minariile C M.. echipa R. D. 
Germane a susținut un joc de 
verificare la Dresda în com
pania formației locale Lokomo-

tive. Selecționabilii au cîștigat 
cu 1—0 (1—0). prin 
scris de Streich.

CAMPIONATE,

golul în-

CUPE
Lato a în- 

ale oas-

(grupa a 
Italia a 
formația

UNGARIA (etapa 10) : Cse- 
pel — Uj pești Dozsa 2—1 ; 
Diosgyor — Ferencvâros 3—2 ; 
Ilonved — Vasas 2—1 ; M.T.K. 
— Gydr 3—0. în clasament 
conduc Ferencvâros și Ujpesti 
Dozsa cu cîte 16 p.

BULGARIA (etapa 8) : 
Ț.S.K.A. — Akademik Sofia 
1—0 ; Botev Vrața — Minior 
Pernik 1—0; Levski Spartak — 
Pirin Blagoevgrad 2—0 ; Tra- 
kia Plovdiv — Spartak Varna 
1—0 ; Slavia Sofia — Beroe 
Stara Zagora 4—0. în clasa
ment conduc Levski Spartak 
și Ț.S.K.A. cu cîte 12 p.

R. F. GERMANIA (meciuri 
de cupă) : Schalke 04 a dispus 
cu 6—1 (2—0) de formația din 
liga a 2-a Hellingen Bonefeld. 
Fischer a marcat 2 goluri. 
Alte rezultate : Bayern Miin- 
chen — Hamburger S.V. 5—1, 
Saarbrilcken — Rot-Weiss 
Essen 0—3.

• în meci amical la Bogota: 
Uruguay — Columbia 2—1 
(0—1). Au marcat Victorino, 
Rodriguez. respectiv, Rios.
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