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PROLETARI DIN TOATE ȚARiLE, UNIȚI-VA 1

5 (itlurl de campioni, 2 locuri II șl 5 locuri IU
Cea de a IX-a 

ediție a Campio
natelor internațio
nale de judo ale 
României, desfășu
rată 
sala 
din 
plexului 
„23 August" 
București, a 
rit tinerilor judo
ka români un nou 
prilej de a 
firma saltul 
marcabil pe 

făcut în a- 
an. Concu- 
alâturi de 

speranțele 
lui din R. 
mană,
Polonia, 
Germania, 
ța, 
Portugalia, 
zentanții 
noastre s-au 
trecut pe ei înșiși, 
realizînd cel mai 
bun bilanț din is
toria competiției: 
5 locuri I, 2 locuri 
II și 5 locuri III.

Băieții noștri — 
excelent pregătiți 
de antrenorii Ilie 
Gheorghe, Florin 
Iosif Gali și Dorin 
au evoluat la înălțimea aștep
tărilor.

Primul nostru sportiv care 
a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere a fost Arpad Szabo. 
După medalia de bronz cuce
rită anul acesta la „europe
nele" seniorilor, Szabo își con
firmă din nou valoarea. Pen
tru a sublinia rezultatul său, 
vom nota că în ultimele două 
partide Arpad Szabo i-a în-

sîmbătă in 
de atletism 

cadrul com- 
sportiv 

din 
ofe-

l-au 
cest 
rind

con- 
re- 

care

judo-u-
D. Ger-

U.R.S.S., 
R. F. 

Fran- 
Ungaria și 

repre- 
țării 
în-

fyjti; i
Festivitate de premiere la cat. superușoară. 
Pe cea mai inaltă treaptă a podiumului de 
premiere — Arpad Szabo (România), în
cadrat de A. Schott și FL Luderer (R. D. 
Germană), 

român la
precum ji de al doilea medaliat 

această categorie, Ion Năstăilă.
Fotografii : Dragoș NEAGU

Georgescu, 
Hirșan —

vina pe valoroșii concurenți 
din R. D. Germană.

Următoarea finală, cea de la 
„semiușoară", a opus... doi re
prezentanți ai țării noasrte : 
Vlad Nicolae și Bela Onodi. 
Cu toate că, după succesul sur
prinzător realizat în fața so
vieticului I. Covurlulan (un

Horia AL EX AND RE SCU 
Nicolae CHINDEA

(Continuare in pag. a 4-a)
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Atletismul românesc la Jocurile Balcanice de la Ankara

A V

IIĂIHII CISIIliAIIIHI. lilill lOCIII SECUND
• în total 13 victorii în probele individuale • Mariana Suman, triplă 

campioană balcanică • Ileana Silai confirmă forma excelentă din acest an
Pe stadionul „19 mai" din 

Ankara s-au încheiat duminică 
seara întrecerile celei de-a 36-a 
ediții a Jocurilor Balcanice de 
atletism. Ca șl la ediția pre
cedentă (Celje, Iugoslavia), 
victoriile In clasamentele pe e- 
chipe au revenit formațiilor 
ROMÂNIEI, la masculin, șl 
BULGARIEI la feminin. Iată 
cum arată ierarhia balcanică a 
acestui an: MASCULIN : 1.
România 141 p, 2. Bulgaria 
126 p, X Iugoslavia 112 p, 4. 
Grecia 111 p, 5. Turcia 31 p ; 
FEMININ : 1. Bulgaria 125 p, 
2. România 114 p, 3. Iugosla
via 71 p, 4. Turcia 14 p.

După cum se constată, atît 
la probele masculine cit și la 
cele, feminine lupta pentru în- 
tîietate s-a dat între echipele 
României șl Bulgariei, care 
s-au detașat net de celelalte 
competitoare. Succesele, împăr
țite, se datorează, în ambele 
cazuri, omogenității superioare 
a formațiilor cîștigătoare.

Victoria echipei noastre mas
culine a fost determinată de 
evoluțiile bune din ultimele 
două zile de concurs (în reunl-

unea inaugurală atleții români 
n-au cîștigat nicî o probă I). 
Vineri și sîmbătă însă, Gheor- 
ghe Cefan (3 000 m ob), Gheor- 
ghe Ghipu (1 500 m), Dumitru 
Iordache (lungime) — l-a în
trecut pe recordmanul european 
Nenad Stekici (Iugoslavia) ! —, 
Paul Copu (5 000 m), Erwin 
Sebeslien (110 mg), Ion Zam- 
firache (disc) și ștafeta de 
4x100 m (Ivan — Slamate — 
Văduva — Petrescu (au cîștigat 
titlurile balcanice în probele lor, 
alți sportivi români s-au cla
sat pe locul doi — unii cu 
rezultate bune : Carol Corbu 
16,67 m la triplusalt, Nichifor 
Ligor 5,20 m la prăjină, Dumi
tru Nicolae 2.26:38 la maraton 
etc. — și aceste puncte au asi
gurat victoria finală a echipei.

La feminin echipa Bulgariei 
a întrecut formația României 
cu 11 puncte, diferență stabilită 

datorită slăbiciunii 
atletelor noastre în 
sprint (nici un loc 
la 100 și 200 m) ! 
totuși, că atletele

rășescu (4:07,80) au depășit-o 
la rîndul lor categoric pe dubla 
campioană mondială universi-

ETAPA A 5-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

F.C. ARGEȘ, UN LIDER CARE MENȚINE TEMPOUL
® Patru echipe provinciale in fruntea clasamentului ® A.S.A. Tg. Mureș 
al eficacității ® S.C. Bacău, in continuare, nici o victorie ® Echipele 

jumătate a clasamentului eșalonate pe ...un punct

REZULTATE TEHNICE
Politehnica Timișoara
F.C. Constanța
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș
Sportul studențesc
F.C. Bihor
Sîmbătă
U.T.A.
S.C. Bacău
F.C. Corvinul Huned

- F.C. Olimpia
- Jiul
- C.S. Tîrgoviște
- F.C.M. Reșița
- Politehnica lași
- F.C. Petrolul

3- 2 (1-1) 
1-0 (1-0)
2-0 (1-0)
4- 1 (3-1) 
2-1 (1-0)
1-0 (0-0)

- Univ. Craiova 1-1 (0-0)
- Steaua o-o
- Dinamo 1-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 18 septembrie)
Univ. Craiova
Steaua
F.C.M. Reșița
S.C. Bacău
F.C. Petroul Ploiești
Politehnica Iași
Jiul
Dinamo
F.C. Olimpia SM

— C.S. Tîrgoviște
— A.S.A Tg. Mureș
— Sportul studențesc
— F.C. Corvinul Hunedoara
— F.C. Constanța
— Politehnica Timișoara
— F.C. Argeș
— U.T.A.
— F.C. Bihor

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ 5 3 2 0 12- 7 8
2. A.S.A. Tg. Mureș 5 3 1 1 14- 6 7
3. Politehnica Tim. 5 3 1 1 10- 8 7
4. F.C. Constanța 5 3 0 2 8- 3 6
5. Steaua 5 2 2 1 9- 4 6
6. C.S. Tîrgoviște 5 3 0 2 5- 5 6
7. Sportul studențesc 5 3 0 2 5- 6 6
8. F.C. Olimpia 5 2 1 2 7- 6 5
9. Univ. Craiova 5 1 3 1 5- 4 5

10. Dinamo 5 1 2 2 4- 4 4
11-12. F.C. Corvinul 5 1 2 2 5- 6 4

Politehnica lași 5 1 2 2 5- 6 4
13. U.T.A. 5 1 2 2 4- 5 4
14. Jiul 5 2 0 3 5- 7 4
15. F.C. Petrolul 5 1 2 2 3- 5 4
16. F.C. Bihor 5 2 0 3 5-11 4
17. S.C. Bacău 5 0 3 2 2- 8 3
13. F.C.M. Reșița 5 1 1 3 5-12 3

Citiți
In pag. 2-3 
cronicile 
jocurilor

Rădulescu își încheie slalomul, driblindu-l și pe Naște ; va urma 
centrarea și M. Sandu va deschide scorul. (Fază din meciul Spor
tul studențesc — Politehnica Iași) Foto : V. BAGEAC

GOLGETERII
6 GOLURI : Radu II (F.C. 4 GOLURI : Buduru (F.C.

Argeș) — 1 din 11 m. Constanța), Volaru II (Politeh-
5 GOLURI : Pîslaru (A.S.A. nica Timișoara), Fanici (A.S.A. 

Tg. Mureș). Tg. Mureș).

în special 
evidente a 
probele de 
pe podium
De notat, , , „........ .......
noastre au reușit să se impună 
în „duelul semifondului" : după 
ce Mariana Suman și Fița Lo
vin o întrecuseră pe Totka Pe-

Dumitru Iordache l-a între
cut pe recordmanul european 

Stekici I

- lider 
a doua

Ileana Silai — 4:04,17 la 1 500 m, 
al doilea rezultat mondial al se

zonului
trova la 800 m, sîmbătă la 1 500 
m Ileana Silai — care con
firmă cu acest 4:04,17 (record 
personal) forma de zile mari în 
care se află — șl Natalia Mă-

tară. Celelalte victorii româ
nești în probele feminine : A- 
lina Gheorghiu (lungime), Cor
nelia Popa (înălțime), Mariana 
Suman (400 m), ștafeta 4x400 
m. De notat excelenta 
nire a Marianei Suman,
se întoarce de la Ankara cu 
trei titluri : 400, 800 m și șta
feta 4 X 400 m !

reve- 
care

TEHNICE, Ziua
1 500 m :
2. Kanev 

Kourtis 
m obsta- 
8:41,79, 2.
Iordanov 

m î 
. 3.

REZULTATE 
a H-a : MASCULIN :
Gheorghe Ghipu 3:48,72, 
(Bulgaria) 3:49,58, 3.
(Grecia) 3:50,06 ; 3 ooo 
cole : Gheorghe Cefan 
Dan Betini 8:45,01. 3. 
(Bulgaria) 8:50,01 ; 4X100 t 
România 40,47, 2. Grecia 40,49, 
Bulgaria 40,88, 4. iugoslavia 41,52. 
5. Turcia 43,00 ; lungime : Du
mitru Iordache 7,68 m 2. Stekici 
(Iugoslavia) 7,43 m, 3. ștefan 
Lăzărescu 7,39 m ; 
(Bulgaria) 78,84 m, 
(Bulgaria) 77,34 m, 
(Grecia) ___ .
Hristov (Bulgaria) 19,88 m. 2. 
Stoev (Bulgaria) 19,77 m. 3. 
Louka (Grecia) 19,55 m ; 20 km 
marș : Kamenov (Bulgaria)
1.32:46.0 ; FEMININ : 200 m :
Maria Stoianova (Bulgaria) 23.76. 
2. Ivanka Valkova (Bulgaria) 
23,95, 3. Jellca Pavllclc (Iugo-

s.
suliță : Tonev 

, 2. Anghelov 
3. perlsperis 

75,66 m ; greutate : 
(Bulgaria) 19,88 m. 

’ ’ ’ 19,77

(Continuare in pag. a 4-a)

în campionatul de rugby

R.C. 0R1VIȚA ROȘIE - PERFORMERA ETAPEI
In campionatul de rugby 

s-au disputat, sîmbătă și dumi
nică, meciurile primei etape a 
returului fazei pe grupe (pre
liminare), de la care vă pre
zentăm cele mai importante 
aspecte.

GRUPA A. Sleaua — T. C- 
Ind. Constanța 34—0 (15—0).
Victorie comodă a campionilor, 
într-un joc presărat cu multe 
faze spectaculoase. Cel mai e- 
ficace jucător : Fuicu (3 în
cercări). A condus A. Găgea- 
tu. (N. TOKACEK, coresp.).

Rapid — C.S.M. Sibiu 0—0. 
Terenul alunecos a fost „alia
tul" echipei oaspete, supe
rioară ca gabarit și mai sigură 
în propriul teren. Sibienii au 
trecut chiar pe lingă un ne
scontat succes, avînd — în nu
mai 5 minute — de două ori 
„încercarea în mînă", plus o 
bună ocazie de a puncta din 
lovitură de pedeapsă. Mulțu

miți de rezultat trebuie să se 
arate, deci, ... favoriții (fero
viarii), cu o grămadă în care 
doar Stoica s-a „văzut" (coor
donatorul Miclescu fiind total 
neinspirat) și cu un fundaș 
(Cioceanu) care nu a prins 
cum trebuie nici măcar un ba
lon. Acest 0—0 relansează în
trecerea în grupă... Arbitru : 
Fl. Tudorache. (G. R.)

In clasament : 1. Steaua 12 
p, 2. Rapid 8 p, 3. T. C. Ind. 
6 p. 4. C.S.M. Sibiu 6 p.

GRUPA B. Farul Constan
ța — C.S.M. Suceava 57—0 
(13—0). Un scor care ne scu
tește de orice comentariu. Să 
consemnăm doar că internațio
nalul Bucos a realizat 21 de 
puncte. A arbitrat Șt. Cristea. 
(C. POPA, coresp.).

Sportul studențesc — Rul
mentul Birlad 17—6 (11—0).
Confirmînd revirimentul, stu
denții bucureșteni au făcut un

meci foarte bun. Replica oas
peților — mai hotărîtă în re
priza secundă. A condus P. 
Ionescu. (O. GUȚU, coresp.).

In clasament : 1. Farul 12 p, 
2. Sportul studențesc 8 p, 3. 
Rulmentul 8 p. 4. C.S.M. Su
ceava 4 p.

GRUPA C. Agronomia Cluj- 
Napoca — R.C. Grivița Roșie 
4—6 (0—3). Bucureștenii au în
vins în orașul unde Dinamo a 
trebuit să se mulțumească — 
duminica trecută — cu un 
„egal" !. Jocul a fost dîrz, dis
putat. Au marcat : Fălcușanu 
(1. p.c.) și Codoi (1. p.) pentru 
învingători, respectiv Marcu. 
Arbitru : M. Gavrici.

Dinamo — Olimpia 24—6 
(11—3). In special în prima re
priză Olimpia a dat o replică 
mai bună ca în meciurile ante
rioare. Totuși, cum era și fi
resc, dinamoviștil (fără Borș și

(Continuare in pag. 2—3)



ÎNTRECERILE „DACIADEI" CUNOSC UN SUCCES CRESClND
în întreaga țară continuă să se desfășoare 

numeroase întreceri sportive sub semnul „Da
ciadei". Iată citeva relatări ale corespondenților 
noștri :

La Bacău s-a desfășurat duminică finala celei 
de a III-a ediții a „Crosului tînărului muncitor", 
din cadrul „Daciadei". Competiția a fost pre
fațată de un cros popular, în care s-au întrecut 
tineri de la diferite asociații sportive din muni
cipiul Bacău.

Cea mai interesantă întrecere din finalele ofi
ciale a fost cea a juniorilor, unde lupta s-a dat 
între doi colegi, frezorul Gh. Bunea și lăcătu- 
șul-mecanic N. Eftimoiu, de la Metalurgistul 
Cugir. Rezultate : fete, 16—19 ani : Ioana Vlăs- 
ceanu (jud. Argeș) ; peste 19 ani : Maria Mun- 
teanu (Vaslui) ; băieți, 16—19 ani : Gh. Bunea 
(Alba) ; peste 19 ani : Marin Trifu (Olt). Cla
samentul general pe județe : 1—2. Arad, Bihor ; 
3. Dolj. Cupa atribuită de C.N.E.F.S. celui mai 
tehnic alergător a fost acordată lui Marin 
Traian (Olt), iar Angela Marmași (Covasna) a 
primit cupa oferită de Comitetul județean U.T.C. 
Bacău celui mai tînăr participant. (I. LANCU, 
coresp.).

La Petroșani a avut loc sîmbătă și duminică 
ediția inaugurală a „Cupei Minerul" — organi
zată — în cadrul „Daciadei" — de U.G.S.R., 
Uniunea sindicatelor miniere și organele locale 
cu atribuții în domeniul sportului. Tineri din 
nouă centre miniere și-au disputat întîfetatea 
la cros, handbal, volei, popice și tenis. în 
urma unor dispute frumoase, pe primele locuri 
s-au clasat : Nicolae Lie (Aninoasa) — la cros,

Minerul Moldova Nouă — la handbal, E. M. Fi- 
lipeștii de Pădure (Prahova) — la popice, I.U.M. 
Petroșani — la tenis, iar la volei a cîștigat 
reprezentativa minerilor din Maramureș. „Cupa 
Minerul" a revenit sportivilor din județul Hu
nedoara, urmați de cei din Maramureș, Caraș- 
Severin, Gorj și Suceava. (S. BALOI, coresp.).

• Bogată activitate în cadrul competiției na
ționale „Daciada" se desfășoară în aceste zile la 
Casa pionierilor din Tîrgoviște. Micii iubitori ai 
sportului au participat la o seamă de acțiuni, 
cum au fost „Cupa speranțelor" la minifotbal, 
în care au fost angrenate 16 echipe (peste 300 
de copii) și „Micii tenismani" la tenis de cîmp. 
în același timp, un mare număr de purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor au participat la 
cele șase expediții „Cutezătorii".

» Aflate la a Vl-a ediție, tradiționalele com
petiții sportive de masă „Cupa Mureș-Tîrnave" 
la masculin și „Cupa Femina" la feminin s-au 
terminat recent la Tg. Mureș, odată cu des
fășurarea etapelor pe județ. Organizate în acest 
an sub egida „Daciadei", etapele de masă au 
angrenat circa 17 009 de angajați ai întreprinde
rilor și instituțiilor din Luduș, Reghin, Țîrnă- 
veni, Sighișoara și Tg. Mureș. V. Răchită și 
Maria Ghira — la atletism, St. Bizs și Dana 
Șerban — la înot, Chimica Tîrnăveni și Sănă
tatea Luduș — la volei, Metalotchnica Tg. Mu
reș și C.F.R. Luduș — la handbal și Sticla Tîrnă
veni — la fotbal, au cîștigat întrecerile. „Cupa 
Mureș-Tîrnave" a revenit sportivilor din muni
cipiul Tg. Mureș, iar „Cupa Femina" celor din 
Sighișoara. (C. ALBU, coresp.)

JK

CAMPIONATE © COMPETIȚII
ION BOBiLNEANU ÎNVIN
GĂTOR ÎN CONCURSUL 
INTERNATIONAL DE D'RT- 

TRACK
BRAILA, 11 (prin telefon). 

Importantul turneu internațio
nal de dirt-track (cu participa
rea unor valoroși motocicliști 
din Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și 
România) desfășurat duminică 
pe pista de zgură a stadionului 
municipal din localitate s-a în
cheiat cu o frumoasă și meri
tată victorie a Iu; Ion Bobîl- 
neanu. în vervă deosebită, si- 
bianul a acumulat maximum 
de puncte posibile (15). Princi
palii favoriți, Jan Daniel (Ceho
slovacia) și Dieter Tetzlaff 
(R.D.G.) — învingători la
cursele anterioare la Sibiu și,’ 
respectiv, la București — au 
făcut uz de întregul lor arse
nal fizic și tehnic, dar Bobîl- 
neanu a fost imbatabil. spre 
bucuria celor aproape 7 000 de 
spectatori. Al doilea concurent 
al țării noastre, Gheorghe Sora, 
care a urcat pe podium în 
toate cele trei reuniuni inter
naționale anterioare (Arad, Si
biu și București), s-a acciden
tat în prima lui manșă și a 
abandonat. O notă bună pen
tru cel mai tînăr participant, 
Ionel Pavel (18 ani), care a a- 
cumulat 5 p, situîndu-se înain
tea unor alergători experimen
tați.

Clasament : 1. I. Bobîlncanu 
(România) 15 p, 2. D. Tetzlaff 
(R.D.G.) 13 p, 3. J. Daniel 
(Cehoslovacia) 11 p, 4. B. Kle- 
mens (R.D.G.) 11 p, 5. J. Dani- 
hel (Cehoslovacia) 8 p, 6. J. 
Berki (Ungaria) 8 p, 7. N. 
Ciomber (Polonia) 8 p 8. L. 
Konrat (Polonia) 8 p, 9. G. 
Egri (Ungaria) 8 p, 10. J. Ores- 
zoko (Ungaria) 8 p.

Tr. IOANIȚESCU 

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII LA MOTO- 

CICLISM VITEZĂ
Duminică dimineața, pe tra

seul de pe platforma Pipera — 
Toboc din Capitală, s-au des
fășurat întrecerile ultimei eta- 
Pe (a 5-a) a Campionatului 
republican de viteză la moto- 
ciclism. în ciuda vremii nefa
vorabile (a plouat aproape tot 
timpul) disputele pentru în- 
tîietate au fost echilibrate și 
atractive.

Iată rezultatele tehnice ale 
etapei : 50 cmc — 1. D Flo- 
rescu (C. M. Buc.) 15 p.' 2. F. 
Fodor (înfrățirea Tg. Mureș) 
12 p, 3. Gh. Puran (C. M. Buc.) 
10 p ; 75 cmc — 1. I. Lăză
rescu (Energ. Cîmpina) 15 p,

2. L. Ferenczi (Voința Oradea) 
12 p, 3. M. Dinescu (Energ. 
Cîmpina) 10 p ; 125 cmc — 1. 
P. Pascotă (Prog. Timiș) 15 p, 
2. V. Istvan (Voința Oradea) 12 
p, 3. P. Dumitrache (Oțelul 
Galați) 10 p ; 175 cmc — 1. G. 
Seuchenstein (C.S.M. Reșița) 
15 p, 2. N. Lungu (C.S.M. Re
șița) 12 p, 3. I. Pascotă (Prog. 
Timiș) 10 p ; 250 cmc — 1. I. 
Lăzărescu (Energ. Cîmpina) 15 
p, 2. Gh. Lungu (C.S.M. Reși
ța) 12 p. 3. M. Kovaci (I.R.A. 
Tg. Mureș) 10 p ; 750 cmc —
1. P. Lukacs (St. r. Brașov) 15 
p, 2. D. Vasilescu (C.M. Buc.) 
12 p, 3. Gh. Banu (C.M. Buc.) 
10 p. ; ataș — 1. H. Poncratz și
H. Dovids (Voința Sibiu) 15 p,
2. W. Deak și N. Ciobotea 
(Voința Sibiu) 12 p, 3. P. Po
pescu și A. Pop (Torpedo Zăr- 
nești) 10 p.

Titlurile de campioni repu
blicani pe anul 1977 au revenit 
următorilor sportivi : Gh. Pu
ran (clasa 50 cmc) ; L. Ferenczi 
(clasa 75 cmc) ; C. Boboescu 
(C.S.M. Reșița, clasa 125 cmc) ;
I. Pascotă (clasa 175 cmc) ; I. 
Lăzărescu (clasa 250 cmc) ; D. 
Vasilescu (clasa 750 cmc) și H. 
Poncratz — H. Dovids (ataș).

Marian GH1OLDUȘ

DIVIZIA A LA POLO
Ieri s-au desfășurat noi par

tide din cadrul Diviziei A (se
ria B) la polo, contînd pentru 
turul III al competiției.

La Oradea. Progresul și Șco
larul București au oferit un joc 
echilibrat și foarte interesant 
prin evoluția scorului. Orădenii 
au condus cu 4—2 înaintea ulti
mei reprize, dar tinerii poloiști 
bucureșteni au obținut în final 
o prețioasă „remiză : 4—4 (1—0, 
1—2, 2—0 0—2). Au marcat: Vi- 
dican 2, Ungureanu, Băjenaru 
de la gazde și Colan 3, Ange- 
lescu pentru Școlarul. Au arbi
trat N. Toth (Cluj-Napoca) și 
A. Stănescu (Timiș.). (I. Ghișa 
— coresp. județean).

La Cluj-Napoca, formația lo
cală Politehnica a dominat ca
tegoric meciul cu Industria li
nei Timișoara, cîștigînd cu 11—3 
(3—0, 3—1, 2—1, 3—1). (I. Les- 
puc — coresp.).
PRIMA ETAPĂ A „CUPEI 

DE TOAMNĂ" 
LA HANDBAL

Devenită tradițională, „Cupa 
de toamnă" a inaugurat și in 
acest an sezonul intern de 
handbal. Cu toate • că vremea a 
fost potrivnică, creînd probleme 
majorității echipelor, etapa de 
debut a competiției divizionare
lor A a fost interesantă, oferind 
partide tn general echilibrate.

Despre surprize e mai greu 
să vorbim, eu toate că unele 
rezultate par... surprinzătoare, să 
nu uităm însă că tn „Cupa de 
toamnă* formațiile evoluează

fără jucătorii și jucătoarele care 
fac parte din loturile reprezen
tative. așa incit — teoretic — 
șansele cele mai mari aparțin 
echipelor care... nu dau nimic 
„naționalei" ! Iată, deci, că vic
toria Universității București în 
fața I.E.F.S. nu trebuie să mire, 
dar pentru a nu diminua, totuși, 
meritele învingătoarelor. subli
niem că și antrenorul M. Crețu 
a trecut la întinerirea echipei, 
promovînd o serie de jucătoare 
care vor lua cur în d locul Elenei 
Dobîrceanu, Doinei Furcoi și ce
lorlalte „veterane" care au adus 
Universității București multe 
succese. Nici „egalul" înregis
trat de Progresul la Cluj-Napoca 
nu este surprinzător, mai ales 
că echipa studentelor clujence a 
pierdut-o pe cea mal incisivă 
jucătoare a sa, Mariana Iacob.

în celelalte două meciuri fe
minine. victorii scontate și clare 
ale Constructorului Timișoara 
(cîștigătoarea de anul trecut a 
„cupei") și Confecției București 
(avînd la cîrmă un nou antre
nor, Pompiliu Simion, adoptînd 
o tactică nouă și nutrind noi 
speranțe).

La masculin, puțină mirare 
pentru proporțiile scorurilor de 
La Brașov și Arad, in vreme ce 
la Borzești gazdele au creat ca 
de obicei probleme ... vecinilor 
din Bacău, reușind, de această 
dadă, să le smulgă ambele 
puncte.

A fost, însă, prima etapă, așa 
că nimeni nu se poate încume
ta să pronosticheze ce va fi 
mai departe. Mai ales că echi
pele de forță, Steaua, Dinamo 
București (m) șl Universitatea 
Timișoara (f) nu au intrat încă 
în luptă !

Al. HOR1A

FEMININ, Seria I : Universi
tatea București — I.E.F.S. 15—13 
(7—7), Confecția — Rapid 8—4 
(4—2) ; Seria a Il-a : Construc
torul Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș 24—13 (13—6), Universita
tea Cluj-Napoca — Progresul 
12—12 (13—6).

MASCULIN. Seria I : C.S.M. 
Borzești — Știința Bacău 18—17 
(7—7), Steaua — Relonul Săvi- 
nești amînat ; Seria a H-a : Di
namo Brașov — Universitatea 
Cluj-Napoca 23—17 (10—11), Glo
ria Arad — Politehnica Timișoa
ra 16—11 (9—5).

Corespondenți : C. Gruia, I. 
Lespuc, St. Marton, I. Ioana, 
Gh. Grunzu, M. Ușurelu.

RUGBY CLUB GRIV1ȚA 
ROȘIE - PERFORMERA 

ETAPEI
(Urmare din pag. 1)

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 15 SEPTEMBRIE 

1977

REZULTATELE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT i/IN 

11 SEPTEMBRIE
1. Poli. Tim. — Olimpia S. M. 1

Fond de cîștiguri : 627.112 lei.
Faza I : extragerea I : 30 39 

2 9 17 40 ; extragerea a H-a : 2 
22 38 5 24 26 ; extragerea a ni-a: 
27 17 ii 38 19 16 ; extragerea a 
rv-a : 15 32 36 25 26 12 ; Faza a 
H : extragerea a V-a : 25 13 18 
12 29 ; extragerea a VI-a : 43 32 
1 33 3 ; extragerea a Vil-a : 41 
27 10 2i 12 ; extragerea a vm-a: 
84 22 6 40 4;

2. F.C. C-ța — Jiul i
3. F.C. Argeș — C.S. T-viște 1
4. Sportul st. — Poli. Iași 1
5. F.C. Bihor — Petrolul 1
6. Atalanta — Perugia X
7. Fiorentina — Milan X
8. Genoa — Lazio 1
9. Inter — Bologna 2

10. Juventus — Foggia 1
11. Pescara — Napoli 2
12. Roma — Torino 1
13. Verona — Lanerossi X

Fond de cîștiguri : 396.634 lei.

Marghescu) s-au impus. A con
dus S. Cristescu. (D. DIACO- 
NESCU, coresp.).

în clasament : 1. Dinamo 11 
p, 2. R. C. Grivița Roșie 10 p, 
3. Agronomia 7 p, 4. Olimpia 
4 p.

GRUPA D. Știința Petro
șani — Minerul Gura Humoru
lui 42—0 (16—0). Un simplu 
„galop de sănătate" al rugbyști- 
lor antrenați de Gheorghe Băl- 
tărețu, care au înscris nu mal 
puțin de 9 încercări ! Cei mai 
eficace : Aurel Ion și Ortele- 
can (cite două încercări). Ar
bitru : P. Soare. (E. NEAGOE, 
coresp.).

Universitatea Timișoara — 
Politehnica Iași 19—6 (6—6). 
Au punctat Matei (încercare), 
Comănici (3 1. p. + 1. p. c.), 
Peter (1. p. c.), respectiv Flo- 
rescu și Paraschivescu (ambii 
din 1. p.). A condus Al. Lem- 
neanu. (P. ARCAN, coresp.).

în clasament : 1. „U“ Timi
șoara 10 p, 2. Știința 10 p, 3. 
Politehnica 8 p, 4. Minerul 4 p.

cu multe

BROȘOV

(1-0).

SP

U.T.A. - UNIVERSITATEA CRAIOV

„COPIII MARII“ N-AU

Mustafa 8,
— D. Zamfi 

. Ciupitu 7, 
Mulțescu 7 — Bucurescu 6 (min. 79 G

teren bun ; timp răcoros ;
80). Șuturi la poarț

VICTORIE DIFICILA, DEȘI A UE
r.C. BIHOR - F.C. PEiROLUL PLOI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
î Laurențiu DUMITRESCU

I
I A.SJL TG. MUREȘ - F.C.M, REȘIȚA 4-1 (3-1)

I Șuturi la poartă : 29—9 (pe

8,I
I linie : L Peto (ambii din Mediaș),

I (1-0).

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I galbene : SÂLAJAN.

I

de 
mai 
Iul 

mai 
2—0, 
mi-

7 — Varodi

șu- 
cele
Tg. 
bu-

pe

5), Hergane
5 — Mioc

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp înnorat ; spectatori — aproximativ 
20 000. Au marcat: FANICI (min. 2, 14, 46) și HAJNAL (min. 45), respectiv 
BOJIN (min. 30 - din 11 m). ~ ‘ ” ----- * ................
Co mere : 16-2.

A.S.A. : Solyom 7 — Onuțan 
Pîslaru 8, Boloni 7 — Fazekas 7,

F.C.M. : Windt 7 — Porațchi 
Boțonea 5 — Jacotâ 5, Portic 6 (min. 
Gabel 5, Bojin 5.

A arbitrat : Gh. Jucan -fc-fc-k* •
1. Banciu (Sibiu).

Cartonașe galbene : PORTIC, BOJIN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-1

7, Unchiaș 7, • Ispir 7, Gali 
Fanici 9, Hajnal 9.

7, Uțiu 5 (min. 50 lovan
67 Filipescu 5), Bora

5,
5,

poartă 15-4).

de gol ivite 
, A.S.A. a

„NORMA" MUREȘENILOR: 4 GOLURI

1 ARBITRUL COLOȘI A„. EGALAT PEN? 
I Pînă în min. 60, partida a 

avut o desfășurare normală. Ex
cepții au făcut doar atacurile 
extrem de dure ale fundașilor 
laterali arădeni asupra extreme
lor craiovene. In min. 61, la unul 
din contraatacurile rapide ale 
oaspeților, Cîrțu a pătruns prin 
dribling în careul gazdelor, unde 
a fost faultat clar de Gali. Ar
bitrul, foarte aproape de fază, a 
fluierat prompt, CRIȘAN a 
transformat precis penalty-ul 
acordat ; din acest moment, 
gazdele își pierd calmul, iar 
Fr. Coloși scapă jocul din mină. 
U.T.A. s-a aruncat cu aproape 
tot efectivul spre poarta lui 
Lung, a neglijat apărarea și Uni
versitatea a contraatacat deose
bit de periculos, ori de cite ori a 
avut prilejul. Numai două dintre 
aceste acțiuni ofensive ale oaspe
ților au ajuns, însă, în faza de 
finalizare (Marcu — min. 70 și 
Crișan — min. 85), celelalte fi
ind oprite de conducătorul jo
cului la semnalizările eronate 
ale arbitrului de linie Stan Ma
rin. Atît de penibil a fost acest 
tușier, îneît la un moment dat, 
l-a semnalizat în ofsaid pe Mar
cu în... terenul craiovenilor ! 
Deciziile anapoda au culminat 
cu acordarea penaltyului din 
min. 80, (transformat de BRO
ȘOVSCHI) la un plonjon spec
taculos al lui Kukla în careul 
craiovenilor, după ce arădeanul 
fusese deposedat corect de ba
lon Ia 17—18 metri de poartă ! 
U.T.A., într-una din cele mai 
slabe zile ale sale, ar fi putut 
egala și fără acest „plocon" ce i 
s-a oferit in extremis, dacă în 
ultimul sfert de oră al meciu
lui nu ar fi irosit patru mari o- 
cazii de gol prin Nedelcu II 
(min. 75 și 82), Broșovschi (min. 
84) și Bîtea (min. 87 — bară). 
Au existat pe parcursul acestor 
ultime 30 de minute și citeva 
busculade, „capul răutăților" fi
ind Bîtea, cel care nici măcar 
nu a fost avertizat (cu cartonaș 
galben) de către arbitrul meciu
lui !

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp frumos ;
20 000. Au marcat : CRIȘAN (min. 61, din penalty) 
89, din penalty). Șuturi la poartă : 14-12 (pe poar

U.T.A. : lorgulescu 7 — Bîtea 4 (pentru durități), 
4 (pentru joc dur) — Schepp 5, Broșovschi 6, Kapp 
Cura 5, Nedelcu II 6, Tisa 5. .

UNIVERSITATEA : Lung 8 - Negrilâ 7, Tilihoț^^ 
Ungureanu 6, Bălăci 7, Țicleanu (min. 15 Donose 
(min. 88 Cămâtaru), Marcu 7.

A arbitrat : Fr. Coloși î la linie,
Marin și D. Ghețu (toți din București).

Cartonașe galbene : CÎRȚU, CRIȘAN, 
DONOSE.

Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 2—1

Stadion F.C. Bihor ; . .. _
7 000. A marcat LUPAU (min. 
8—6). Cornere : 8—10.

F.C. BIHOR : Albu 7 - Z.
Georgescu 5, Naom 8, Kun II 
Florescu 7), Ghergheli 6, Lupâu

F.C. PEiROLUL : Mîrzea 8 - 
fei 6 — Cozarec 7, N. Florian 
trescu 7 (min. 72 Toporan 5).

A arbitrat : C. Eărbulescu ★ ★ •’ l° Hnie :
(toți din București).

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

Naghi 6, Bigan 6, 
5 (min. 81 M. Mari 
7.
Gh. Dumitrescu 6;
6, Simaciu 7 — Pis

ORADEA, 11 (prin telefon)
în sfîrșit, gazdele au putut a- 

linia echipa completă, prin re
intrările lui Kun II și Georgescu, 
reintrări care se doreau cu efect 
în tentativa bihorenilor de a pre
da lanterna. Dar răbdarea spec
tatorilor a fost pusă la grea în
cercare, ea prelungindu-se pînă 
spre final. Aceasta datorită în 
primul rînd jucătorilor localnici 
care, în prima repriză, nu au 
reușit să ducă la bun sfîrșit de- 
cît citeva acțiuni (min. 6, șut din 
8 m, Georgescu, portarul Mîrzea 
la post ; în min 8, șut la vinclu 
al lui Naom, de la 25 m, „scos" 
incredibil de portarul ploieștean), 
în rest prestația lor fiind con
fuză, punctată de dese nereușite 
tehnice, în special pase greșite. 
Cei care s-au văzut mai mult în

teren au 
s-au rema 
ordonat și, 
o evidentă t 
spectaculos 
(min. 2) 
oaspeților,
mai per icul 

în reprir 
vut aproa 
țiativa, fa 
în apărare 
au repetat 
parte, nep 
gistrul tact 
E drept, 
dar n-au 
maree pe... 
fiecare dat 
la șuturile 
Lucaci' 
(min. 73). 
tarea lui 5 
Bihor însc 
Florescu a 
cursă de 
tea stingă, 
niei de fu 
LUPAU ca 
plasat. Oas 
întemeiat. 
Florescu.

I
I
I
I
I
I

TG. MUREȘ, 11 (prin telefon)
Caseta tehnică — capitolul 

turi și cornere — reflectă 
petrecute în teren. A.S.A. 
Mureș a prins din nou o zi 
nă și, cu gîndul la efortul 
care va trebui să-1 depună 
miercuri, cu A.E.K., a mai oprit 
din motoare în repriza secundă. 
Pînă la 4—1, însă, a lăsat adver
sarului, din ce în ce mai des
cumpănit, rare momente de 
respiro. A atacat în trombă, 
variat, pe un front larg, desfă- 
cînd aproape la fiecare raid de
fensiva oaspeților.

Nici nu începuse încă bine par
tida și, în min. 2. FANICI des
chide scorul, sancționînd o dublă 
greșeală Uțiu — Hergane. Reșițe- 
nii au replicat prompt. Dar șutu
rile expediate succesiv de Bojin 
și Jacotă au fost un simplu foc 
de paie. Gazdele au reluat ime
diat ofensiva șl, prin demarcări 
și pase în viteză, au făcut inuti
lă strădania oaspeților de a efec
tua un marcaj om la om pe 
o zonă mare a terenului. în min. 
12, Porațchi a deviat in extremis 
balonul expediat, din careu, ' 
Ha j nai, dar două minute 
tîrziu, Ia șutul plasat al 
FANICI, portarul Windt n-a 
putut interveni salvator. La : 
F.C.M. Reșița s-a decis să 
zeze mai mult pe cartea ofensi
vei, atacînd mai articulat. In 
același minut (30), Gabel avea să 
rateze din situație favorabilă, 
Iar BOJIN să transforme un pe
nalty, acordat just, la un fault 
comis de Ispir asupra Iui Poraț
chi în suprafața de pedeapsă. 
Ieșind însă la joc, F.C.M. Reșița 
s-a descoperit șl mal mult în 
apărare, lăsînd partenerului sna- 
țil mai largi de manevră. Din

numeroasele situații < 
la poarta lui Windt, 
mai fructificat două : Ia sfîrșitul 
primei reprize (prin HAJNAL, 
un voleu splendid) și la începu
tul celei de-a doua (prin FA
NICI). care a finalizat, cu capul, 
o fază de kinogramă.

Firește, miercuri fotbaliștii din 
Tg. Mureș vor întîlni un adversar 
cu o forță de joc net superioară 
aceleia arătată azi de F.C.M. 
Reșița. Să sperăm însă că ea va 
reuși să obțină, spre sailsfacția 
suporterilor ei, o așteptată vic
torie.

Gheorghe NICOLESCU

PITEȘTI,
Derby-ul 

calitate sla 
valorică a 
ta tea parti 
„înapoi" c. 
tive : o va 
gazdelor (d 
fără înfrînt 
tima grea, 
cinci 
oaspe 
Sava, 
tivă : 
poate) ado 
ca și Ga 
atacurilor 
ta propria 
dublare at 
contraatacu 

în condițj 
avut o te 
ciuda golul 
fructifică 
marcînd di

indis

F.C. CONSTANȚA - JIUL PETROȘAN
Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; timp bun ; sp 

10 000. A marcat PENIU (min. 44). Șuturi la^oart 
11—3). Cornere : 15-5.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 7 - 
Turcu 8 — Ignat 6, Petcu 7, Livciuc 7

JIUL : Cavai 8 — Rusu 7,_ Bâdin 6,
Stoichițâ 8, 
Sălâjan 6.

A arbitrat 
din Brașov).

Cartonașe _ ___ ___
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1 (1-1).

STEAUA PLEACĂ ASTĂZI 
LA BARCELONA

în cursul acestei dimineți 
mează a părăsi Capitala, cu 
tinația Barcelona, echipa de 
bal Steaua, care va 
miercuri seara, în cadrul primei 
manșe a turului I din Cupa 
U.E.F.A., formația spaniolă C.F. 
Barcelona.

ur- 
des- 
fot- 

întîlni

CONSTANȚA, 11 (prin telefon)
Uvertura televizată a duminicii 

a fost un meci specific de cam
pionat. Gazdele au dominat mai 
mult, la fel cum au și ratat, 
oaspeții au pornit ceva mai tare 
dar s-au... stins treptat.

Inhibată parcă de numele din 
formația Văii Jiului, tînăra echi
pă constănțeană a demarat mai 
greu, parcă obosită, după cum 
au zis unii. Dar „copiii mării" 
s-au dezlănțuit, mai ales după 
pauză, cînd aveau și moralul ri
dicat de un gol (min. 44) demn 
de retrospectiva anului, semnat 
de PENIU, dar lucrat și de Mus
tafa și de Zamfir.

Jiul a început hotărîtă să-și 
impună maturitatea de ansamblu, 
dar subconștientul său păstra, 
probabil, înfrîngerca de anul 
trecut de la Constanța (1—4) și 
cele 7 goluri marcate acasă, în

prime 
Litoral 
voluat 
zut și în 
said. pentri 
eforturi pe 
doar la lin 
ales portar 
30, 41 și 6 
stănțean, îi 
nu mai .jya 
reu. trâz^el 
emoții în 
și în minu 
a șutat ex< 
Ștefănescu 
mai fost și 
această pai 
Constanța 
prin acel ț 
care-1 vom 
retrospectiv 
anului.

M
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NON-COMDAI DIN M1NIIILL 521CHITARU - PERSONA JUL PRINCIPAL DIN FINALUL PARTIDEI
F. C. CORViNUL - DiNAMO 1-1 (1-0)

Stadion „Corvinul" ; teren foarte bun ; timp excelent de joc ; spectatori — 
aproximativ 13 000. Au marcat: DUMITRIU IV (min. 7), respectiv DUDU 
GEORGESCU (min. 52, din 11 metri). Șuturi la poartă : 11—14 (pe poartă : 
6-3). Cornere : 9—10.

CORVINUL : I. Gabriel 6 — Bucur 5, Gruber 6, Miculescu 6, Văetuș 6 — 
Angelescu 6 (min. 44 Cassai 5), Dumitriu IV 7, R. Nunweiller 5 — Lucescu 5, 
Agud 6, Georgescu 6.

DINAMO : Ștefan 6 — Cheran 6, Sătmăreanu II 7, G. Sandu 6 (min. 46 
Dobrău 6), Lucuță 6 — Mateescu 6, Augustin 5, I. Marin 5 (min. 63 Vrîncea- 
nu 5) — I. Moldovan 5, D. Georgescu 6, Țălnar 6.

A arbitrat : I. Rus *** : la linie : A. Szilaghif ambii din Tg. Mure,) 
și Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : AUGUSTIN, VAETUȘ.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 5—0 (3-0).

Partida a avut un început 
promițător și apoi, pe par
cursul întregii prime reprize, 
bunele intenții și strădaniile 
ambelor echipe s-au concreti
zat într-un joc antrenant, cu 
faze interesante Ia ambele 
porți și numeroase ocazii de 
gol. Corvinul a avut mai mult 
inițiativa în primele 45 de mi
nute, atacînd dezinvolt, variat 
și mai periculos, grație și acti
vității mai complexe a mijlo
cașilor săi în special a lui DU
MITRIU IV. Acesta a fost dealt
fel și autorul unicului gol al 
gazdelor, realizat în min. 7, 
cînd a reluat cu sete, fulgeră
tor, sub bara transversală, o 
minge rezultată din disputa 
unui grup de jucători. Dinamo 
s-a apărat decis. încercînd să 
iasă din strînsoare prin contra
atacuri pe aripi. La unul din
tre acestea, în min. 44, I. Mol
dovan a avut o mare ocazie de 
egalare, anulată însă de inter
venția de ultim moment a lui 
I. Gabriel.

După pauză, Corvinul cedea

ză inițiativa oaspeților, care 
pun stăpînire pe joc. In ase
menea condiții, Ia un atac di- 
namovist pe partea stingă, 
fundașul Bucur joacă balonul 
cu mina în interiorul suprafe
ței de pedeapsă și arbitrul a- 
cordă lovitură de la 11 metri, 
pe care DUDU GEORGESCU 
o transformă egalînd. Aceasta 
se întîmpia tot în minutul 7, 
dar al reprizei a doua, adică 
în min. 52 al partidei. Și me
ciul putea fi considerat, prac
tic. jucat. Pentru că, așa după 
cum s-au desfășurat lucrurile în 
continuare, ambele echipe, sa
tisfăcute foarte timpuriu de re
zultat, și temindu-se nu numai 
să primească, ci să și înscrie 
goluri, s-au mulțumit să ac
ționeze numaj pînă la limita 
careurilor de 15 m. Pe acest 
fond de non-combat, arbitrul 
Ion Rus a fluierat și el sfîrși- 
tul întîlnirii cu aproximativ 2 
minute mai devreme. întîinire 
care, de fapt, se încheiase în 
minutul 52 !

Mihai IONESCU

Pentru Steaua, partida de 
campionat susținută simbătă 
la Bacău a constituit o ultimă 
și utilă „repetiție" în vederea 
importantei confruntări inter
naționale de miercuri, de la 
Barcelona. Partenera ei de în
trecere, tînăra și ambițioasa 
formație locală, în ciuda po
ziției codașe pe care o deține 
deocamdată în clasament (e- 
fect temporar — credem — al 
unui program greu, cu trei 
jocuri în deplasare din pri
mele patru etape) i-a dat o 
replică foarte viguroasă, care 
a pus-o nu de puține ori în 
dificultate.

Luptînd cu remarcabilă dă
ruire pentru obținerea primei 
lor victorii în acest campionat, 
băcăuanii au păstrat aproape 
permanent inițiativa în cea 
dintîi jumătate a meciului, au 
atacat cu insistență, însă ex
perimentata apărare stelistă — 
închizînd bine toate zonele — 
nu a putut fi depășită. Gaz
dele au fost, totuși, foarte a- 
proape de a deschide scorul 
în min. 44, cînd o minge ne- 
inspiraț trimisă înapoi, spre 
propriul careu, de către Stoi
ca i-a creat lui Panait o si
tuație extrem de favorabilă, 
însă în ultima clipă Agiu a 
intervenit salvator, reparînd 
greșeala coechipierului său.

După pauză, jocul s-a echi
librat, crescînd totodată în ritm 
și atractivitate. Dacă în prima 
repriză bucureștenii — lipsiți 
de aportul lui Dumitru — a- 
proape că nu contaseră în a- 
tac, netrăgînd nici măcar un 
șut pe spațiul porții, acum — 
mai ales prin eforturile lui

3. C. BACAU - STEAUA 0-0

Stadion ,,23 August" ; teren excelent : timp înnorat, rece; spectatori - apro
ximativ 20 000. Șuturi la poartă: 12-6 (oe ooa-tă : 6-2). Cornere: 17-5

S-C- BACAU : Mindrilă 8 - Pruteanu 7, Catargiu 8, Lunca 8, Margasolu 
7 (min. 65 Andrie; 6) - Pană 7, Cărpuci 6, Panait 6 - Chitaru 8, Botez 6 
Florea 6 (min. 57 Antohl 6).
, syEAUA • Moraru 8 - Anghelini 7, Aaiu 8, Someș 8, Vigu 7 - Stoica 7, 
lordanescu 7, Ion Ion 8 - Troi 8, Năstase 6, Zamfir 6.

A arbitrat: V Tătar ★ ****; la linie : I. Ștefăniță (ambii din Hune
doara) și I. Chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene : IORDANESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. la Juniori : 4-0 (2-0).

Troi, devenit foarte activ și 
laborios în joc — a fost rîn- 
dul lor să dea emoții băcăua
nilor, cu deosebire în minu
tele 54, 67 (mare ratare a lui 
Stoica) și 77.

în finalul meciului, plin de 
dramatism, ambele echipe au 
trecut pe lîngă victorie, ace
lași Chitaru ratînd-o pe cea 
a firrmației sale și... împiedi- 
cînd-o apoi pe aceea a oas
peților. în min. 81, dintr-o lo
vitură liberă de Ia circa 20

metri lateral stingă, el a tri
mis senzațional mingea în ba
ră, după numai un minut un 
alț șut puternic și plasat al 
lui a fost cu dificultate scos 
în corner de Moraru, pentru 
ca în min. 90 (!) tot extremul 
dreapta băcăuan să fie cel 
care, de astă dată în propriul 
careu, să intervină decisiv și 
salutar într-o situație deosebit 
de critică pentru echipa lui.

Constantin FIRANESCU

DIVIZIA B: ETAPA A 3-a
SERIA I

REPLICA SĂTMĂRENILOR-
TIMIȘOARA, 11 (prin telefon)
Timișorenii au început destul 

de bine meciul, au deschis sco
rul foarte repede (cînd VOLA- 
RU, în min. 5, a reluat cu capul 
mingea centrată de către Cotec) 
și se părea că nu vor avea 
probleme dificile în această par
tidă. Dar, din min. 10, Olim
pia avea să treacă la cîrma jo
cului, dominînd uneori cu auto
ritate. După ce Hațeganu a ra
tat în min. 11, Bathori I a res
pins cu dificultate șutul lui Kai- 
zer din min. 15, pentru ca în min. 
23, la ,,bomba14 lui Mureșan, por
tarul să devieze în corner min
gea venită cu forță. In min. 37, 
Sabău a centrat de pe partea 
dreaptă și HAȚEGANU a reluat 
cu latul, în colțul lung, aducînd 
egalarea pe tabela de marcaj. O 
egalare firească după aspectul

jocului. După ce Anghel, din 
poziție de ofsaid, a ratat o mare 
ocazie (min. 41), în min. 43 Both 
I și Hațeganu au ratat de la 4 
metri la excelenta minge trimi
să de Helvei. Olimpia ar fl me
ritat să ia conducerea, dar a- 
ceste ratări au costat-o.

La reluare, gazdele au avut 
din nou un start bun și au în
scris, ca și în prima repriză, 
destul de repede. In min. 48, la 
centrarea lui Nadu, Matei a luf- 
tat și VOLARU a înscris de la 
6 metri, cu un șut puternic sub 
bară. Apoi au ratat Dembrov- 
schi (min. 52) și Anghel (min. 
54). Politehnica joacă mai bine 
ca în prima repriză, în timp ce 
Olimpia nu mai reeditează jo
cul bun din primele 45 de mi
nute. Totuși, oaspeții reușesc să 
înscrie cu concursul tușierului C.

APLAUDATĂ
Ioniță I, greșală pe care N. Pe- 
triceanu ar fi putut s-o îndrepte 
pentru că a fost aproape de fa
ză : în acest minut 73, Ia o 
minge trimisă înalt în careul ti
mișorean, doi atacanți sătmăreni 
erau in ofsaid și BOTH I a șu
tat din voleu, înscriind un gol

ACULOS „UN-DOI" RADU II
ilefon)
ă să fie de 
atins cota

! ■ ■ 
trasă puțin 
luze obiec- 
1 în tabăra 
irș biruitor, 
i etape, ul- 
la Steaua), 

e-irpa

arfa subiec
ți indicată, 
evii lui Pro- 
blocare a 
>rin marcaj 
de teren, 
strînse și 
te.
, jocul a 
ilibru, în 
1, RADU II 
lui Florea, 

e) cu care

F.C. ARGEȘ - C.S. TÎRGOVIȘTE 2-0 (1-0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
16 000. A marcat : RADU II (min. 14 și 46). Șuturi la poartă : 18—10 (pe 
poartă : 11—3). Cornere : 3-3.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — Zamfir 7 (min. 63 D. Nicolae 7), Olteanu 7, 
Stancu 8, Ivan 7 — Bărbulescu 9, Cristea 7, lovânescu 8, Roșu 8, Radu II 
8, Dobrin 9.

C.S. TÎRGOVIȘTE : Coman 8 — Gheorghe 7, Florea 6, Enache 6, Ștefă- 
nescu 6 — Decu 7, Kallo II 7, Niță 8 (min. 76 Greaca) — Grigore 6, 
h(eagu 7, Isaia 7 (mîn. 46 Tătaru II 6).

A arbitrat : C. Petrea î 1° linie : E. Svitlec și C. Blaj (toți din
București).

Cartonașe galbene : GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 5—1 (3—0).

■    ...... i——— ........."............... ""——• •

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
OLIMPIA SATU MARE 3-2 (1-1)

Stadion ,,1 Mai" ; timp excelent ; 
teren foarte bun ; spectatori — apro
ximativ : 15 000. Au marcat: VOLARU 
(min. 5 și 48), HAȚEGANU (min. 37), 

BOTH I (min. 73), DEMBROVSCHI 
(min. 83). Șuturi la poartă : 12—9
(pe poartă : 6-6). Cornere : 4-6.

POLITEHNICA : Bathori I 8 - Nadu 
7 (min. 63 Barna), Păltinișan 6, Me
hedinți) 6, Vișan 7 — Volaru 8, 
Dembrovschi 8, Lața 7 — Anghel 7, 
Șerbânoiu 5, Cotec 6 (min. 82 Pe
trescu) .

OLIMPIA : Pusztai 6 — Marcu 7 
(min. 65 Popa 6), Smarandache 8, 
Matei 6 (min. 88 Bathori II), Bocșa 
7 — Sabău 7, Kaizer 8, Mureșan 7 
— Helvei 7, Hațeganu 5, Both I 6.

A arbitrat : N. Petriceanu -4-4^ : 
la linie : I. Ignat și C. Ioniță I 
(acesta, cu grava greșeală de la 
golul doi al oaspeților, toți din 
București).

Cartonașe galbene : BOTH I, AN
GHEL, KAIZER, LAȚA.

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

C.S.M. SUCEAVA — F.C. BRĂ
ILA 2—1 (1—1). Autorii goluri
lor : Grosaru (min. 38), Ene 
(min. 54), respectiv Alecu (min. 
31).

C. S. BOTOȘANI — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—0 (1—0). Au
marcat : Dărăban (min. 43),
Roșu (min. 50) și Sofran (min. 
90).

S. C. TULCEA — GLORIA 
BUZĂU 2—0 (1—0). Au înscris:
Rotaru (min. 2) și Iamandi (min. 
73, din 11 m).

F.C.M. GALATI — PORTUL 
CONSTANȚA 7—0 (0—0). Auirfar- 
cat : Oblemenco (min. 46, 75, 85 
șl 86), Burcea (min. 49), R. Dan 
(min. 64) și Florea (min. 79).

I.C.I.M. BRAȘOV — C.S.U. 
GALAȚI 3—1 (1—0). Au înscris : 
Funkstein (min. 22 șl 85), Mitu 
(min. 63), respectiv Sima (min. 
47).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
RELONUL SAVINEȘTI 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Vărzaru (min. 18).

C.F.R. PAȘCANI — OLTUL 
SF. GHEORGHE 3—0 (1—0). Au
torii golurilor: I. Gheorghe (min. 
19), Măciucă (min. 67, din 11 
m) si Mihalcea (min. 83).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 2—1 
(1—1). Au înscris : Niță (min. 9), 
Constantin (min. 70), respectiv 
Pescaru (min. 32).

VIITORUL VASLUI — VICTO
RIA TECUCI 2—0 (1—0). A mar
cat : Cioacă (min. 1 și 54).

Relatări de la I. Mindrescu, T. 
Ungureanu, P. Comșa, T. Sirio- 
pol, V. Secăreanu, V. Lazăr, C. 
Enea, R. Toma și M. Florea.

F.C.M. GIURGIU — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 3—1 (1—0). Au
torii golurilor : Cojocaru (min. 
41), Iorcache (min. 66 și 78), res
pectiv Țevi (min. 55).

Relatări de la P. Giornoiu, M. 
Dumitru, P. Mateoiu, D. Gruia, 
M. Băloi, P. Ion, D. Ștefan, A. 
Cristea, P. Burciu.

1. CHIMIA Rm. VI.
2. Rapid Buc.

3- 4. Muscelul C-lung 
Dinamo Slatina

5. Metalul Plopeni
6. Chimia Tr. Măg.
7. Autobuzul Buc.
8. Pandurii Tg. Jiu

9-10. F.C.M. Giurgiu 
Electroputere

11-12. Șoimii Sibiu 
Prahova Ploiești

13. Carpați Sinaia
14. Celuloza Călărași 

15-16. Metalul Buc.
Progresul Buc.

17. Gaz metan
18. Unirea Alexan.

3 2 0 1 12-3 4
3 2 0 1 9-4 4
3 2 0 1 7-4 4
3 2 0 1 5-2 4
3 1 2 0 4-2 4
3 2 0 1 5-4 4
3 1 2 0 3-2 4
3111 5-43
3 111 4-5 3
3111 3-43
3111 1-53
3111 2-63
3 1 0 2 2-2 2
3 1 0 2 4-5 2
3 10 2 1-3 2
3 1 0 2 5-7 2
3 1 0 2 3-7 2
3012 1-71

ETAPA VIITOARE (18 septem
brie) : Unirea Alexandria — 
Muscelul Cîmpulung, Metalul 
Plopeni — Prahova Ploiești, Car
pați Sinaia — Celuloza Călărași, 
Rapid București — Progresul 
București, Electroputere Craiova 
— Pandurii Tg. Jiu, Autobuzul 
București — Metalul București, 
Gaz metan Mediaș — Chimia 
Rm. Vîlcea, Șoimii Sibiu — 
Chimia Tr. Măgurele, Dinamo 
Slatina — F.C.M. Giurgiu.

SIT...

F. C. Argeș a luat relativ re
pede conducerea. La incursiunile 
repetate ale lui Bărbulescu și 
Roșu, la deschiderile eficiente 
ale Iul Dobrin, tîrgoviștenii au 
răspuns printr-o organizare me
ticuloasă la mijlocul terenului, 
prin suplimentarea efectivului în 
faza de apărare, printr-o anumi
tă elasticitate a ansamblului, 
care a ținut balonul departe de 
poarta lui Coman. După pauză 
însă, gazdele și-au mărit ime
diat avantajul (min. 46, RADU n 
reia cu capul, la o centrare a

lui Roșu). Au îndrăznit apoi mai 
mult în atac, renunțind și la a- 
șezarea prudentă, în teren, cu 
trei mijlocași. In ciuda unei pre
siuni mai accentuate. C.S. Tîr- 
goviște a „închis" la fel de me
todic jocul. Și chiar dacă me
ciul se termină printr-o mare 
ratare a lui Roșu (șut peste 
bară, de la 6 m, min. 90), dife
rența de scor pare în concordan
ță cu diferența de valoare din
tre partenere.

Ion CUPEN

dintr-o poziție pe care și un co
pil o vedea ! Meciul a devenit 
urît, jucătorii timișoreni fiind 
prea nervoși (ca și spectatorii), 
în timp ce Olimpia a început să 
tragă de timp. în sfîrșit, în min. 
83, se „repară* într-un fel gre-. 
șala de arbitraj, căci DEM
BROVSCHI, la excelenta pasă a 
lui Mehedințu, a reluat ușor din 
voie și a înscris la colț. Victoria 
localnicilor este meritată, dar, 
după jocul prestat în prima re
priză, oaspeții au toate motivele 
să fie nemulțumiți că nu au ob
ținut o „remiză".

Constantin ALEXE

1. C.S.M. SUCEAVA
2. F.C.M. Galați
3. C.F.R. Pașcani
4. S.C Tulcea

5- 6. I.C.I.M. Brașov 
C.S. Botoșani

7- 8. Ceahlăul P. N. 
Viitorul Vaslui 

9. Gloria Buzău
10. Nitramonia
11. F.C. Brăila
12. St. roșu Brașov 

13-14. Tractorul Brașov
Victoria Tecuci 

15-16. Oltul Sf. Gh. 
C.S.U. Galați

17. Portul Constanța
18. Relonul Săvinești

3 2 10
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 111
3 111
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 0 12

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

ETAPA VIITOARE (18 septem
brie) : F.C. Brăila — Ceahlăul P. 
Neamț, Relonul Săvinești — 
I.C.I.M. Brașov, C.F.R. Pașcani — 
F.C.M. Galați, Steagul roșu Bra
șov — C.S.M. Suceava, C.S.U. 
Galați — Nitramonia Făgăraș, 
Tractorul Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe, Victoria Tecuci — C.S. 
Botoșani, Portul Constanța — 
S.C. Tulcea, Gloria Buzău — Vii
torul Vaslui.

SERIA A Il-a
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IONESCU

RĂDULESCU A CONDUS JOCUL
Așa cum debutase partida — 

lipsită de nerv, săracă în ac
țiuni de poartă — nimeni nu 
putea să prevadă că odată cu 
scurgerea timpului meciul de pe 
„Republicii" își va schimba 
cursul, devenind atractiv, chiar 
palpitant, mai cu seamă în re
priza secundă. Politehnica a re
simțit într-o bună măsură ab
sența vîrfului de atac (Nemțea- 
nu și Dănilă fiind accidentați) 
și, în plus, din min. 22 s-a vă
zut lipsită și de aportul mijloca
șului Simionaș, care a clacat 
în urma unui sprint. Cu toate 
acestea ea a reușit să țină pa
sul cu partenera de întrecere, 
în prima jumătate de oră, ni
mic deosebit de semnalat, în a- 
fara unui joc, fără orizont, cu 
numeroase pase imprecise. în 
min. 29 însă Rădulescu pătrun
de impetuos pe partea stingă, îl 
driblează și pe portarul Naște, 
centrează puternic pe jos și 
M. SANDU reia din apropiere 
în gol, deschizînd scorul. După 
numai un minut, se consumă o 
fază identică : Rădulescu șutea- 
ză din unghi înschis și funda
șul Ciocîrlan salvează de pe li
nia porții părăsită de Naște.

SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (1-0)
Stadion Republicii ; teren moale ; timp noros, ploaie în repriza secundă; 

spectatori — aproximativ 6 000. Au marcat : M. SANDU (min. 29), D. IO- 
NESCU (min. 62) și IORGULESCU (min. 84). Șuturi la poartă : 12-8 (pe 
poartă : 4—4). Cornere : 5—4.

SPORTUL: Râducanu 8 — Tănăsescu 7, Ciugarin 6 (pentru durități), Ca
zan 7, Manea 7 — Rădulescu 9, O. lonescu 7, Șerbănică 6 (min. 70 lorgu- 
lescu 8) — Chihaia 7, M. Sandu 7, Grosu 6 (min. 46 Munteanu 7).

POLITEHNICA : Naște 7 — Sofian 7, Anton 7, Ursu 7, Ciocîrlan 7 — Ro- 
mila 7, Mureșan 6, Simionaș 7 (min. 22 Trandafilon 7) — D. lonescu 7, 
Banu 6 (min. 86 Florean), Costea 6.

A arbitrat : T. Andrei ; la linie : D. Dop și I. Vințan (toți din
Sibiu).

Cartonașe galbene : ȘERBĂNICĂ, CIUGARIN, MUREȘAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0-0).

■    —..............................■■■■■■—■ TI ................................... . •

Scăpați de... 0—2, ieșenii ratează 
egalarea în min. 36, pe contra
atac, prin Costea — „blocat" de 
Răducanu în careu.

în partea a doua a întîlnirii 
jocul se echilibrează, este mult 
mai rapid și acțiunile de poartă 
nu lipsesc. Oaspeții devin mai 
periculoși în ofensivă și în mi
nutele 50 (Sofian) și 55 (Costea) 
ratează din interiorul careului. 
La poarta cealaltă, Șerbănică 
(min. 56) șutează cu boltă peste 
Naște, dar și peste poarta goală. 
Politehnica reușește egalarea în

min. 62 : Trandafilon centrează 
pe jos, Ciugarin luftează și D. 
IONESCU trimite balonul în pla
să. în minutele 69 și 75 Rădu
canu se remarcă, deposedîndu-1 
pe Banu în afara careului și 
reținînd cu siguranță șutul pu
ternic expediat de Romilă. In 
finalul partidei, bucureștenii ob
țin golul victoriei prin IORGU
LESCU (min. 84), care a reluat 
cu capul, la vinclu, balonul cen
trat de Rădulescu.

Gheorghe NERTEA

CHIMIA RM. VILCEA — ȘOI
MII SIBIU 5—0 (2—0). Au mar
cat : Stanca (min. 11 și 24), Coca 
(min. 63 și 79) și Cincă (min. 
82).

DINAMO SLATINA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—0 
(1—0). Autorii golurilor : Gungiu 
(min. 34) și Frățilă II (min. 61).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
GAZ METAN MEDIAȘ 5—1 (3—
1). Au înscris : (I. Popescu (min. 
17), Pamfil (min. 25), Jercan 
(min. 44, din 11 m), Gorgoi I 
(min. 55), M. Popescu (min. 84), 
respectiv Moraru (min. 40).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
METALUL BUCUREȘTI 2—0 (1— 
0). A marcat : Glonț (min. 21 
și 69).

PANDURII TG. JIU — CELU
LOZA CALARAȘI 3—0 (3—0).
Autorii golurilor : Rădoi (min. 
26), Pițurcă (min. 30), și Băluță 
(min. 36).

RAPID BUCUREȘTI — UNI
REA ALEXANDRIA 5—1 (2—0).
Au marcat : Bartales (min. 8 și 
29), Rontea (min. 46, 50 și 82), 
respectiv Voicilă (min. 58).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPEN1 1—1 (0—0).
Au înscris : Sultănoiu (min. 73) 
pentru Autobuzul, Alexe (min. 
90) pentru Metalul.

PRAHOVA PLOIEȘTI — CAR- 
PAȚI SINAIA 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Cojo- 
caru (min. 28).

SERIA A IlI-a
ARMATURA ZALAU — „U"

CLUJ-NAPOCA 0—3 (0—2). Au
Înscris : Cîmpeanu II (min. 12), 
Vidican (min. 32) și Dobrotă 
(min. 72).

C.I.L. SIGHET ~ METALUR
GISTUL CUGIR 3—0 (2—0). Au
torii golurilor : Bocșa II (min. 
10). Ciohan II (min. 22, din îim) 
și Ciohan I (min. 52).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
CHIMICA TIRNAVENI 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Pușcaș (min. 51).

F.C. BAIA MARE — MUREȘUL 
DEVA 2—2 (1—1). Au marcat :
Deac (min. 39 și 53) pentru F. C. 
B Mare, Enescu (min. 12), 
Schmidt (min. 62) pentru Mureșul.

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
LUPENI 4—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Mușat (min. 1 șl 60), 
Gutuii (min. 70) și Giuchici 
(min. 84).

DACIA ORAȘTIE — VICTO
RIA CALAN 1—0 (0—0). A în
scris : Radu (min. 85 din 11 m).

VICTORIA CĂREI — AURUL 
BRAD 2—0 (l—o). Au marcat :
Vancea (min. 19, din 11 m) și 
Pinter Ii (min. 70).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 5—2 (2—1). Autorii
golurilor : Țegean (min. 23), 
Szoke (min. 25), Mureșan (min. 
51), Coman (min. 73), Mânu 
(min. 81), respectiv Istră'escu 
(min. 2) și Stoișin (min. 75).

AVlNTUL REGHIN — GLORIA 
BISTRIȚA 0—4 (0—4).

Relatări de la M. Bonțoiu, S. 
Pralea, P. Sumandan, V. Săsă- 
ranu, C. Crețu, B. Crețu, E. Her
man, I. Pocoi.

1. U.M. TIMIȘOARA
2. C.F.R. Cluj-Nap.
3. Minerul M. Nouă
4. Victoria Călan
5. F.C. Baia Mare
6. ,,U" Cluj-Nap.
7. C.I.L. Sighet
8. Dacia Orăștie
9. Gloria Bistrița

10. Mureșul Deva
11. Victoria Cărei
12. Aurul Brad

13-14 Metalurq. Cugir 
C.F.R. Timișoara 

15. Armătura Zalău
16-17. Avîntu! Regh'n 

Chimica Tîrnăveni 
18. Minerul Lupeni

3300 11-1 6
3 3 0 0 9-3 6
3 2 1 0 5-2 5
3 2 0 1 5-1 4
3 1 2 0 8-4 4
3 2 0 1 6-3 4
3 1 2 0 5-2 4
3 2 0 1 4-3 4
3 1 1 1 9-6 3
3 1 1 1 4-4 3
3 1 1 1 3-5 3
3 1 0 2 2-4 2
3 1 0 2 5-9 2
3 1 0 2 3-7 2
3 1 0 2 3-9 2
3 0 0 3 0-6 0
3 0 0 3 1-7 0
3 0 0 3 1-8 0

ETAPA VIITOARE (18 septem
brie) : Aurul Brad — F.'C. Baia 
Mare, Mureșul Deva — Victoria 
Călan, U.M. Timișoara — C.F.R. 
Cluj-Napoca, Metalurgistul Cugir 
— Armătura Zalău. Minerul 
Moldova Nouă — Avîntul Re
ghin Chimica Tîrnăveni — Dacia 
Orăștie Minerul Luneni — C.F.R. 
Timișoara, „U“ Cluj-Napoca — 
C.I.L. Sighet. Gloria Bistrița — 
Victoria Cărei.



HANDBALIȘTI1 DINAMO 
VIȘTI ÎNVINGĂTORI 

LA BERLIN
La Berlin s-a disputat in- 

tîlnirea internațională mascu
lină de handbal dintre echi
pele Dynamo Berlin și Dinamo 
București. Handbaliștil români 
au terminat învingători cu 
scorul de 17—14 (11—8).

lor. după ce In majoritatea 
timpului au condus handbaliștil 
de la Minaur: 19—18 (9—13).
Jucătorii sovietici au egalat la 
mln. 57 (18—1(9 Șl au înscris 
golul victoriei cu dteva se
cunde Înainte de final. Re
vanșa va avea loc marți.

V. SASARANU — coresp.

Aspect din finala categoriei mijlocie, în care Costel Năftică l-a de
pășit pe Dieter Moch (R. D. Germană)

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO
(Urmare din pag. D

și de 
al 

Ono- 
Vlad 
mai

sportiv deosebit de rapid 
tehnic, recent cîștigător 
„Concursului Prietenia"), 
di pornea favorit, Nicolae 
a obținut titlul, 
ales calmului cu care 
finala.

La cat. ușoară, 
Morvant a lăsat o 
impresie, depășindu-1 
pon pe polonezul 
(după ce îl întrecuse 
finală, în aceeași manieră și 
pe reprezentantul nostru S. 
Topliceanu). Finala de la „se
mimijlocie" a adus o victorie 
netă sovieticului Vladimir Mi
heev. Cu toate eforturile_spor- 
tivului 
nescu, 
ponul.

La 
dîrz disputată între Costel Năf- 
iică și Dieter Moch (R. D. 
Germană). Năftică, bun tacti
cian, a intuit mereu acțiunile 
adversarului și a știut să le 
contracareze,. Punctînd de do
uă ori (koka), ieșeanul a adus 
echipei României a treia meda
lie de aur.

Penultima finală, cea de la 
categoria semigrea, nu ne lăsa 
prea multe speranțe, deoarece 
tinărul nostru reprezentant. 
Radu Daniel, debutant în mari 
competiții, urma să-1 întâlneas
că pe Frank Frome care se 
dovedise unul dintre cei mai 
tehnici judoka prezenți în a- 
ceastă competiție. Vrind parcă

datorită
a abordat

francezul 
frumoasă 
prin ip- 

Sieminski 
în semi-

nostru Nicolae Comă- 
Mihecv a obținut ip-

cat. mijlocie, o finală

să spulbere orice pronosticuri, 
Radu Daniel a ciștigat înainte 
de limită (victorie combinată), 
oferindu-ne o nouă satisfacție 
și... oferindu-și un frumos ca
dou, pentru că sîmbătă a Îm
plinit 20 de ani ! In fine, fi
nala de la cat. grea avea să 
ne aducă și al 5-lea succes, 
Ion Arsenoiu depășindu-1, la 
capătul unul meci dramatic, pe 
francezul Yann Geoffray.

Iar 
1977 a 
superușoară : 
(România), 
(R.D.G.), 
(România) 
(R.D.G.) ; cat. semiușoară : 
Vlad Nicolae, 2. B. Onodi, 3-4, 
I. Covurluian (U.R.S.S.) și J.M. 
Asumpcao (Portugalia) ; 
ușoară : 1.
(Franța), 2. J. Sieminski (Po
lonia), 3—4. S. Topliceanu și 
D. Ilioaie (ambii România) ; 
cat. semimijlocie : 1. Vladimir 
Miheev (U.R.S.S.), 2. N. Comă- 
nescu (România), 3—4, M. Fră- 
țică (România) și A. Sadej 
(Polonia) ; cat. mijlocie : 1.
Costel Năftică (România), 2. 
D. Moch (R.D.G.), 3—4. W.
Hocke (R.F.G.) și J. Marner 
(Ungaria) ; cat. semigrea : 1.
Radu Daniel (România), 2. F. 
Frome (R.D.G.), 3-4. E. Lăcă- 
tușu (România) și J. Tresserra 
(Franța) ; cat. grea : 
Ion Arsenoiu (România), 
Y. Geoffray (Franța), 3—4. 
Corlățeanu (U.R.SJ5.) și H. 
Frank (R.F.G.).

acum laureații ediției 
„internaționalelor : cat. 

Szabo 
Schott 

Năstăilă 
Luderer 

1.

2.
3-^.

Și cat.

1. A.
A. 

I.
H.

cat.
Herve . Morvant

1. 
2. 

V.
J.

J. 0 DE IARNA
DIN NOU LA SAPPORO ?

Municipală a ora-Adunarea 
șului Sapporo, principalul cen
tru urban al insulei nipone Hok
kaido, a aprobat o rezoluție prin 
care invită Comitetul Internațio
nal Olimpic să organizeze aici 
Jocurile Olimpice de iarnă, din 
anul 1984. Sapporo a mai găz
duit Jocurile Olimpice de iarnă 
în anul 1972. Se așteaptă ca 
acestei invitații să i se dea 
curs, întrucît, pînă- la această 
dată, nu s-a anunțat nici o 
altă candidatură.

AUSTRIACUL N. LAUDA -
VIRTUAL CAMPION MONDIAL

ROMA, 11 (Agerpres). — 
Cursa automobilistică de for
mula I disputată la Monza (a 
48-a ediție a Marelui premiu 
al Italiei) a fost cîștigată de 
americanul Mario Andretti 
(Lotus) cu o medie orară de 
206,014 km (301,600 km în lh 
27:50,30). Pe locul doi, la 16 se
cunde s-a clasat austriacul 
Niki Lauda, virtual campion 
mondial pe anul 1977, iar locul 
ti ei a revenit lui Alan Jones 
(Australia).

ATRACTIV MECI DE 
HANDBAL LA BAIA MARE

BAIA MARE, 11 (prin telefon). 
Peste 2 000 de spectatori an 
asistat în Sala sporturilor din 
localitate la o interesantă con
fruntare handbalistică dintre 
formația H.C. Minaur și puter
nica echipă sovietică M.A.L 
Moscovă. Partida s-a încheiat 
cu victoria la limită a oaspeți-

CICLIȘTII NOȘTRI 
LA TURUL BULGARIEI
Cea de-a 27-a ediția a Ta

rului ciclist al Bulgariei se va 
desfășura Intre 14 șl 25 sep
tembrie pe un traseu insumind 
peste 1600 km, împărțlțl în 12 
etape. La această cursă și-au 
anunțat participarea rutieri din 
12 țări printre care U.R.S.SL, 
R. D. Germană, Polonia, Româ
nia, Algeria, Cehoslovacia, 
Cuba, Ungaria și Danemarca.

In meci amical, la popice 
ROMANIA - R. F. GERMANIA 1-1

Iosif Tismănar - jucătorul nr. 1 ai reuniunii, cu 977 p d 1

INTERNAȚIONALE
ȘAHIȘTII JUNIORI 
LA CAMPIONATELE 

MONDIALE

Reprezentativele de popice 
(seniori) ale țării noastre au 
susținut sîmbătă, pe arena din 
stațiunea Neptun (Mangalia 
Nord), o dublă întîlnire cu e- 
chipele R. F. Germania, con
siderate printre cele mai bune 
de pe continent. După jocuri 
foarte interesante și deosebit de 
disputate, victoriile au fost îm
părțite : la bărbați a clștigat 
selecționata română cu 5380— 
5264 p d, iar la fete scorul a 
fost favorabil oaspetelor cu 
2436—2406 p d. Excelent s-a 
comportat in această confrun
tare amicală sportivul român 
Iosif Tismănar, campion mon
dial la perechi, care din 200 
lovituri mixte a doborît nu 
mai puțin de 977 de popice, 
fiind de departe cel mai pre
cis jucător al întîlnirii (nici 
o bilă în gol !) și care a de
cis, în ultimă instanță, victoria 
sportivilor români la o dife
rență confortabilă (116 „bețe").

La femei, după patru schim
buri, se părea că româncele 
vor obține victoria (conduceau 
cu 34 de popice), care ar fi 
fost deosebit de valoroasă, da
tă fiind forma foarte bună a 
selecționatei vest-germane (cu 
cîteva zile In urmă a întrecut 
echipa Ungariei, campioană 
mondială, pe „terenul* aceste
ia). Finalul partidei Insă a

avut o desfășurare cu totul 
neașteptată. Jucătoarele Ana 
Petrescu șl Mariana Constan
tin, sportive cu un vechi sta
giu în lotul național, s-au com
portat slab și astfel balanța 
victoriei s-a înclinat In favoa
rea oaspetelor.

Iată rezultatele tehnice (in 
ordinea intrării pe piste) : 
MASCULIN : H. Ardac (Româ
nia) — D. Zieher (R.F.G.) 853— 
925 p d, I. Băiaș — T. Holz- 
mann 894—902, Al. Tudor — 
W. Endres 889—898, C. Volcu 
— J. Gottschalk 866—838, I. 
Tismănar — K. Jenner 977— 
883, Al. Cătineanu — G. A- 
renth 901—818. FEMININ : 
Margareta Cătineanu — Edith 
Neidhert 420—421, Elena Gon- 
cear-Pană — Ursula Backer 
413-418, Elena Vasile-Stan — 
Lilo Schumann 429—380, Cor
nelia Nicolae — Heidi Suckert 
399—408, Ana Petrescu — Ga
briele Bergholz 374—384, Maria
na Constantin — Geriinde Vol- 
kery 371—425.

Toma RĂBȘAN

DOUĂ VICTORII ALE LUI 
CONSTANTIN 1ONESCU

După consumarea a 5 runde. 
In campionatul mondial de șah 
pentru juniori mari, care se 
desfășoară la Innsbruck, con
duc Vera (Cuba) șl Popovici 
(Iugoslavia), cu cite 4'/i p. Șa- 
hlstul român Constantin Io
nesco, care In runda a 5-a 
l-a Învins pe filfpinezul Yat 
ș£ a ciștigat partida Întreruptă 
In runda a treia cu suedezul 
Cramling, ocupă locul 6 cu 
3'/i p.

In localitatea Cagnes-sur Mer 
(în apropiere de Nisa) au în
ceput Întrecerile campionatului 
mondial de șah pentru juniori 
mici. în prima rundă șahistul 
român Adrian Negulescu a cîș- 
tigat partida susținută în com
pania lui Jane Garwell (Țara 
Galilor). La competiție parti
cipă 40 de juniori, Jane Gar- 
wel. fiind singura jucătoare.

PERFORMANTELE TINERI
LOR PUG1LIȘTI LA „TUR

NEUL PRIETENIA*
La întoarcerea delegației ro

mâne de la Phenian am putut 
afla amănunte despre evoluția 
tinerilor noștri pugillști la tra
diționalul „Turneu Prietenia*.' 
Boxerii români au obținut o 
medalie de argint prin Ale
xandru Giurgiu (semimijlocie) 
și nu mal puțin de 8 medalii 
de bronz prin Radu Daniel 
(muscă), Teofil Mărcuț (cocoș), 
Titi Cercel (pană), Ilaralambio 
Sultan (semiușoară), Vasile Fo- 
caru (ușoară), Viorel Burde 
(mijlocie mică), Marin Ifrim 
(mijlocie) și Fănică Ciocoi (se
migrea). Tinerii sportivi ro
mâni au fost conduși din colțul 
ringului de antrenorul emerit 
Teodor Niculescu. Gazdele tur
neului, pugiliștii din R.P.D. Co
reeană au obținut colecția cea 
mal bogată de medalii (4 aur, 
4 argint, 4 bronz).

CAMPIONATE

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

slavia) 24,12 ; 1 500 m: Ileana Si
la 1 4:04,n, i. Natalia Mărășescu 
4:07,80. 3. Totka Petrova (Bul
garia) 4:12,47 ; 400 m : Mariana 
Suman 52,11, 2. Elena Tăriță 52,55, 
3. Pavllclcl (Iugoslavia) 54,04 ; 
greutate s Elena Stolanova (Bul
garia) 19,68. 2.
(Bulgaria) 18,93 
Loghln 18,14 m.

Ivanka Petrova
m. 3. Mlhaela

Ziua a HI-a : 
Petrov

MASCULIN : 200 
m : Petrov (Bulgaria) 21,25, 2.
Zaricl (Iugoslavia) 21,40, 3. Toma 
Petrescu 21.43 ; 5 ooo m : ~ "
Copu 14:13,82, 2. 1
cia) 14:14,84, 3.
(Grecia) 14:15,94 ; 
win Sebestien 14,22, 
(Iugoslavia) 14,35. 
(Grecia) 14,37 ; “ ___
(Iugoslavia) 45,86, 2. '
(Grecia) 45,94, 3. Kotov 
garla) 47,12 ; maraton :

Paul
Kovistls (Gre- 

Zaharopoulos 
110 mg : Er- 

!, 2. Vuklcevlci 
3. Vasslllou 

400 m : Alebicl 
Tziortzi3 

(Bul- 
: Balll

(Turcia) 2.22:55, 2. Dumitru Ni
colae 2.26:38, 3. Karagoz (Turcia) 
2.27:21 ; trîplusalt : Spasojevlcl
(Iugoslavia) 16,69 m, 2. Carol Cor- 
bu 16,67 m, 3. Hegedus (Iugo
slavia) 15,75 m ; -
nlcolau (Grecia) 
chifor Ligor 5,20 
(Grecia) 5,oo tn ; 
fir ache 60,52 m, 
(Bulgaria) 59,92 m, 3. 
ghl 57,46 m; C"" 
slavia 3:07,98. 2. Bulgaria 3:08,80, 
3. Grecia 3:09,19 FEMININ : 100 
mg : Guseva (Bulgaria) 11,00, 2. 
Elena Mîrza 14,20, 3. — ”
(Bulgaria) 14,26; suliță : 
va (Bulgaria) 61,52 m, 
Z3rgo 60,24 m, 3. T___
ria) 51,96 m, înălțime: 
Popa 1,82 m, 2. Rosse ____
slavia) 1,82. 3. Valkova (Bulgaria) 
1,82 m 4X400 m : România 3:33,47, 
2. Bulgaria 3:35,63, 3. Iugoslavia 
3:46,98 ; pentatlon : Dimitrova
(Bulgaria) 4 425 p, î. Lorenc 
(Iugoslavia) 4 243 p. 3. Gabriela 
Ionescu 4 024 p ;

3. Hegedus . _ 
prăjină : Papa- 
5,30 m, 2. Nl- 
m, 3. Kitteas 

disc : Ion zam- 
Vladimlrov 

Iosif Na- 
4X400 m : Iugo-

2.

Dimitrova
Vance- 

„ 2. Eva
Peeva (Bulga- 

Cornella 
(iugo-

ITALIA (prima etapă). Noua 
ediție a campionatului Italian 
a început sub semnul unor re
zultate normale, dintre care se 
detașează totuși victoria la scor 
a echipei campioane, Juventus, 
ca și rezultatul de egalitate ob
ținut de Milan in deplasare la 
Florența. Dar, iată rezultatele 
acestei- prime etape: Atalanta
— Perugia 1—1 ; Fiorentina — 
Milan 1—1 ; Genoa — Lazio 
2—1 ; Bologna — Internazio- 
nale 1—0 ; Juventus — Foggia 
6—0 ; Napoli — Pescara 3—1 ; 
Roma — Torino 2—1 ; Verona
— Vicenza 0—0.

SPANIA (etapa a 2-a) : Real 
Sociedad — Atletico Madrid

4—1 ; Betis Sevilla — C. F. Bar
celona 0—0 ; Valencia — Cadiz
3—0 ; Real Madrid — Sevilla 
3—0 ; Gijon — Las Palmas 0—0.

ȘTIRI, REZULTATE

NOU RECORD MONDIAL LA ARUNCAREA SILITEI
La Furth (R.F.G.), în cadrul 

unui concurs internațional atle
tic, americanca Kathy Schmidt a 
realizat un nou record mondial 
la aruncarea suliței cu 69,32 m 
(v.r. Ruth Fuchs — R.D.G. 
69,12 m). Cu același prilej,

francezul Jacques Rousseau a 
obținut la săritura în lungime 
o performanță remarcabilă : 
8,25 m.

La Glasgow, in cadrul cam
pionatului european de tineret, 
selecționata Scoției a învins cu 
3—1 (1—1) formația Elveției.

Echipa „Cosmos* — New 
York, in care figurează și cu- 
noscuții jucători Pele (Brazilia) 
șl Beckenbauer (R. F. Germa
nia) și-a început turneul în 
Japonia, jucînd la Tokio cu 
echipa Furukawa. Peste 30 000 
de spectatori au urmărit acest 
joc încheiat cu scorul de 4—2 
(2—1) in favoarea oaspeților.
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Spartachlada Armatelor Prietene, la Havana 
(Cuba) g
Turneul de dublu, la Woodlands (Texas) g
„Tour de l’Avenlr", In Franța ■A
Prima etapă a Cupelor europene (meciurl-tur) §
Campionatul european, la Ostende șl Ltige g 
(Belgia) 
Finala „Turneului campionilor" (W.C.T.) la g 
Madison Square Garden, New York 
Semifinalele „Cupel Davis" : ‘ 
tralla șl Italia — Franța 
„Cupa Europei" la decatlon șl pentatlon, 
Lille (Franța) 
Crosul „Rude Pravo". la Praga

AGENDA SAPTAMINII
12-21

12-18 TENIS 
g 13-25 CICLISM 

FOTBAL 
BASCHET

g 14-15
15-29

TENIS

: Argentina — Aus- 

n șl pentatlon, la ș
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CĂDERE DE CORTINA LA FOREST HILLS
NEW YORK, 11. — Pe tere

nurile de tenis de la Forest 
Hills s-au încheiat duminică 
după amiază campionatele in
ternaționale „open” ale

Pentru a treia oară 
cutiv, titlul feminin a 
campioanei americane 
Evert, învingătoare în

S.U.A. 
conse- 
revenit 

Chris 
finală 

cu 7—6, 6—2 asupra australi- 
encei Wendy Turnbull. In se
mifinale : Evert — Stove 6—3, 
7—5 ; Turnbull — Navratilova 
2—6, 7—5, 6—4.

In semifinalele masculine, 
Vilas l-a învins cu 6—2, 7—6,

6—2 pe Solomon, iar Connors 
a dispus de Barazzutti cu 7—5, 
6—3, 7—5. La dublu, în fina
lă : Hewitt, McMillan — Gott
fried, Ramirez 6—4, 6—0.

Turneele rezervate juniori
lor au fost cîștigate de Van 
Winitsky (S.U.A.), la masculin 
și Claudia Casabianca (Argen
tina), la feminin.

ATLETISM a Rezultate din 
concursul de la ..Crystal Palace" 
din Londra : 3000 in — Walker 
7:41,93 ; prăjină — Tully 5,50 m; 
lungime — Robinson 7,94 tn ; 
10 000 m — Foster 27:36,62 ; 400 
mg — Andrews 49,58 ; 100 m — 
Edwards 10.41 ; 800 m — Boit
1:44,76 ; 1 milă — Ovett 3:56,63 ; 
200 m — Williams 20,94. «
Selecționata masculină a Un
gariei va Intîlni In zilele de 13 
șl 14 septembrie, la Triest. re
prezentativa Italiei.

Michalak, urmat de Walczak la 
12 sec, Skrzypek la 35 sec. și 
Vlerke la 1:25. Etapa a doua 
(Lomza — Elk, 164 km) a fost 
cîștigată de Michalak In 3h 41:13. 
• Turul Slovaciei a programat 
etapa a doua, desfășurată Intre

TELEX

• Din cauza diferenței de 
fus orar, rezultatul finalei Vi
las — Connors nu ne-a par
venit pînă la închiderea edi
ției.

BOX n Pugllistul spaniol Al
fredo Evangelista este noul cam
pion profesionist al Europei la 
cat. grea. El l-a Învins, la Ma
drid, prin abandon în repriza a 
11-a, . : ' : ’ 1 ~ ’
guez. Pînă în repriza a ____
boxerul francez îl dominase pe 
spaniol, care fusese șl trimis la 
podea.

CICLISM • După două etape, 
tn Turul Poloniei, conduce L.

pe francezul Lucien Rodrl-
10-a,

Trencin și Lipu (153 km). Pri
mul a trecut linia de sosire ceho
slovacul Ian Bartolslc, cronome
trat în 4h 04:11. Conduce Slkora 
(Cehoslovacia) urmat la 58 sec 
de Mraz (Cehoslovacia) șl la 1:02 
de Drogan (R.D.G.) • „Criteriul 
așilor" disputat pe circuit la 
Chateaulln (Franța), a revenit 
campionului mondial Francesco 
Moser, cronometrat pe 124 km 
(18 ture) cu timpul de 2h 38. Pe 
locurile următoare : Van Sprln-

gel șl De Witt la 45 sec, De 
Vlaemlnck și Thăvenet la 50 sec.

PENTATLON a Concursul In
ternațional de la Londra a reve
nit Iul Lăszlo Horvath (Unga
ria) cu 5 695 p. Pe echipe, pe 
primul loc s-a situat Ungaria — 
16 474 p. Ultima probă a com
petiției, crosul, a fost cîștigată 
de americanul John Burley.

ȘAH a Meciul dintre maestrele 
sovietice Maia Ciburdanldze șl 
Elena Ahmîlovskala, care-și dis
pută la Tallin una din semifina
lele candidatelor la titlul mon
dial feminin, a continuat cu par
tida a patra, cîștigată de Cibur
danldze. Aceasta conduce cu 
scorul de 2</,—l1/,.

VOLEI a Reprezentativa femi
nină a Cubei șl-a Încheiat tur
neul In R. D. Germană juctnd la 
Grăfenhalnlchen. cu selecționata 
țării gazdă. Voleibalistele cuba
neze au obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (10. 12, 4).
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