
La Caracas, în fața a 15 000 de spectatori

0 NOUĂ DEMONSTRAȚIE 
A ÎNALTEI VALORI 

A GIMNASTICII FEMININE ROMÂNEȘTI
• Nadiei Comăneci — „fetița de aur a României" — ți celorlalte 
sportive românce le-a fost inminată o distincție specralâ • Mii de 
spectatori râmați fârâ bilet au ațteptat la iețirea din sală pentru 

a-ți manifesta marea lor simpatie pentru gimnastele noastre.

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚLTA I

CARACAS, 25 (Agcrpres). — 
Echipa feminină de gimnastică 
a României a evoluat în cadrul 
ultimului concurs demonstrativ 
al turneului întreprins în Ame
rica Latină.

în fața a peste 15 000 de 
spectatori care au umplut pînă 
la refuz sala „Poliedro“ din 
Caracas, tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci și coechi
pierele sale au încîntat din nou 
asistența prin înalta valoare 
sportivă și prin talentul lor ex
cepțional, confirmînd încă o 
dată inegalabila lor măiestrie.

O dovadă a marelui interes 
pe care publicul din capitala 
Venezuelei l-a acordat echipei 
României o constituie faptul că 
mii de spectatori rămași fără 
bilet au așteptat la ieșirea din 
sală, pentru a-și manifesta ma
rea lor simpatie pentru Nadia 
Comăneci și celelalte sportive 
din echipa română : Marilena 
Neacșu, Cristina Itu, Gabi 
Gheorghiu, Emilia Eberle, Ma
rilena Vlădărău, Ofelia Iosub.

?rezentindu-se alături de 
gimnaste și gimnaști venezue- 
lenl, sportivele românce au 
smuls ropote de aplauze și au 
oferit momente de neuitat spec
tatorilor. Această nouă demon
strație a gimnastelor românce

s-a transformat în final într-o 
semnificativă manifestare a 
prieteniei româno-venezuelene.

Dînd o înaltă apreciere gim
nastelor din România, doamna 
Blanca Rodriguez de Perez, so
ția președintelui Republicii Ve
nezuela, le-a primit la reședin
ța oficială.

în cadrul acestei primiri, la 
care a fost prezent și ambasa
dorul României la Caracas, so
ția președintelui venezuelean 
s-a întreținut cu membrii de
legației sportive române, într-o 
atmosferă de cordialitate șl 
prietenie.

în semn de prețuire a ex
cepționalei lor valori, „fetiței 
de aur a României**, cum au 
supranumit-o spectatorii și pre
sa venezueleană pe Nadia Co
măneci, și colegelor ei, postul 
de televiziune „Radio Caracas 
Television** le-a înmînat, în ca
drul unei transmisii, o- distincție 
specială, cu care au fost ono
rate în trecut personalități 
marcante ale sportului interna
țional, printre care și fotbaliștii 
Pele și Beckenbauer.

La rlndulsău, presa venezue
leană a subliniat prin articole 
deosebit de elogioase măiestria 
de excepție a solilor sportului 
românesc.
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Etapa a 7-a a Diviziei A la fotbal

7 VICTORII ALE GAZDELOR ȘI 2 „REMIZE"
• Dinamo a pierdut cu 
un scor categoric la Pe
troșani • Promovata Pe
trolul i-a înscris 3 go
luri liderului, la Pitești.
• Steaua și S.C. Bacău — 
singurele echipe neînvinse 
în deplasare O Sportul 
studențesc, a 5-a victorie, 
la un punct de lider...

Iorgulescu (in stingă) 
a deschis scorul, iar O. 
Ionescu plonjează in pla
sa porții bihorene. (Spor
tul studenfesc — F. C. 
Bihor 2—0).

Foto : V. BAGEAC

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE

ETAPA VIITOARE

S.C. Bacău
F.C. Bihor
F.C. Constanța 
Politehnica lăți 
U.TA
F.C. PetnoM
Steaua
Politehnica Timișoara 
Dinamo

F.C. Olimpia Satu Mc 
F.C. Argeș
C.S. Tirgoviște 
Universitatea Craiova 
A.SA. Tg. Mures 
U.T.A.
Sportul studențesc 
F.C. Corvinul

(duminică 2 octombrie)

e- Politehnica lași
— F.C. Petrolul

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

— Steaua 1-1 (0-0)
- F.C.M. Reșița 1-0 (1-0)
- F.C. Constanța 2-0 (0-0)
- S.C. Bacău 2-2 (0-1)
— F.C. Bihor 2-0 (0—0)
- Politehnica Tim. 2-0 (1-0)

SÎMBĂTĂ

- Dinamo 4-1 (2-1)

— F.C.M. Reșița
— Universitatea Craiova

— F.C. Corvinul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul studențesc
— Jiul
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— F.C. Argeș
— C.S. Tirgoviște
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GOLGETERI

Ieri dimineață, in toate 
sectoarele Capitalei a 
avut loc deschiderea fes
tivă a noului an sportiv 
școlar. In pofida frigului, 
mii de șoimi ai patriei și 
elevi bucureșteni au fost 
prezenți la această veri
tabilă sărbătoare a spor
tului de masă, moment 
emoționant înscris în a- 
genda „Daciadei".

In fotografie, o secven
ță realizată pe stadionul 
Olimpia. (In ziarul nostru 
de marți vom publica un 
amplu reportaj de la 
acest eveniment sportiv 
din viața școlarilor bucu- 
rețteni).

MII Șl MII DE TINERI 
IN ÎNTRECERILE „DACIADEI"

In pag. 8—J 
cronlclla 
Jocurilor 
de Ieri

S GOLURI:
5 GOLURI: __ ___ ___

(A.S.A. Tg. Mureș).
4 GOLURI: Buduru (F.C. Constanța), Volaru rt 

(Politehnica Timișoara), Fanici și Hajnal (A.S.A. 
Tg. Mureș). Ghergheli (F.C. Bihor), Dobrln (F.C. 
Argeș), M. Sandu (Sportul studențesc), Răducantt 
(Steaua). Dumltraehe (Jiul).

5 GOLURI: lordănescu (Steaua), Marinescu (C.S. 
Tirgoviște), La ța (Politehnica Timișoara) — 1 din 
11 m, Marcu (Univ. Craiova) — 1 din 11 m, Bro- 
șovschl (U.T.A.), Simaciu (F.C. Petrolul).

Radu n (F.C. Argeș) — i 
D. Georgescu (Dinamo),

din 11 tn. 
Plslaru

Ampla competiție cu caracter 
naționat „DACIAOA** prileju
iește săptămină de săptămină 
organizarea unor acțiuni șt 
competiții de mare atractivitate. 
Ia care participă mii și mii de 
tineri, oameni ai muncii din în
treaga țară. La redacție sosesc 
zilnic relatări pe această temă 
de la corespondenții noștri.

• BUCUREȘTI. Cu tot timpul 
răcoros, peste 2 000 de pionieri 
și elevi din școlile generale și 
liceele sectorului 3 au partici
pat sîmbătă la Crosul de toam
nă, organizat sub genericul 
„Daciadei". Este o competiție 
devenită tradițională, menită să

In campionatul da rugby

R.C. GRIV1ȚA ROȘIE A SURCLASAT PE DINAMO?
-- -------------------— REZULTATE TEHNICE -----------------------------------------------

Grupa A : C.S.M. Sibiu — Steaua 4-4 (4—4) ; grupa B : Rulmentul 
Bîrlad — Farul Constanța 0—0, C.S.M. Suceava — Sp. studențesc 6—6 
(0—3) ; grupa. C : R. C. Grivița Roșie — Dinamo București 24—10 
(16-0), Olimpia București — Agronomia Cluj-Napoca 7—27 (3—10) ;
grupa D: Politehnica lași — Știința Petroșani 7—7 (4—0), Minerul 
Gura Humorului — ,.U** Timișoara 10—11 (4-0).

Corespondenți : I. Boțocan, E. Solomon, I. Mîndreșcu, O. Diaconeș. 
cu și D. Bolovan.

penultima etapă a returului fa
zei pe grupe a Diviziei A de rug
by a reținut atenția prin tradi
ționalul meci B.C. Grlvița Roșie 
— Dinamo și prin clteva partide 
decisive pentru configurația cla
samentului.

în privința meciului de la 
București, anticipările noastre 
s-au adeverit: a fost realmente o 
întrecere de nivelul exigențelor

competiției, apreciată de miile de 
spectatori din tribunele stadio
nului ,.Parcul copilului**. Meritele 
aparțin în principal învingători
lor, care au reușit să domine co
pios și să-șl oblige adversarii la 
un joe exagerat de prudent. Pî-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

marcheze startul in noul an 
sportiv școlar. Actuala ediție 
s-a bucurat de un frumos suc
ces și datorită bunei colabo
rări care există între Consiliul 
pentru educație fizică și sport 
și Consiliul organizației pionie
rilor. Lăudabilă munca depusă 
in acest sens de către profesorii 
Angel Sl&vuțeanu, metodist la 
C.E.F.S., și Gheorghe Popescu, 
de la Consiliul pionierilor.

• TELIUC. O frumoasă ac
țiune de muncă patriotică pen
tru amenajarea bazei sportive 
se desfășoară în comuna Tcliuc, 
din județul Hunedoara. Elevii 
școlilor generale, tineretul din 
localitate participă cu hărnicie 
la realizarea unor noi terenuri 
de handbal și volei, care vor 
întregi zestrea sportivă exis
tentă. După orele de muncă 
sînt organizate atractive între
ceri în cadrul „Daciadei". Me
rită subliniată grija pe care 
consiliul popular (primar Ion 
Vasile) o manifestă pentru ac
tivitatea sportivă de masă. (I. 
VLAD — coresp.).

• BUZĂU. Sala clubului spor
tiv școlar a găzduit sîmbătă și 
duminică un atractiv turneu de 
volei juniori, cu participarea 
elevilor unităților similare din 
Ploiești, Galați. Rm. Sărat și o- 
rașul gazdă. După cum ne infor
mează prof. Nicu Dragu, se
cretar al C.J.E.F.S., întrecerile 
au fost de un apreciat nivel 
tehnic, oferind un spectacol 
sportiv de calitate. Turneul a 
fost cîștigat de sportivii de la 
Galați. Tot duminică, la Rm. 
Sărat s-a desfășurat „Crosul 
bobocilor", la care au luat par
te aproape 2 000 de copii.

De azi, la Progresul

TENISUL ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONIIS —

Ca în fiecare an, toamna 
aduce iubitorilor noștri de te
nis darul așteptat al unor în
treceri de deosebită atracție. Se 
dispută întilnirile finale 
campionatelor naționale 
viduale, reunind la start 
chetele noastre fruntașe 
„sportul alb". Gazdă tradițio
nală : terenurile cu zgură roșie 
din parcul sportiv Progresul.

La actuala ediție, cuvenita 
Intiietate trebuie dată probelor 
feminine, în cadrul cărora vom 
revedea evoluînd cele mai 
bune jucătoare ale țării, în 
frunte cu Virginia Ruzici (cam
pioană națională), Florența Mi
hai, Mariana Simionescu. între 
primele două este de prevăzut 
o interesantă partidă revanșă, 
după ce la „internaționalele" 
din primăvară. Florența Mihai 
reușise să se impună în fața 
reputatei sale rivale și colege 
de întreceri. Din partea Virgi- 
niei Ruzici, care-și apără titlul 
pentru a patra oară consecutiv, 
este de așteptat o replică pu
ternică. După cum și Mariana 
Simionescu, la reintrarea sa, 
are un cuvint greu de spus, ne 
linia bunelor performanțe din 
acest an, cînd s-a clasat în 
„primele 16“ la ediția jubiliară 
a Wimbledonulul. De asemenea, 
o serie întreagă de tinere ju
cătoare — Luda Romanov, Ga
briela Dinu sau Camelia Chi
ri ac — se vor face, cu siguran
ță. remarcate.

ale 
Lndi-

ra- 
tn

La băieți, tabela de concurs 
începe cu actualul campion 
Dumitru Hărădău. El va avea 
ca principali adversari pe Tra
ian Marcu, Sever Mureșan, Oc
tavian Vileioiu, Iosif Kerekes, 
ultimii trei avîxid pe căr
țile lor de vizită cîteva 
bune rezultate obținute în tur
neele europene din actualul 
sezon. Și aci trebuie acordat 
credit celor tineri, jucători dor
nici de afirmare ca Marian 
Mirza, Jean Bircu, Andrei Dir- 
zu, Florin Segărceanu. Dar, fără 
îndoială, atît în turneul mascu
lin, cit și în cel feminin, sur
prizele produse de numeroși 
out-sideri pot răsturna orice 
calcule prealabile.

Se vor disputa cele 5 probe 
clasice : simplu bărbați, simplu 
femei, dublu bărbați, dublu fe
mei și dublu mixt.

în cursul după-amiezii de iert 
a avut loc ședința tehnică 
dinaintea întrecerilor, condusă 
de arbitrul principal Flore» 
Tănase. S-a stabilit, printre al
tele. ca în probele individuale 
să se joace în sistem elimina
toriu pînă în faza semifinalelor, 
primii 4 calificați continuînd 
apoi în sistem „turneu" (fiecare 
cu fiecare) pentru desemnarea, 
cîștigătorului.

Primele tururi de întrecere 
încep azi dimineață, de la. 
ora 10.

Radu VOIA



CAMPIONATE • COMPETIȚII
STEAUA A CIȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM

POIANA BRAȘOV, 25 (prin te
lefon). Frigul pătrunzător a fost 
un adversar deosebit de dificil 
pentru participanțil la cea de-a 
3-a etapă (ultima) a „Cupei 
României" la atletism, competiție 
pe echipe care desemnează cea 
mai bună formație a țării. In 
condițiile în care s-a desfășurat 
această ultimă întîlnire pe pistă 
din acest sezon cu atleții frun
tași, rezultatele de valoare erau 
greu de așteptat. Totuși, cîteva 
dintre vedetele cuprinse în rln- 
dui celor mai bline 9 echipe din 
țară s-au străduit să onoreze și 
acest ultim start cu prestații cît 
mai bune. Ne referim în primul 
rînd la Ileana Silai, învingătoare 
detașată la 800 m (2:01,9) șl 
1 500 m (4:09,6), apoi la Argentina 
Menis (peste 60 m la aruncarea 
discului), la Claudiu -----• 
(10,2 la 100 m șl 21,2 la 200 m, 
ambele cu cronometraj manual), 
Mihaela Loghin (18,30 m la greu
tate)'. Horia Toboc (47,1 la 400 m) 
etc.

Așa cum era de așteptat 
Steaua și-a păstrat poziția 
de lider In clasamentul geț 
heral șl a ciștlgat pentru 
â treia oară consecutiv „Cupa 
României", totalizînd 1284,5 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Clubul Atletic Universitar (1224 p) 
și Dinamo (1084 p). Și, tot cum 
era de prevăzut, reprezentativa 
județului Brașov nu a putut evi
ta ultimul loc, urmînd să parti
cipe la barajul pentru grupa A, 
alături de formațiile clasate pe 
primul loc in cele două serii ale 
grupei B.

Pe primele locuri s-au 
|a masculin : Steaua 889,5 
namo 034 p, C.A.U. 641 p, 
feminin : C.A.U. 483 p, 
<95 p. Metalul 353,5 p.

Rezultate tehnice: Masculin: 
100 m: CI. Șușelescu (C.A.U.) 
10.2. S. Văduva (Dinamo) 10,3, 
T. Petrescu (Dinamo) 10,4; 200 m: 
Sușelgscu 21.2 Petrescu 21,7, 
Văduva 11,7; 400 m: H. Toboc 
(Constanță) 47.1. St. Naghl (Stea
ua) 47.4, S. Naghl (C.A.U.) 48,5; 
<00 m: Gh. Ghlpu (Metalul) 1:51,1, 
E. Grecescu (Dinamo) 1:51,7, D. 
Grecescu (Dinamo) 1:52,5; isoom: 
Ghlpu 3:49,5, N. Onescu (Dinamo) 
3:49,6, Fl. Sandru (Steaua) 3:52,5;

Șușelescu

clasat 
P, Di- 
iar la 

Steaua

5 ooo m: i. Florolu (Constanța) 
14:17,8. P. Copu (Constanța) 
14:24,0, N. Voicu (Metalul) 14:27,2; 
110 mg: P. Palfl (Cluj) 14,2, N. 
Perța (Steaua) 14,4, A. Callmente 
(Constanța) 14,6; 400 mg: Toboc 
53,3, Gh. Avram (Constanța) 54,2; 
3 000 m ob.: Copu 8:53,6, Voicu 
8:56,8; 4X100 m: Dinamo 41,0.
C. A.U. 41,2; 10 km marș: C. Cos-
tache (Constanța) 44:45,2, L. Ca- 
raiosifoglu (C.A.U.) 44:55,0; lun
gime: T. Vasile (Dinamo) 7,50 m,
D. lordache (Rapid) 7,49 m, St.
Lăzărescu (Rapid) 7,45 m; înăl
țime: D. Albu (Steaua) 2,04 m, 
M. Zară (C.A.U.) 2,04 m, L. Mal
tei (lași) 2,04 m; triplu: C. Cor- 
bu (Steaua) 15,85 m, A. Tutunaru 
(C.A.U.) 15.78 m, H. Trușculescu 
(C.A.U.) 15,76 m; prăjină: N. Li- 
gor (Steaua) 4,70 m; greutate: 
Gh. Crăeiunescu (Steaua) 16,96 m, 
P. Neagu (C.A.U.) 16,32 m; disc; 
I. Naghl (Steaua) 55,44 m, Z. He- 
gedus (Brașov) 53,60 m; suliță: 
C. Radull (C.A.U.) 75.16 m, cio
can : N. Bîndar (Dinamo) 65,82 m, 
T. Stan (Dinanio) 65,64 m; Fe
minin: 100 m: Veronica Buia 
(Rapid) 11,1, Gabriela Ionescu 
(C.A.U.) 11,8, Otilia Somănescu 
(Steaua) 12,0; 200 m: Ionescu
24,9, Niculina Cucu (Constanța) 
ia,0, Somănescu 25,2; 400 m: Sil
via Marin (Metalul) 55,0, Doina 
Bădescu (Rapid) 56,4; 800 m: 
Ileana Silai (Metalul) 2:01,9, A- 
driana Stancu (Constanța) 2:12,0; 
1500 m: Silai 4:09,6, Cornelia 
Holub (C.A.U.) 4:47,4; 100 mg:
Elena Mîrza (Dinamo) 14,0, Ele
na Crăciun (C.A.U.) 14,1, Vale
ria Biduleac (C.A.U.) 14,1;
6X100 m: Constanța 48.0, 2—3
C.A.U. și Rapid 48,2, Steaua 48,6; 
lungime: Crăciun 6,06 m, Doina 
Popescu (C.A.U.) 5,93 m, Corina 
Tifrea (Brașov) 5,86 m; înălțime: 
Virginia Ioan (Rapid) 1.74 m, Ni
culina Vasile (Dinamo) 1,70 m; 
greutate: Mihaela Loghin (C.A.U.) 
18,30 m, Valentina Groapă (Stea
ua) 17,83 m, Mioara Boroș (Di
namo) 15,46 m; disc: Argentina 
Menis (Dinamo) 60,80 m, Florența 
Tăcu (Steaua) 52,16 m, Lucia Fo- 
tache (Steaua) 51,67 m, suliță: 
Eva Zorgo (Cluj) 52,32 m, Lo
ghin 49,16 m.

Romeo VILARA

Trei victorii în deplasare la 
inaugurarea Diviziei A ia 

baschet feminin
bas- 
sîm- 
du- 

a

Campionatul național de 
chet feminin a programat 
bâtă și duminică meciurile 
ble ale etapei inaugurale 
țodițlei a 29-a. Iată . rezultatele și 
unele amănunte :

I.E.F.S. — C.S.U. GALAȚI 2—0: 
«0—CT (40—37) șl 115—76 (53—46).
Ambele echipe au prezentat lo
turi mult modificate față de cele 
din campionatul țrecut, ca . ur
mare a faptului că unele dintre 
jucătoare au absolvit facultățile 
respective. Bucureșteneele au ră
mas totuși cu un' nucleu puter
nic, datorită căruia au Izbutit 
sâ se impună. Cele mai efici
ente : Roșlanu 31+12, i " 
24+-37. E. Nicoiau 15+26 
I.E.F.S., respectiv Stancu 
Au arbitrat remarcabil P. 
ce si FI. Baloșescu.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
GREȘUL BUCUREȘTI 
79—66 (37—23) și 99—61 (E
Revenită (după un an în . 
în Divizia A, tânăra formație a 
Progresului (cea mai... vîrstnică 
jucătoare : 20 de ani, mezina:
14 ani I) nu a putut rezista în 
fața baschetbalistelor de la O- 
llmpla care — evident bine pre
gătite (de altfel, este una dintre 
puținele echipe divizionare A cu 
toate jucătoarele' „absolvente** la 
probele și normele de control)
— și-au făcut nestingherite „pro- 
gramul", bazat pe apărare foar
te agresivă, intercepții, contra
atacuri și aruncări la coș de la 
distanță Cele mal eficiente : 
Bîră 17+22, Căprița 10-1-18, A. 
Nicoiau 154-11 de la olimpia, 
respectiv Leabu 19+14, Ivăncscu 
14—1—13. Au arbitrat bine M. Vo
dă — FI. Baloșescu (sîmbătă),M. 
Vodă — AI. Guță (duminică), (D. 
STANCULESCU).

C.S. ȘCOLAR 
VOINȚA BRAȘOV 
(27—47) Și 74—85 
mai eficiente : 
Ciubotariu 14+23 
respectiv Marica 
14+17. La voința 
mițător eleva Pali (14 ani), au
toare a 9+18 p ; la C.S. șc. s-a 
făcut din plin simțită absența 
unor jucătoare absolvente ale
liceului devenite studente. Au
arbitrat bine M. Dimancea — V. 
Pruncu. (O. BALTEANU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CLUJ-NA-
POCA 1—1 : 72—57 (38—29) și
73—84 (36—39). Deși a folosit doar 
5 jucătoare (celelalte fiind res
tante la 
control) 
tigat - 
gorlc — 
trat bine 
ARCAN — coresp.).

Partidele Crișul — Rapid și 
Mobila — Politehnica au fost 
aminate.

Giurea 
de la 
32+20. 
Pase-

PLOIEȘTI 
0—2 : ~ 

(43—46). 
Cuțov 

de la C.S. Șc., 
17+22, Iftimle 

a debutat pro-

71—85 
Cele 

27+14,

probele și normele de 
formația gazdă a cîș- 

chiar la un scor cate- 
nrimui meci. Au arbi- 
G. Dutka — I. Radu (P.

Primii 82 de pugiliști 
calificați pentru finalele 
campionatelor naționale
Sîmbătă și duminică, la Bacău, 

Baia Mare, Constanța și Timișoa
ra s-a încheiat faza de zonă a 
campionatelor individuale de box 
ale seniorilor. învingătorii semi
finalelor (deci cite 2 la fiecare

categorie) fiind calificați pentru 
finalele de la București (17—23 
octombrie).

Din zona de la BACAU s-au 
calificat următorii: semimuscă — 
T. Rușit (Farul), F. conic 
(Iași); muscă — Gh. Govici 
(Steaua). L. Rădulescu (Ploiești); 
cocoș — M. Donclu (P. Neamț), 
C. Tismănaru (Bacău); pană —
M. Lazăr (Rapid), FI. “
(Steaua); semiușoară - 
(Bocșa), j
ușoară — St. Călineseu (Iași), C. 
Pinlci (Tîrgoviște); semimijlocie
— I. Vladimir (Dinamo), M. Teo- 
fil (Voința Buc.); mijlocie mică
— M. Ouatu (Borzești), S. Tîrilă 
(Galați); mijlocie — A. Năstac 
(Steaua), V. Dorcu (Bacău); se-' 
migrea — V. Vrînceanu (Dinamo),
N. Chipirog (Iași) ; grea, — I. 
Cernat (Focșani),

In semifinalele de la BAIA 
MARE au obținut victorii: semi- 
muscă — I. Marcheș (Baia Ma
re); muscă — D. Burdihoi (Me
talul Buc.). Gh. Ileana (Brașov);' 
cocoș — a. Zoltan (Cluj-Napoca), 
V. Coteț (Bala Mare); pană — 
Gh. Ciochină (Steaua), N. s:oe- 
nescu (Galați); semiușoară — P. 
Căprlceanu (Craiova),- N. Toth 
(Cluj-Napoca); ușoară — St. Tu- 
dorache (Mangalia), Gh. Simion 
(Dinamo); semimijlocie — V. Si
mion (Steaua), M. Ungureanu 
(Brașov); mijlocie mică — I. Mo- 
canu (Bocșa), N. Chioveariu 
(Mangalia); mijlocie — L. Bacico 
(Tg. Mureș). Al. Mircea (Steaua); 
semigrea — D. Văleanu (Steaua), 
V. Croitoru (Steaua); grea — C. 
Văran (Reșița).

La CONSTANȚA s-au calificat: 
semimuscă — I. Bălan (Tîrgoviș
te) , I. ștefănescu (Dinamo); mus
că — St. Băiatu (Voința Buc.), 
M. Nicolae (Pitești); cocoș: Fi. 
Toader (Tîrgoviște), St. Duminică 

. - Gh. Roșea 
) — Învingător în: meciul 
Ploieșteanu (!) șl V. Mol- 
(Oțelul Roșu); semiușoa- 

M. Hozo (Mangalia), l 
(Steaua) ;• ușoară — c. 

(Dinamo), N. Costin (Fa- 
semimijlocie — D. Bute 

(Galați), Al. Podgoreanu (Brăila); 
mijlocie mică — Gh. Muraru 
(Brașov), D. Petropavlovschi (Ra
pid) ; mijlocie — C. Ghiță (Ra
pid), N. Vlșan (Metalul Buc.); 
semigrea — D. Micu (Galați).

La TIMIȘOARA au cîștigat se
mifinalele: semimuscă 
Niță (Sibiu), !
muscă — 
(Craiova), T. 
coș — Al. 
L. Lupșan 
pană — I,

D. Glogojan

Zamfir 
C. Nap 

(Bacău);

(Galați); pană — 
(Brăila) 
eu M. 
dovan 
ră — 
Mantu 
Cuțov 
rul) :

Gh.
I. Traian (Steaua);
F. Constantinescu 

Sita (Sibiu) ; co- 
Dobăeș ' 

(Moldova 
Mehmet

(Bocșa), 
Nouă); 
(Farul),

Tr. Ruja (Cluj-Napoca) ; semiu- 
șoară — C. Stefanovici (Craiova), 
M. Ciobotaru (Timișoara); ușoară
— Gh. Bacriș (Craiova), D. Mo
raru (Cîmpina); semimijlocie — 
I. Fuicu (Bocșa), V. Fărcău (Ti
mișoara) ; mijlocie mică — A. 
Stana (Timișoara), Al. Tîrboi 
(Farul); mijlocie — Al. Qrișan 
(Steaua), M. Culineac (URrsio) ; 
semigrea — Z. Lăcătuș (Manga
lia) , V. Sîrbu (Reșița); grea — 
S. Lungu (Slatina), i. Giurcă 
(Tirgoviște).

Relatări de la corespondenții 
noștri : I. Iancu, V Săsăranu, 
G. Tamaș și c. Crețu

De azi, la Mila 23, „repu
blicanele" de mare fond la 

caiac-canoe
Incepînd de astăzi, la Mila 

23, pe Dunăre, se vor desfă
șura întrecerile campionatelor 
republicane de mare fond la ca
iac-canoe. După ședința tehni
că de ieri, organizatorii ne-au 
comunicat programul competi
ției : astăzi, de la ora 9,30, ca
iac dublu și caiac simplu mas
culin — ambele pe distanța de 
20 km, după-amlază, de la ora 
15, caiac dublu șl caiac simplu 
fete — ambele pe distanța de 
10 km ; mîlne, de la ora 9,30, 
canoe dublu și canoe simplu 20

- km.
La această ediție a campiona

telor republicane de mare fond 
vor fi prezenți 
fruntașii 
românești, 
Patzaichln, 
Maria Cozma.

C.S.M. Borzești învinsâ 
acasă în prima etapă a 

Diviziei A de judo !
Sîmbătă șl duminică s-au dis

putat Întrecerile primei etape a 
Diviziei A de judo. Exceptînd sur
prinzătorul eșec al formației 
C.S.M. Borzești, întrecută acasă, 
de ambele adversare, celelalte 
rezultate erau de 
cîteva amănunte :

BUCUREȘTL In 
formația gazdă a 
teptările, obținînd ____  „, _
nie. Mai întîl dlnamovlștii bucu- 
reșteni au dispus la un scor ca
tegoric (7—0) de Nitramonia Fă
găraș, după care au întrecut net 
(6—1) șl pe Constructorul M. Ciuc. 
în cel de-al treilea meci, Con
structorul a învins pe Nitramo
nia cu 5—2. Din echipa dinamo- 
vistă s-au remarcat C. Roman 
(cat. ușoară), I. Frățică (semi
mijlocie), I. Pali (mijlocie) șl
1. Codrea (grea). De la Construc
torul a evoluat excelent B. Onodi 
(semiușoară), învingător în am
bele partide, iar de la Nitramo
nia greul I. Arsenoiu, care s-a 
prezentat mult schimbat în bine 
după „internaționale**. (N. CHIN- 
DEA).

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ. Deși se aștepta un triun
ghiular echilibrat, echipa locală 
C.S.M. Borzești s-a prezentat sur
prinzător de slab, fiind întrecută. 
atît de A.S.A. Tg. Mureș (2—4). 
cît și de Universitatea București 
(3—4) I Puțin scontat a fost și 
rezultatul celui de al treilea meci, 
A.S.A. — Universitatea: 5—2.
(Gh. Grunzu-coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Echipa locală 
Universitatea a reușit două vic
torii. detașate: 5—2 cu I.E F.S. și 
6—1 cu C.S.M. Sibiu. Formația 
din Sibiu a fost denășî'.ă la scor 
(1—5) și în partida cu I.E.F.S. 
(N. Demiân).

BRAȘOV. Net sunerioară, for
mația braSoveană Dinamo a cîs- 
tigat c'i același scor, 7—0. me
ciurile cu Rapid Arad si Olim
pia București. Meciul Rapid — 
Olimpia a fost în schimb echili
brat, incheindu-se cu victoria la 
limită (4—3) a echipei din Arad. 
(C. Gruia — cores’*)

Gheorghe Sora (MeLalul 
București) campion la 

dirt-track
La Sibiu s-a desfășurat ultima 

etapă a Campionatului național 
de dirt-track. Pe primul loc in 
această cursă s-au clasat Gheor
ghe Sora (Metalul București) și 
Ion Bobîlneanu (Voința Sibiu), 
ambii cu cite 11 puncte. în cla
samentul general, după patru e- 
tape, cel mal mare punctaj l-a 
realizat bucureșteanul Gh. Sora, 
care cîștigă astfel titlu] de cam
pion al țării.

CLASAMENT GENERAL : 1.
Gheorghe Sora (Metalul Bucu
rești) 47 p — campion național,
2. Ion Bobilneanu (Voința Sibiu) 
43 p, 3. Nicolae Rîureanu (Voința 
Sibiu) 39 p, 4 Cornel Voiculescu 
(Metalul Buc.) 36 p, 
Dobre (Metalul Buc.) 
Alexandru Pîs (Voința 
25 p.

Ilie IONESCU,

aproape 
ca'aculul șl 
printre care 
Lipat Varabiev

F.C. ARGEȘ - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 4-3 (1-0)

I
I
I
I
I
I
I
I
I

toți 
canoei 

Ivan 
Și

celelaite
așteptat, iată

sala Dinamo, 
confirmat aș- 
victorii pe li-

5.
28

DIVIZIA A

LIDERUL ÎNVINGE ABIA IN MINUT
Stadion 1 Mai ; teren moale ; timp înnorat, friguros ; spectatori — aproxi

mativ 16 000. Au marcat ; OLTEANU (min. 42), DOBRIN (min. 63), TOPORAN 
(min. 66), ANGELESCU (min. 71), GH. DUMITRESCU (min. 32 - autogol), Sl- 
MACIU (min. 85) ți CIRSTEA (min. 86). Șuturi la poartă : 17-14 (pe poartă : 
10-7). Cornere : 5—6.

F.C. ARGEȘ : Cristian 5 - Zamfir 8, Olteanu 7, Stancu 5, Bărbulescu 6 - 
Chivescu 6, Cîrstea 8, lovânescu 8 — Radu 11 7, . Dobrin 8,. . ijoșu 8.

F.C. PETROLUL: Mirzea 5 - Gh. . Dumitrescu 7, Sotir 8, Negoiță 
7 — Angelescu. 8, Fl. Dumitrescu 8, Simaciu 7 — Pisau 7, Toporan 
(min. 46 N. Florian 7).

A arbitrat : Fr. Coloși (București) ***■* ; la linie T. Andrei 
O. Uyheli (Oradea).

Cartonașe galbene : STATE, DOBRIN, RADU II.
Trofeul Petschovschi : 6. La juniori : 0-0.

7, But uf ei
7, State 6

(Sibiu) și

PITEȘTI, 25 (prin telefon).
Acest meci atît de spectacu

los, cu multe incertitudini și 
goluri merita televizat. Piteș- 
teriii afirmau după joc că vor 

.păstra în memorie multă vre
me această întîlnire și că ea ar 
merita un „premiu de frumu
sețe". Ritm, angajament, faze 
electrizante la ambele porți, 
goluri unul mai frumos ca al
tul (e drept, unele dintre ele șj 
cu contribuția portarilor), iată 
cum poate fi caracterizată suc
cint întîlnirea liderului cu ini
moasa formație antrenată de

Echipa vizi- 
o marc am- 
egal cu ad-

Valentin Stănescu. 
tatoare a jucat cu 
biție, de la egal la 
versara sa, și a ținut să demon
streze că își merită locul în A.

Formația antrenată de Hala- 
gian și Dima a abordat Cu se
riozitate partida. După ce a tre
cut prin două emoții (min. 25 
și 40), F.C. Argeș a reușit să se 
desprindă, printr-un gol de toa
tă frumusețea, realizat de OL
TEANU (min. 42) — plonjon cu 
capul, la centrarea lui Zamfir, 
în minutul următor, am asistat 
la un moment neplăcut (singu-

rul, diuffîfc 
cidentat 
tian. Dobri 
calmul, plă 
un cartona
dealtfel, au 
poi a veni 
(min. 44) ș 
realizați d 
în 
întoarcere, 
Se credea 
armele, da 
nute avea 
zute întorși 
66, TOPOR 
dicap, cu u 
egalează 
82, Dobrin 
poartă și f 
TRESCU, 
deviază ba 
85, SIMAC 
Cristian; n 
argeșene, 
cu o splendi 
Victorie in 
într-un jo 
știut să. 
duri handi

Steli

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Marin 
P, 6. 

Sibiu)

coresp.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
ETAPA DIN 25 SEPTEMBRIE 1977

I. Olimpia S.M. — Poli Iași 1
II. F.C. Argeș — Petrolul 1

III. U.T. Arad — S.C. Bacău X
IV Sportul stud. — F.C. Bihor 1 
V. Corvinul — Poli Timișoara 1

VI. Atalanta — Lazio 
VII. Florentina — Verona 

VIII Genoa — Perugia
IX.. Internazionale — Napoli
X. Juventus — Milan

XI. Lanerossi — Torino 
xn. Pescara — Bologna 

xni. Roma — Foggia
Fond de cîștiguri : 406.941

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES
25 SEPTEMBRIE 1977DIN

Fond
671.813

general de cîștiguri • 
lei.

JOC MAI SPECTACULOS DUPĂ
TIRGOVIȘTE, 25 (prin telefon).
Deși a intrat in teren fără 

Iordănescu și Năstase, Steaua a 
început partida mai bine decît 
partenera ei (lipsită, la rîndu-i, 
de doi titulari : Sava și Isaia), 
al cărei trac s-a manifestat 
vizibil. Bucureștcnii au luat 
și menținut inițiativa în joc 
în primul sfert de oră, perioa
dă în care Dumitru (din două 
lovituri libere de la 16 metri), 
Răducanu și Ion Ion au ratat 
deschiderea scorului, șutind 
peste poartă. După debutul lor 
timid, localnicii — impulsionați 
îndeosebi de Kallo II, care ni 
s-a părut unul dintre cei mai 
buni jucători de pe teren — au 
reușit să echilibreze disputa, 
in min. 19 și 20 ei creîndu-și 
două situații de gol favorabile, 
nefructificate însă de Marines
cu (reluare cu capul peste poar
tă) și respectiv Tătaru (șutul 
acestuia punîndu-1 la grea în-

C.S. TiRGOVlȘTE - STEAUA 1-1
Stadion Municipal ; teren moale ; timp înourat ; 

25.000, Au marcat : M. RĂDUCANU (min. 70), res 
Șuturi la poartă : 9-15 (pe poartă : 5—4). Cornere : *

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 — Ghîorghe 7, Fior 
Decu 6 (min. 59 Tânase 6), Tătaru 8, Ștefănescu 7 
Niță 6 (min. 46 Greaca 6).

STEAUA : Moraru 7 - Anghelini 6, Agiu 8. Sameș 
Ion 7, Dumitru 8 — Troi 6, Răducanu 7, C. Zamfir 7.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) Ăl 
novici (lași) și Gh. Racz (Brașov).

Cartonașe galbene : TĂTARU, AGIU, ION ION, PIT 
Trofeul Petschovschi 9. La juniori : 3—3 (2—1).

cercare pe Moraru).
După pauză, gazdele forțează 

victoria, atacînd cu insistență^ 
dar dominarea lor se soldează 
numai cu o suită de cornere, 
lipsind ceea ce numim ocazii 
clare de gol. Steaua — cu Du
mitru strict marcat de Ștefă- 
nescu — se „vede" mai puțin 
în ofensivă, dar ea este aceea 
care deschide scorul, în min. 70, 
prin RĂDUCANU, din interiorul 
careului, în urma unui șut-cen-

I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

X
2
1
1

X
X

1
1

leu

Extragerea I ! 32 28 7 17 12 9 ;
Extragerea a II-a : 32 16 9 44 29
38 ; Extragerea a > IlI-a : 25 8 li 
21 44 32 ; Extragerea a IV-a : 31 
34 33 9 7 40 ; Extragerea a Va: 
3 15 39 32 42 ; ^Extragerea a VI-a: 
14 42 39 18 37 ; Extragerea a 
Vil-a : 30 23 45 2 15 ; Extragerea
a VIII-a î 24 30 25 44 45.

I
I
I

A.S. ARMATA TG. MUREȘ - F.C. CONSTANȚA 2-0 (0-0)
Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

10 000. Au marcat : HAJNAL (min. 54) și BOTH II (min. 78). Șuturi la poartă : 
27—5 (pe poartă :. 12—2). Cornere 11-2.

A.S.A. : Solyom 7 — Onuțan 7, Unchiaș 7, Ispir 8, Gali 7 — Pîslaru 6, B6- 
loni 8, Hajnal 9 — Fazekaș 6 (min. 57 Caniaro 6), Fanici 6, Both II 8.

F.C. CONSTANȚA : Ștefânescu 6 — Mustafa 6, Antonescu 8, Codin 7, Turcu 6
— Hoffmeister 6, Ignat 5 (min. 46 Borali 6), Petcu 5 (min. 64
— Zamfir 7, Peniu 6, Buduru 5.

A arbitrat : C. Bărbulescu (București) ăăiă* la linie : M. 
iești) și N. Raab (C. Turzii).

Cartonașe galbene : BOLONI, TURCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0-0).

Tararache 5)

Moraru (Plo-

trare al 1 
deviat de

Descum 
trec în co 
momente 
Troi șute
din poziți 
man se 
o lovitur 
Dumitru, 
își revin ș
Acest ec 
marcaj s-1 
cind fund 
atac, șute 
de unde 
TARU, ca 
piere în 
minut, la 
mitru rat 
scorul ră 
sfîrșitul p 
pare că e 
rarea joci 
forțe din 
guliei a a 
tidă difici 
tat diferit 
petrecute

TG. MUREȘ, 25 (prin telefon).
Avizat de forța 

sivă a mureșenilor pe propriul 
teren, antrenorul lui F. C. Con
stanța Ic-a cedat premeditat a- 
cestora un mare spațiu de joc, 
așezîndu-și oamenii pe trei li
nii de apărare, eșalonate în fața 
porții lui Ștefănescu. Un adevă
rat baraj viu, pe care gazdele 
l-au asaltat o întreagă primă 
repriză. Eforturi risipite în van, 
întrucît, la prima replică de a- 
cest gen în sezonul de toamnă, 
fotbaliștii din Tg. Mureș n-au 
știut să manevreze pe spații a- 
glomcrate, iar cînd defensiva 
constănțeană, asediată continuu, 
a comis erori, ei bine, atunci — 
în aceste situații critice — a in
tervenit salvator Ștefănescu. O 
singură dată (min. 38, la „capul" 
lui Fanici), portarul constănțean 
părea iremediabil învins, dar 
l-a salvat... transversala !

„Betonul1* n-a rezistat, însă, 
constănțenilor lipsindu-le azi

ofen-
rațiunea de
Mijlocul e- 

său
contraatacul, adică 
a fi a. .. betonului.
chipei, altă dată punctul 
forte, a acționat doar distructiv, 
sufocîndu-și coechipierii din ul
tima linie. Aceștia au rezistat 
pînă la primul gol (în min. 54, 
HAJNAL, la o lovitură liberă a 
trimis la păianjen, de Ia circa 
25 m). în continuare, formația 
oaspete a cedat și fizic și psihic, 
în „barajul constănțean" au a- 
părut fisurile și... ocaziile: min. 
56 — Both II, min. 60 — Pîs
laru, min. 67 — Hajnal. Se de
moralizase, se pare, și .' 
nescu, care în min. 78 Ia un șut 
din afara careului al lui BOTH 
II, a plonjat defectuos, primind 
un gol parabil. La 2—0, meciul 
era jucat. A mai fost o „scurtă" 
repriză, la sfîrșit, în vestiarul 
gazdelor, unde Bone le-a spus 
fotbaliștilor lui că miercuri, la 
Atena, așteaptă mai mult de 
la ei.

Gheorghe NICOLAESCU

LUCE

Ștefă-

coRTOjr
Stadion C 

soare ; spe 
CASSAI (m

CORVINU 
durități) — 
(min. 68 Cc

POLITEHh 
laru II 5 (n 
(min. 82 Ni

A arbitrai 
Dinescu (Ri

Cartonașe 
Trofeul P(

HUNED 
fon).

In meci 
aflat într* 
de joc — 
bele golu 
mTn. 9, el 
mișoreniloi 
Lucescu

IN SINGUR MINUT A HOIĂRÎT
SATU MARE, 25 (prin telefon).

Jocul a fost în prinia repriză 
anonim, monoton (poate și din 
cauza căldurii), gazdele au pasat 
mult și lent, ceea ce a convenit 
ieșenilor, care au găsit . timpul 
necesar replierii șl aglomerării în 
apărare. In 
ciulul l-am 
excelent în 
rest, nimic 
ță, nimeni 
sebit, așa 
ocaziile ratate și pe cei 
ie-au 
și 18, 
plică 
— m 
min .28 șut pe lingă poarta goală).

După opt minute de la relua
re. antrenorul Staicu a introdus 
în iocul fundașului Popa un 
mijlocaș ofensiv (Bathori II). 
gazdele au dominat mal autori
tar decît în prima repriză (trei 
cornere în min. 58), iar Smn- 
randache a trimis, în min. 60,

această parte a me- 
remarcat pe Naște, 
cîteva situații. In 
n-a ieșit în eviden- 
n-a făcut ceva deo- 
că am reținut doar

care...
ratat (Hațeganu — min. 3 
Both — min. 33 șl. în re- 
Dănilă — min. 20 Ciobanu

23 și din nou Dănilă —

F.C. OLIMPIA SATU MARE - POIITEHN
Stadion Olimpia ; teren foarte bun ; timi 

ximativ 14 000. A marcat : MATHE (min. 1 
poartă : 11—0). Cornere : 18-4.

OLIMPIA : Pusztal 6 — Popa 7 (min. 53 
Matei 7, Bocța 6 — Sabău 6, V. Mureșan 
gonu 5 (min. 65 Mathe 6), Both I 5.

POLUEMNXA : Naște (eliminat in min. 79 
Ursu 7, R. Mu-e-an 6 — Romilâ 6. Florean 
(min. 56 Costea 5). Dănilă 5, Cernescu 5

A a-bitra»‘ C. Pc'.ea (Bv-'.'---‘f' r» +** ; 
și Gh. lucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : NAȘTE, SOFIAN.
Cartona-e ro-ii : NAȘTE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—0.

3
5, Kc

- So
5. C 

(min.
la li

pericu.ds. mingea spre poartă 
dar Naște a parat-o După un 
contraatac periculos a) oaspeți
lor (min 73, șui pe lîngă poar
tă al lui Trandafilon). Naște a 
scos formidabil <mln. 77) „bom
ba" lui Kaiser Min. 79 : cen
trare înaltă, din apropierea li
niei de fund, Bathori II trimite 
înapoi cu capul, MATHE preia

pe piept 
tlin apro 
ză, acuz? 
oe arbitr 
stantin 1 
tușierul 
decizia s 
răm just



OASPEȚII AU JUCAT FĂRĂ COMPLEXE
U.T.A. - S.C. BACĂU 2-2 (0-1)

REVANȘA LUI DUMITRACHE

jiut puțin 
sa cu 

| și State 
litului. A- 
I Dobrin 
li scorului 
I DOBRIN, 
[■ -.jjAb din 
lumusețea. 
La depune 
llo de mi- 
I neprevă- 
Lații: min. 
I din han- 
I; min. 71, 
kj ; min. 
Icapul spre 
H. DUMI- 
I intervină, 
|>1 ; min. 
[ pe sub 
■1 victoriei 
[CÎRSTEA, 
ti de cap. 
I meritată, 
Petrolul a 
<două rîn-
[F1RESCU

aproximativ 
(min. 79).

I, Pitaru 8 — 
Marinescu 7,

Stoica 7, Ion

ie : T. Bala-

inteligent
tîrgoviștenii 
prin cîteva 

min. 75 
Igă poartă, 
Ilă, iar Co- 
l-în corner, 
pecutată de 
t), dar apoi 
I să egaleze. 
I tabela de 
l în min 79. 
fu, urcat în 
lid in bară, 
f ine la TA- 
|te din apro- 
lă numai un 
Ipoartă, Du
pre ocazie, 
gal pină Ia 
fea ce ni se 
Idei desfășu- 
raportul de 
itrul S. Drâ- 
ndus o par- 
c a interpre- 
de faulturi

h

iRĂNESCU

Stadion U.T.A. ; teren bun; timp frumos; spectatori - aproximativ 13 000. 
Au marcat : NEDELCU II (min. 59) șl BROȘOVSCHI (min. 65), respectiv AN
TOHI (min. 8) și CATARGIU (min. 75). Șuturi la poartă: 28-14 (pe poatră : 
13-8). Cornere : 7-2.

U.T.A. : Jivan 6 - Bitea 5 (min. 34 Gașpar 6). Kukia 7. Schepp 6, Giurgiu 8 
—Kapesz 6 (min. 78 Bedea), Leac 8, Broșovschi 7 — Tisa 7, Nedelcu II 7, 
Cura 7.

S.C. BACAU : Mindrilă 8 - Pruteanu 7, Catarglu 8,
șoiu 7 — Pană 7, Cărpuci 7, Panaite 8 (min. 71 Solomon 6) - 
Vamanu 6, Florea 7 (min. 61 Botez 6).

A arbitrat : C. Dinulescu ftt -fir ; la linie : M. Buzea (ambii 
rești) și M. Fediuc (Suceava).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—3 (0—0).

ARAD, 25 (prin telefon).
Meci echilibrat, aspru, faze 

numeroase în zonele de finali
zare. Gazdele n-au avut decît 
puțină vreme (între min. 65 și 
75) iluzia victoriei, nereușind 
să apuce zdravăn în mîini cîr- 
ma jocului. Ele au supralicitat 
calitățile de puncher ale 
Nedelcu II, centrîndu-i la 
sfîrșit mingi înalte în careul 
lui Mîndrilă. Dar Nedelcu II 
nu s-a simțit în apele lui, fiind 
marcat exemplar de fundașul 
Lunca (în majoritatea duelu
rilor), maj prompt, mai 
decît el. 
condiții, 
ofensiv, 
în faza 
doi“-uri 
cări înșelătoare 
arădean. Dar U.T.A., 
unei aprigi dorințe de victorie, 
a unui mare consum de ener
gie, a rămas fidelă crezului său, 
minată de nerăbdare, de preci
pitare. Oaspeții, în schimb, be-

lui 
ne-

decis 
Se impunea, în aceste 
schimbarea registrului 
prin ordonarea jocului 
de atac, prin „un- 
derutante, prin demar

ate vîrfului 
pe fondul

Lunca 9, Marga-
Antohi 7,

dobînditneficiind de un avans 
rapid (min. 8), au jucat mai 
relaxat. Au rezistat bine la un 
asediu de proporții (în min. 9 
și 14, de pildă, Cărpuci și Mar- 
gasoiu au respins de pe linia 
porții), ieșind la momentul 
oportun pe contraatacuri tă
ioase, terminînd chiar meciul 
cu un „tupeu" necaracteristic 
formațiilor noastre în deplasare. 
Golurile : min. 8 Bitea gre
șește flagrant in favoarea Iui 
Florea, centrare a acestuia și 
ANTOHI deviază în plasă ; 
min. 59, NEDELCU II fructi
fică (in fine 1), cu capul, o lo
vitură liberă executată de Ka- 
pesz ; min. 65, BROȘOVSCHI 
șutează imparabil de la 14 m, 
după ce. cu o fentă dizlocase 
de pe poziții trei apărători bă
căuani ; min. 75, CATARGIU, 
nesupravegheat în careul ară
dean, înscrie cu capul Ia o min
ge respinsă stîngaci de Jivan.

Ion CUPEN

PETROȘANI, 25 (prin telefon).
Cu gindul la returul meciului 

cu Atletico, de la Madrid, Di
namo a vrut să facă, sîmbătă, 
în compania Jiului, o 
ție“ generală. în 
campionii au luat 
măsuri de ordin 
socoteala de acasă 
trivit cu cea de la... Petroșani. 
Ne referim îndeosebi la pro
porțiile scorului, neobișnuit 
pentru echipa bucureșteană ca
re, paradoxal, în ansamblul 
desfășurării jocului, nu s-ar 
putea spune că s-a situat pe 
un plan de inferioritate față de 
adversara sa, după cum atestă 
și datele tehnice din caseta ală
turată. Cum se explică, totuși, 
o asemenea înfrîngere ? Una 
din cauze o constituie excelen
ta evoluție a Jiului (cu un 
Dumitrache irezistibil), care a 
găsit „cheia" eficacității pier
dute cu o etapă înainte, în 
partida cu F. C. Argeș, în care, 
după afirmațiile unora, ar fi 
meritat un... „Oscar al ratări
lor". O a doua cauză ține de 
comportarea jucătorilor bucu
rcșteni care, pe lingă faptul că 
nu au acționat în spiritul unui 
angajament deplin — cum era 
de așteptat — menajîndu-se 
poate și în perspectiva partidei 
de miercuri, au comis în apă
rare o serie de grave erori in
dividuale. Și-acum, evoluția 
scorului : în mîn. 18, la o lovi
tură liberă executată dc Bucu- 
rescu, DUMITRACHE cîștigă 
duelul Ia cap cu Sătmăreanu

JIUL PETROȘANI - DINAMO 4-1 (2-1)

BOLDICI APARA GOLUL LUI
CRAIOVA, 25 (prin telefon).
Cei 

partida sînt, surprinzător, 
cătorii reșițeni.
Bojin și Atodiresei șutează pu
ternic și precis din marginea 
careului, punîndu-1 în dificulta
te pe Boldici, obligat, în min. 2, 
5.16 și 26, să devieze balonul în 
corner. Interesant de subliniat e 
faptul că pînă în min. 34 Uni
versitatea — deși atacanții săi 
au pătruns periculos, de cîte
va ori în careul oaspeților — 
nu a expediat nici un șut. la 
poarta lui Vindt ! Iar primul... 
a fost gol 1 Un gol al celor 
două extreme craiovene : după 
o cursă rapidă de aproximativ 
50 m, Marcu a centrat impeca
bil în fața porții, de unde 
CRIȘAN a reluat spectaculos, 
cu capul, mingea în plasă. Du
pă gol. craiovenii joacă dezin
volt, Marcu șutează în bară 
(min. 44), Bălăci ratează o oca
zie bună, pentru ca în ultimele 
secunde ale reprizei să fie rîn- 
dul lui Bora să zguduie, cu un 
sut violent, transversala, porții 
lui Boldici.

în repriza 
echipe, joacă 
șuccedîndu-se

care încep mai bine 
ju- 

Gabel, Bora,

UNIVERSITATEA

secundă ambele 
deschis, fazele 
cu repeziciune

RIMUL AUTOR AL VICTORIEI
MMfiA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (1-0)
bren alunecos, marcaj greu vizibil ; timp înnourat, apoi 
Iproximativ 10 000. Au marcat: GEORGESCU (min. 9) și 
puri Ia poarta 14-10 (pe poarta 5—4). Cornere : 10-2. 
[iei 7 — Bucur 7, Gruber 7, Vlad 8, Miculescu 5 (pentru 
lller 7, Dumitriu IV 7, Economu 6 — Lucescu 10, Agud 5 
leorgescu 7 (min. 82 Nicșa).
[ori 7 — Nadu 6, Vișan 6, Mehedinții 7, Barna 8 — Vo- 
lescu 7), Dembrovschi 6, Lața 7 — Anghel 7, Șerbânoiu 6 
[ 6-hg (Oradea) »* la linie : I. Rus (Tg. Mureș) și

GRUBER, VOLARU II, R. R’UNWEILLER și VIȘAN.
: 9. La juniori : 1-1 (0—0).

N.

5 (prin tele-

fi, Lucescu — 
entă dispoziție 
loautor la am- 
torvinului : in

Ia poarta Ii
lor! respinge, 

balonul și-i

TI...
1-0 (0-0)
tat^î — apro-

17-7 (pe '

Șmsarandache 8,
Helvei 5, Hațe-

pfian 6, Anton 7,
— D. lonescu 5 

lafilon 5).
itar (Hunedoara)

și înscrie 
protestea- 
îl insultă 

Con-

•
terai
tșenii
Naște
: eliminat

consultă și cu 
an, rămînînd la 
rare o

centrează lui GEORGESCU, care 
înscrie cu capul, din apropiere ; 
spre sfîrșitul partidei, în min. 
85. tot el execută a lovitură li
beră din apropierea careului 
oaspeților spre CASSAI, care sta
bilește scorul final. Intre aceste 
două momente de vîrf ale me
ciului, Lucescu s-a angajat tot 
timpul în joc, a combinat cînd 
cu Economu, cînd cu Georgescu, 
cînd cu R. Nunweiller 
ciodată n-i 
înțeles de 
căruia i- _ . 
situații de gol. în min. 
dreaptă ’ -----*
după părerea noastră, faultat In 
careu de Barna și, logic, tre
buia să se acorde penalty. Ar
bitrul a lăsat. însă, jocul 1 
curgă, spiritele s-au încins și 
conducătorul jocului nu a reușit 
să le tempereze. Mai mult, el 
a dat cîteva deciz’i în compen
sație, ca de pildă 
ră (min. 85) din 
jorat scorul...

Intimidați într-o 
sură de jocul „tare* . 
Miculescu și Gruber, timișorenii 
au început mai . slab, dar 
revenit în repriza a doua, 
de exemplu Z—'------ 'Z.1 x-------
48) și Lața (min. 55) au expe
diat balonul ‘ ’

Pe scurt 
ținînd seama și de faptul că hu- 
nedorenii au ratat șase mari o- 
cazii în primele 45 de minute.

i-a

•a reușit să 
Agud, vîrful 
creat cîteva

hunedoreană

dar ni
se facă 
de atac, 
excelente 
75, aripa
a fost,

lovitura 
care s-a

istantin ALEXE

să

libe- 
ma-

mă-oarecare 
prestat de

Dembrovschi

șl-au 
cind, 
(min.

în bară.
o victorie meritată.

Mircea TUDORAN

„repeti- 
acest scop, 
o serie de 
tactic. Dar 
nu s-a po-

CRIȘAN
CRAIOVA - F.C.M. REȘIȚA 1-0 (1-0)

bun ; timp rece ; spectatori - aproximativ 15 000. 
34). Șuturi la poartâ : 20-18 (pe poartâ : 6-11).

9 — Negrilâ 7, Tilihoi 7, Ștefânescu 7, Purima 7

Stodîon Central ; teren
A marcat : CRIȘAN (min.
Cornere : 15-8.

UNIVERSITATEA; Boldici . ............... T___________ ... . _.....  .
— Donose 6, Bălăci 8, Țicieanu 6 (min. 78 Ungureanu) — Crișan 8, Cîrțu 6 
(min. 46 Cămătaru 8), Marcu 9.

F.C.M. : Windt 8 — Mioc 5, Porațchî 7, Hergane 7, Boțonea 5 — Gabel 7 
(min. 53 Jacotă â), Bora 7, Portic 8 — Atodiresei 7, Bojin 6, Florea 6.

A arbitrat : Gh. Ispas (Constanța) șkfrfL* i la linie : N. Georgescu (Bucu-, 
rești) și Al. Ghigea (Bacău).

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

la cele două porți, Universita
tea 
tie 
cu
50) 
iar 
cu 
Boldici scoate un gol gata fă
cut. Pe parcursul aceluiași 
minut ratează și Crișan. Fina-

și F.C.M. făcînd... abstrac- 
de mijlocul terenului. Mar- 
(min. 48) și Cămătaru (min. 
ratează majorarea scorului, 
Jacotă (min. 55) șuteăză... 
ochii închiși de la 7 m și

Iul aparține totuși echipei gaz
dă dar Ungureanu (min. 85) 
și Marcu (min. 87) nu-1 pot în
vinge pe Windt și partida se 
încheie cu victoria la limită a 
studenților, obținută prin acel 
unic și spectaculos gol „lucrat", 
în prima repriză, de cele două 
extreme craiovene.

Laurențiu DUMITRESCU

ATACURI ÎN VALURI
SPORTUL STUDENȚESC - F.C. BIHOR 2-0 (0-0)

Stadionul Republicii ; teren satisfăcător ; timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 3 500. Au marcat : IORGULESCU (min. 73) și M. SANDU (min. 
88). Șuturi la poartă : 20—5 (pe poartă : 11—3). Cornere : -- -

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 7 — Tănăsescu. 6, Ciugarin
6 (min. 60 Prede.anu 6), Manea - 7 — lorgulescu 8, Cazan 7, O.
— Chihaia 6 (min. 46 Stroie 7), M. Sandu 7, Rădulescu 7.

F. C. BIHOR : Albu 9 — Naghi 6, Bigan 7, Lucaci 6, Popovicî
6, Georgescu 5 (min. 59 M. Marian 6), Kun II 5 — Lupău 6, 
Ghergheli 5 (min. 80 Dragoș).

A arbitrat : I. Chilibar — Pitești î la linie : C. Ghiță și H. Nico-
lau (ambii, din Brașov).

Cartonașe galbene : M. SANDU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3—1 (0—0).

14—1.
8, Grigore 
lonescu 7

6 — Naom 
Fiorescu 6,

Victorie netă, în ciuda 
chiderii tîrzii a scorului, 
denții au atacat mult, au i 
la fel de mult, după ce 
afiat timp de peste 6 oră 
jumătatea de teren

Stadion Jiul ; teren moale, îmbibat eu apă : timp rece, ploios ; specta
tori — aproximativ 12 000. Au marcat : DUMITRACHE (min. 13 și 65), BUCU
RESCU (min. 35), MULȚESCU (min. 59) ; respectiv ȚALNAR (min. 30). Șu
turi Ia poo.-tă : 17—17 (pe poartă : 11—8). Cornere 6-8.

JIUL : Caval 7 (min. 88 Homan) — Grigore 6, Bădin 7, Ciupitu 7. P. Ni- 
cotae 6 — Toma 7, Mulțescu 8, Stolchiță 8 — Sălăjan 6 (min. 83 Dosan), 
Dumitrache 9, Bucurescu 7.

DINAMO : Ștefan 6 — Cheran 6, Sătmăreanu II 6, Dobrău 6, Lucuță 6 — 
I. Marin 6 (min. 73 Dragnea 6), Mateescu 6, (min. 46 Al. Moldovan 6) 
Custov 6 — Țălnar 7, D. Georgescu 6, Vrînceanu 6.

A arbitrat I. Igna (Arad) ; la linie : FI. Anuțescu (Pitești) și
V. Ciocilteu (Craiova).

Cartonașe galbene : I. MARIN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (0-0).

in plasă : 
Vrînceanu 
opusă la

II, deviind balonul 
1—0 ; ia min. 30, 
pasează pe partea 
ȚALNAR, care îl driblează pe 
P. Nicolae și șutează frumos cu 
stingul, în colțul lung : 1—1 ; 
în min. 35, P. Nicolae execută 
o lovitură liberă, Dumitrache 
prelungește cu capul la Sălă- 
jan, care înaintează spre poar
tă, sub privirile ezitante ale a- 
părătorilor bucurcșteni — aceș
tia acuzînd o poziție de ofsaid 
—, Ștefan intervine în ultimul 
moment, îl faultează în careu 
pe Sălăjan, arbitrul lasă avan
taj, pentru că mingea ajunsese 
între timp la BUCURESCU,

care cu poarta goală în față- 
n-avea altceva de făcut decit 
să înscrie. Și a înscris : 2—1 ; 
în min. 59 Sătmăreanu II pier
de mingea în fața propriului 
careu de 16 m„ la MULȚESCU, 
acesta mai face cîțiva pași și 
șutează puternic, sus la vinclu : 
3—1 ; în min. 65. ex-dinamovis- 
tul DUMITRACHE sc „răzbu
nă" din nou — potrivit uneia 
din legile nescrise ale fotbalului 
— pe fosta sa echipă, trimițînd, 
cu o magistrală lovitură dc cap, 
balonul în plasa porții lui Ște
fan : 4—1.

Mihai IONESCU

des- 
Stu- 
ratat 
s-au 

i în 
jumătatea de teren adversă. 
Golurile au venit greu, deoare
ce M. Sandu a stat „ascuns" o 
bună parte din timp. Rădules- 
cu a exagerat în dribling, 
creînd superiorități numerice 
Inadecvate, care au sfîrșit prin 
a închide culoarul de atac al 
lui Manea, iar Tănăsescu, care 
a avut zeci de baloane, le-a iro
sit pe cele mai multe, prin cen
trări „plouate" sau prin exhi
biții tehnice de neînțeles. Așa 
se face că intensa dominare a 
Sportului studențesc s-a 
cretizat abia spre final cînd 
IORGULESCU (min. 73).
activ și mai calm ca toți cei
lalți, a șutat fără intîrziere, cu 
vîrful bocancului, la o pasă in 
adîncime venită de la Rădules- 

cu. Cel de-al doilea gol (min.
88) a încheiat o acțiune fru
moasă : demaraj impetuos Ior- 
gulcscu pe dreapta, centrare 
lungă, recentrare Predeanu de

con-
mai

Pe partea opusă, ușoară devie
re Bigan și șut puternic M. 
SANDU.

F.C. Bihor a făcut o parti
dă modestă. I-au lipsit toate 
atuurile pe care le cunoșteam. 
Kun, nerefăcut, a „navigat" cu 
nonșalanță sterilă pe tot tere
nul, Fiorescu a jucat sporadic, I 
Ghergheli a rătăcit mai tot 
timpul în căutarea unei zonei 
mai bune, în timp ce toți cei
lalți (inclusiv Lupău. activ în 
apărare) s-au organizat într-o 
redută care nu putea să nu ce
deze, chiar dacă Albu a fost în 
mare formă. în aceste condiții 
de rezistență generală sub aș
teptări, F.C. Bihor ar fi avut 
prilejul să deschidă scorul, la 
marea ocazie- a lui Ghergheli, 
încheiată cu degajarea in-ex- 
tremis a lui Ciugarin și apoi 
să egaleze, în min. 76, la bara 
lui Lupău. Dar, „transformarea" 
acestor două momente izolate 
ar fi contravenit flagrant des
fășurării unuj joc dominat net 
de echipa studenților.

loan CH1RILA

PLECAREA DINAMOVIȘTILOR LA MADRID
ma sa etapă de suspendare în | 
cupele europene. De ase’me- I 
nea. vor lipsi din formație Lu- I 
cută, și I. Moldovan, ca urma- 1 
re a sancțiunilor dictate după I 
meciul tur. jucat la București. I 
în cursul zilei de astăzi, fotba- I 
liștii dinamoviști vor- efectua un , 
prim antrenament pe .stadionul J 
„Vicente Calderon". ™

Dinamo București pleacă în 
cursul dimineții de astăzi ’ 
Madrid, pe calea ' aerului, 
vederea partidei retur cu Atle
tico Madrid, din cadrul Cupei 
Campionilor Europeni. Dinamo 
deplasează lotul său obișnuit, 
din care nu vor lipsi Dudu 
Georgescu, Sătmăreanu II Che-- 
ran. După cum se știe. Dinu 
nu va juca, aceasta fiind ulti-

la 
în



in prima zi a Campionatelor europene de volei

IĂ FtMININ, VICTORIE, 3-2 CU ECHIPA IUGOSLAVIEI 
IA MASCULIN, EȘEC SURPRINZĂTOR, 2-3 CU ECHIPA ITALIEI!

HELSINKI. 25 (prin telex). 
Fără doar și poate, ediția a 
10-a a campionatelor europene 
de volei, care a debutat în ora
șele finlandeze Helsinki, Tam
pere (masculin), Kotka și Tur
ku (feminin), se constituie ca 
un veritabil jubileu al voleiu
lui continental. Faza finală a 
acestui 
pregătit

partida, obținînd pe merit vic
toria cu 3—1 (13, —11, 4, 11)

Dar cea mai mare surpriză 
a primei zile ne-au produs-o 
chiar voleibaliștii noștri. Ei au 
contrazis toate aprecierile bu
ne de care se bucurau aici, 
evoluînd mai slab ca oricînd 
în fața formației italiene și

PUGILISni NOȘTRI N-AU OBTINUT 
NICI UN TITLU LA BALCANIADĂ!

important eveniment, 
cu meticulozitate pe 

durata a patru ani de zile (du
pă cum ne mărturiseau condu
cătorii federației finice), a lăsat 
delegațiilor participante o im
presie cu totul deosebită, încă 
de la sosire, prin climatul a- 
greabil creat, prin exactitatea 
detaliilor, organizatorice și prin 
ospitalitatea îndatoritoare a 
gazdelor.

In primul său meci la euro
pene, echipa noastră feminină 
a întâlnit, la Turku, formația 
Iugoslaviei. La capătul unei 
partide echilibrate doar in se
turile 1 și 4, pierdute la mare

PROGRAMUL DE ASTĂZI

MASCULIN, grupa I: Ro
mânia — Franța, Ungaria — 
Iugoslavia, Finlanda — Italia; 
grupa a ll-a : Cehoslovacia
- Olanda, U.R.S.S. - Bulga
ria, Polonia — R.D. Germa
nă. FEMININ, grupa I : Polo
nia — Italia, R.F. Germania — 
R.D. Germană, Finlanda — 
Bulgaria; grupa a ll-a: Un
garia — Iugoslavia, Ceho
slovacia - România, U.R.S.S.
- Olanda.

parcursul celor aproape două 
ore și jumătate, cît a durat 
meciul. In plus, toți jucătorii 
noștri au manifestat o inad
misibilă indolență, greșind de
seori serviciul (care și atunci 
cînd se efectua în terenul ad
vers nu punea nici un fel de 
probleme), greșind preluările 
și îngreunîndu-și astfel posi
bilitățile ofensive prin combi
nații, atacînd fără vlagă, 
discreția apărării mobile a 
cătorilor italieni.

Arbitrii Mosony (R.F.G.) 
Prielozny (Cehoslovacia) 
condus bine formațiile: Româ
nia — Mășcășan, Dumănoiu, 
Pop, Chifu, Tutovan, Udiștea- 
nu, Țerbea, Arbuzov, Macavei, 
Ionescu, Chiș. Italia — Negri, 
Montorsi, Sibani, Greco, Dall’- 
olio, Nassi, Giovenzana, Con
cetti, Lanfranco, Di Coste.

REZULTATE TEHNICE : 
MASCULIN, 

da
România 3—2 !, 
goslavia 
Polonia 
Germană 
Bulgaria 
NIN, grupa I 
Germania 3—2, Bulgaria - 
lonia 0—3, Italia — R. D. 
mană 0—3 ; grupa a 
U.R.S.S. — Cehoslovacia _
Olanda — Ungaria 0—3, Iugosla
via — România 2—3.

Aurelian BREBEANU

la 
ju-

Ș‘ 
au

. grupa I : Finlan- 
Ungarla 3—1, Italia — 

Franța — Iu- 
1—3 ; grupa a n-a :
- U.R.S.S. 3-1, R. D.

— Cehoslovacia 1—3,
— Olanda 3—0 ; FEMi- 

Finlanda — R. F.
■ Po- 

Ger- 
n-a : 

3—0.

SPORTIVI ROMÂNI
• în turneul internațional fe

minin de baschet de la Varșo
via, echipa Politehnica Bucu
rești a întrecut cu 58—57 
(22—28) formația iugoslavă 
Banja Luka. Cornelia Filip (16) 
și Angelica Tita (14) au fost 
principalele realizatoare ale e- 
chipei române. Alte rezultate : 
Spartak Moscova — „Polonia“ 
Varșovia 72—40 ; Visla Kracovia 
— Zelezniciar Sarajevo 102—46.

• La 28 septembrie începe 
la Szolnok (Ungaria) un turneu 
internațional de box pentru ju
niori, la care vor participa și 
tinerii pugiliști români Șt. Din- 
că, I. Dumitrescu, Șt. Ștefana, 
I. Gingavu, M. Bălan, Al. Șer- 
ban, Gh. Martin, C. Captari și 
alții, conduși ’ 
Tomescu.

• După 7
internațional 
Zabrze continuă _ ______
Rainer Knaak (R. D. Germană) 
cu 5 p (1), urmat de Joksici 
(Iugoslavia) — 4‘/2 p. Șahistul 
român Mihai Ghindă, care în 
runda a 7-a a remizat cu polo
nezul Sznapik, ocupă locul 3, 
cu 3'/i p (1).

i

de antrenorul Gh.

runde, în turneul 
de șah de la 

ă să conducă

APTAMINH
p. în Finlanda, Campionatul 
in, masculin șl feminin
I la San Francisco și Aix-en- 
>e, în cadrul Marelui Premiu

latele europene de juniori șl 
la armă liberă și pistol, la

I tur (meciuri retur) din cadrul
? europene lntercluburi 
palele balcanice, la Atena
’ §

conducă belgianul Eddy Sche
pers. Etapa a 10-a (Thann — 
Kingersheira, 108 km) a fost 
cîștigată de italianul Mario Ber
nardi In 2 h 23:09,0 • Cursa de 
la Camalore a fost cîștigată la 
sprint de italianul Franco Bitossl.

TELEX
deHOCHEI • In sferturile 

finală ale C.C.E. (ediția 1976/1977: 
Spartak Moscova — SW Klagen
furt 10—3 (7—0, 2—3, 1-0). în
vingători în primul joc cu 12—5, 
hocheiștil sovietici s-au calificat 
pentru semifinale • Echipa Fe- 
rencvăros Budapesta, ----- '
turneu în Austria, a 
KSV Kapfenberg cu 
2—1, 2—2) • Turneul 
rese a fost cîștigat 
Sovietelor Moscova, ___  _ _
vins în meciul decisiv cu 13—8 
selecționata orașului Varese.

afiată în 
învins pe 
5—4 (1—1,
de la Va- 
de Aripile 

care a în-

ȘAH • în turneul de la Til
burg după 2 runde conduc Kar
pov șl Timman cu cîte 1*/». Re
zultate din runda a 2-a: Karpov 
— Mlles 1—0; Timman — Hiibner 
1—0 ; Andersson — Smîslov 
‘A—'A ; Olafsson — Gligoricl 
’A—Vi a Meciul dintre maeslrele

• Din cele 7 medalii de argint 3—4 trebuiau să fie de 
aur I • Multe decizii eronate # O palidă consola, e 
pentru echipa noastră: locul 2 în clasamentul pe puncie

BURSA, 25 (prin telefon). —
Celor ce n-au asistat la fina

la Balcaniadei.de box, disputată 
duminică în sala Atatiirk din 
localitate, le va fi greu să-și 
imagineze cele petrecute pe 
ring. Echipa României dispunea 
în această fază de cei mai 
mulți finaliști (7) : Săli Adem, 
Nițâ Robu, Nicu Popa, Titi Tu
dor, Gheorghe Vlad, Cornel Ho
duț, Costică Chiracu, iar Turcia 
— 5, Bulgaria și Iugoslavia — 
cîte 4 și Grecia 2. în ciuda fap
tului că cei mai mulți boxeri ro
mâni au evoluat bine, întreeîn- 
du-și adversarii în ring, ei au 
fost declarați învinși ! Decizia 
cea mai curioasă s-a dat la 
meciul lui Gh. Vlad, în cadrul 
cat. semiușoară. Rănit la o 
arcadă în cursul semifinalei, 
Vlad s-a prezentat duminică 
dimineața la controlul medical 
și a primit dreptul să lupte 
in finală. Cu atât mai mare 
ne-a fost surpriza cînd, urcind 
pe ring, cîmpulungeanul a fost 
oprit să lupte ; apoi s-a re
venit asupra deciziei, pentru 
ca, pînă la urmă ,fâră ca me
ciul să se dispute, Vlad să fie 
declarat învins in fața bulgaru
lui Țvetkov ! 1

Nedreptățiți de juriu au fost, 
pe rînd, Niță Robu, Nicu Popa 
și Cornel Hoduț, in partidele cu 
Eroglu (Turcia), Sonunur (Tur-

PESTE HOTARE
• In localitatea Ufa 

(U.R.S.S.) au continuat parti
dele din cadrul uneia din seri
ile preliminare ale „Cupei So- 
vietskî Sport14 la hochei pe 
gheață. întâlnind puternica divi
zionară A sovietică Kristal Sa
ratov, formația Dinamo Bucu
rești a cedat cu scorul de 2—5 
(1-3, 1-1, 0-1).
• Duminică, la Poprad (Ce

hoslovacia), in cadrul Raliului 
internațional automobilistic 
„Tatra", etapă contând pentru 
„Cupa Păcii și Prieteniei", pi- 
loții români au avut o compor
tare remarcabilă. La clasa 
1300 cmc a grupei I, echipajul 
Eugen Ionescu Cristea — Dan 
Amărică (Dacia 1300) a ocupat 
primul loc în clasament. Pe lo
cul trei s-a clasat un alt echi
paj românesc: C. Bercea — 
Cornel Tiț (Dacia 1300).

C.M. DE HALTERE
Campionatele mondiale de hal

tere au continuat la Stuttgart cu 
întrecerile de la cat. semigrea, în 
care medalia de aur a fost cu
cerită de sportivul sovietic Ser- 
ghel Poltorațkl, cil un total de 
375 kg. Pe locurile următoare: 
Rolf Milser (R.F. Germania) — 
370 kg șl Aiberto Blanco (Cuba) 
— 355 kg. La cele două stiluri, 
titlurile de campioni ai lumii au 
revenit lui poltorațkl — 167,500 kg 
la „smuls" șl lui Milser — 207.500 
kg la „aruncat".

Medalia de aur la cat. grea 
(pînă ta 100 kg) a fost ciștlgată 
de Anatoli Kozlov (U.R.S.S.) cu 
367,500 kg la cele două stiluri 
(smuls — 162,500 kg, aruncat — 
205 kg).

Elena Ahmîlovskala și Maia Cl- 
burdanldze, care-șl dispută la 
Tallin una dintre semifinalele 
turneului candidatelor la titlul 
mondial, a continuat cu partida 
a 8-a încheiată remiză după 28 
de mutări. Scorul se menține 
egal : 4—1 • După 9 runde, în 
turneul de la Vîrșeț, conduc 
Smejkal șl Marianovicl cu cîte 
6 p, urmați de Quinteros 5*A p. 
Rezultate din runda a 9-a : 
Hernandez — Matanovicl 1—0 ; 
Smejkal — Kurajița ;
Szmidt — Quinteros */,—%; Knie- 
zevicl — Bukici *A—'A-

tenis • In semifinalele tur
neului de la Paris : Vilas — 
Proisy 3-8, 6—2, 5—7, 6—1, 6—2; 
Vasselln — Higueras 8—0, 6—2,
6—0. In proba de dublu : 
Gildemeister. Ycaza — Jauf- 
fret, Haillet 8—3, 6—2 ; Vas-
quez, Velasco — Higueras. Soler 
4—8, 6—4, 6—4 > In sferturile
de finală ate turneului de la 
Los Angeles : Gottfried — Me
non 6—1, 6—4 ; Ramirez — Telt- 
scher 6—4, 6—4 ; Dibbs — Drys
dale 6—4, 6—4 ; Orantes — Leo
nard 6—3, 6—7, 6—3. In optimi, 
jucătorul american Ton Leonard 
obținuse o surprinzătoare victo
rie, cu 6—3, 7—6, în fața com
patriotului său Roscoe Tanner.

cia) și Tanasis (Grecia). Și Till 
Tudor, care conducea detașat in 
întîlnirca cu I. Sloianov (Bulga
ria), n-a putut să ajungă la me
dalia de aur, fiind oprit să bo- 
xeze de arbitrul din ring, turcul 
Ylmaz Durgun, în repriza a 
doua, pentru o superficială ră
nire la arcadă.

Aici, la Bursa, am asistat la 
flagrante erori de arbitraj, care 
au defavorizat pe boxerii ro
mâni. S-au „distins" la capitolul 
greșeli arbitrii Parlapanov (Bul
garia). Gionis (Grecia) și An
ton Genach (Austria). In astfel 
de condiții, pugiliști! români 
n-au putut schimba în aur nici 
una din cele șapte medalii de 
argint. Echipa României, marea 
performeră tradițională a tur
neelor balcanice de box, n-a ob
ținut nici un titlu, deși ar fi me
ritat 3-4 !

In clasamentul pe puncte, e- 
chipei noastre i s-a acordat cupa 
pentru locul 2, după formația 
Turciei și înaintea Bulgariei, 
Iugoslaviei și Greciei.

Iată rezultatele galei finale, 
în ordinea categoriilor : Genek: 
(Turcia) b.p. S. Adem ; Eroglu 
(Turcia) b.p. N. Popa ; Stoianov 
(Bulgaria) b.ab.2 T. Tudor ; 
Țvetkov (Bulgaria) b.neprez. (?) 
Gh. Vlad ; Puzovici (Iugoslavia) 
b.p. Doncev (Bulgaria) ; Tanasis 
(Grecia) b.p. C. Hoduț ; Doglar 
(Turcia) b.desc.2 Ștefanov (Bul
garia) ; SI. Kăcar (Iugoslavia) 
b.p. C. Chiracu ; T. Kacar (Iu
goslavia) b. neprez. Mavritis 
(Grecia); Oztiirk (Turcia) b.p. 
Radulja (Iugoslavia).

Petre HENT

I ■mencUaMe
AUSTRIA — R.D.G. 1—1. Dis

putat pe stadionul Prater din 
Viena, în fața a 72 000 de specta
tori, meciul pentru preliminariile 
C.M. (grupa a 3-a europeană) 
dintre echipele Austriei și R.D. 
Germane, s-a terminat nedecis 
1—1 (1—1). Golurile au fost mar
cate de Kreuz (min. 9) pentru 
gazde și Hoffman (min. 39) pen
tru oaspeți. în minutul 85, înain
tașul central austriac Krankl a 
înscris un gol anulat de arbitrul 
englez Reynolds, pe motiv de of
said. în clasamentul grupei con
duce Austria, cu 7 p din 4 jocuri, 
urmată . de R.D. Germană, cu 4 p 
din 3 meciuri.

ÎN C.E. (TINERET). în cam
pionatul european pentru echlne 
de tineret (jucători pînă la 21 de 
ani), R. D. Germană a învins 
Austria cu 6—1 (3—0).

„COSMOS* în ASIA. Contlnu- 
îndu-șl turneul în țările Asiei, 
echipa „Cosmos* din New York 
a jucat la Calcutta, tn fața a 
64 ooo spectatori, cu formația 
Mohun Bagan Club. Partida s-a 
terminat la egalitate. 2—2, după 
ce la pauză fotbaliștii indieni 
conduceau cu S—1. Au marcat 
Habib, Thana, respectiv Carlos 
Albedo șî Chinaglia.

C.E. 1980. unde ? italia șl-a 
prezentat candidatura pentru or
ganizarea în anul 1980 a turneu
lui final aî campionatului euro
pean interțărl care. încenînd cil 
viitoarea ediție, se dispută într-o 
nouă formulă cu « echine flnnMs- 
te și calificarea din oficiu a tă
rii gazdă Ia faza finală. Anglia, 
R.F. Germania si Elveția sînt, de 
asemenea, candidate. U.E.F.A. ur- 
mînd să onteze în cadrul unei 
reuniuni ce va avea loc în. luna 
noiembrie.

CAMPIONATE

R.F. GERMANIA (etapa 9): 
Stuttgart — Duisburg 1—0; Dus
seldorf — Mbnchengladbach 1—3; 
St. Pauli — Hertha 3—0; Kaiser
slautern — Miinchen 1860 1—0: 
Braunschweig — SaarbrUcken 
3—0; Bayern — Schalke 04 7—1; 
Bremen — Hamburg 1—2; KSln — 
Dortmund 4—1. In clasament, li
der Schalke 04 13 p.

ITALIA (etana 3) : Atalanta — 
Lazio 1—1 ; Fiorentina — Vero
na 1—2 ; Genoa — Perugia 2—0; 
Inter — Napoli 1—0 ; Juventus 
— Milan 1—1; Lanerossi Vicen
za — Torino 0—0 ; Pescara — 
Bologna 2—1 ; Roma — Foggia 
1—0. Surprinzătoare, victoria Ve- 
ronel la Florența, ca șl rezulta
tul de egalitate (1—1) obținut de 
Milan, la Torino, în fața Iul 
Juventus. în clasament conduc 
Juventus și Genoa cu cîte 5 p, 
urmate de Inter, Roma și Ve
rona cu cîte 4 p.
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