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DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR, 
UNIVERSITAR ȘI DE PREGĂTIRE 

A TINERETULUI PENTRU APĂRAREA PATRIEI

PROLETARI D!N TOATE TARILE UNIȚI-VA t

Atmosferă de mare entuziasm 
.ieri dimineață pe stadionul Ti- 
neretulul din Capitală. Peste 
10.000 de tineri șl tinere au par
ticipat la deschiderea festivă a 
anului sportiv școlar, uni
versitar și de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei. Au trecut prin fața tri
bunelor reprezentanții tinere
tului sportiv școlar și univer
sitar din toate unitățile de in- 
vățâmînt ale primului oraș al 
țării. La festivitate S-aU aflat

angajează să obțină rezultate 
cit mai bune, atît in sport, cit 
și la învățătură.

Pe gazonul verde au prezen
tat un frumos program ansam
blurile de gimnastică ale Gru
pului școlar Electronica și Li
ceului Sanitar. Un grup de mid 
gimnaste (între 5 și 7 ani) au 
executat torente acrobatice im
presionante pentru virsta lor, 
fiind aplaudate cu căldură de 
numeroasa asistență. în costu
me albastre, elevii tuturor sec-

Cele mai tinere sportive prezintă un frumos program de 
gimnastică Foto : V. BAGEAC
general It. Marin Dragnea, pre
ședintele C.NJEJT.SL aliron Ol- 
teanu și EmU GMbu, secretari 
ai C.N.E.FB.» Nicotoe BOhalache, 
președintele GM.B.E.FJ5,, re
prezentanți ai TT.T.C, C.N.O.P., 
M.E.I. ș.a.

Elevul Mugur Vlaă a prezen
tat raportul, după care pre
ședintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
a adresat celor prezențl — în 
cuvîntul său — îndemnuri la 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice, la dobîndirea a 
noi succese în întrecerile spor
tive interne și internaționale, 
astfel incit gloria sportivă a 
țării să se ridice pe culmi tot 
mal înalte. A sosit apoi pe sta
dion Ștafeta cicloturistică, care 
a străbătut Capilala purtlnd un 
mesaj în care tinerii sportivi se

toarelor s-au întrecut într-o di
ficilă ștafetă aplicativă, în care 
cei mal buni au fost reprezen
tanții sectorului 2, urmați de 
cei ai sectoarelor 1 și 8. Pe 
pista de atletism au avut loc 
întreceri de viteză, printre con- 
curenți numărîndu-se și campi
onul nostru Claudiu Șușelescu. 
Terenurile de handbal, volei și 
baschet au găzduit meciuri viu 
disputate, iar călăreții clubului 
Steaua au prezentat un inte
resant spectacol de dresaj.

Concursurile și întrecerile 
sportive au continuat pînă în 
jurul orei 14.

Paul IO VAN
Asemenea manifestări, după 

cum ne-au comunicat corespon
denții noștri, au avut loc șl în 
alte localități din țară.
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Balcaniada de gimnastică dominată net de sportivii români: 28 de medalii

NADIA COMĂNECI,
TRIPLĂ CAMPIOANĂ

• ECHIPA FEMININA A ȚARII NOASTRE DIN 
NOU PE PRIMUL LOC ® EMILIA EBERLE, O 
ADEVARATĂ REVELAȚIE • FINALELE PE APA

RATE, UN SPECTACOL DE ÎNALTA ȚINUTA
ATENA, 2 (prin telefon). — 

Cea de-a IX-a ediție a Campio
natelor balcanice de gimnastică 
desfășurată 
unui mare 
lui, a fost 
prezentanții 
au cucerit 14 medalii de aur, 10 
de argint și 4 de bronz, situin- 
du-se pe primul 
ment.

Vineri seara au 
petiție echipele 
publicul, avizat 
piei campioane 
Comăneci în 
noastre, a luat 
cu asalt sala, 
spunem din capul 
spectacolul pe care 
gimnastele noastre 
la o cotă valorică

aici, sub semnul 
interes al publicu- 

dominată net de re- 
țării noastre, care

Ioc in clasa-

intrat în com- 
feminine, iar 

de prezența tri- 
olimpice Nadia 
formația țării 
pur și simplu 

Și trebuie s-o 
locului că 
l-au oferit 
s-a ridicat 

deosebită, 
echipa României situîndu-se in 
permanență în prim-planul in
teresului spectatorilor șl doml- 
nînd copios concursul de Ia pri
mul șl pină la ultimul aparat. 
Cei 2 500 de iubitori ai sportu
lui care au umplut pină la 
refuz tribunele sălii au făcut o 
entuziastă primire gimnastelor 
românce, aplaudîndu-le cu deo
sebită căldură Ia fiecare evolu
ție a lor. Și sportivele noastre,

S-au încheiat campionatele europene de volei

MEDALIE DE BRONZ PENTRU ECHIPA MASCULINĂ
• Selecționata lemininâ pe locul 6 ® U.R.S.s. - campioana și la feminin și Ia masculin

HELSINKI, 2 (prin telex).
Echipa masculină de volei a 
României a realizat o frumoa
să performanță, obținind me
dalia de bronz a campionatelor 
europene de la Helsinki, clasîn- 
du-se după formațiile U.RSJS.----------- ----- ■ ■■ _ o_

”76.

palpitantă cursă de urmărire, 
pe care aveau să o cîștige pe 
linia de sosire. Speranțele au 
mal pîlpîit după restabilirea 
egalității la seturi (1—1) șl 
după începutul promițător din

setul trei : 4—0, 5—1 pentru e- 
chipa României.
pat însă curînd,

S-au estom- 
fiindcă sex-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

cu binecunoscuta 
lor măiestrie, au 
răsplătit din plin 
așteptările specia
liștilor șl ale publi
cului. Nadia Comă
neci șl Emilia E- 
berle s-au angajat 
de la primul schimb 
într-un deosebit de 
spectaculos duel 
pentru intîietate, 
exercițiile prezen
tate de gimnastele 
românce fiind apre
ciate cu note mari 
de către brigăzile 
de arbitre. Multi
pla noastră cam
pioană olimpică, de 
pildă, a ' ' 
tată

.9,85 
cea 
dată 
dar a avut — din păcate — o 
ratare la paralele, in timp ce 
Emilia Eberle, după o strălu
cită execuție la paralele, apre
ciată de arbitraj cu 9,80, și 
după alte exerciții care au ară
tat din plin talentul acestei ti
nere sportive, dintr-un element 
destul 
bîrnă, 
li zare 
No-a 
programul prezentat în concurs 
de Cristina Itu, mal ales la 
paralele și sol, probe în care 
talentul ei a ieșit cu deose
bire în evidentă.

Trebuie să subliniem că între 
valoarea echipei noastre repre
zentative și valoarea celorlalte 
formații prezente în concurs 
există la ora actuală un mare 
decalaj valoric, astfel că între
cerea pe echipe a fost, de fapt, 
un veritabil festival al gimnas
ticii feminine românești, care 
a confirmat o dată în plus 
clasa ei mondială.

fost
cu 9,70 

la bîrnă, 
mai mare 
în concursul de

no- 
la sărituri, cu 

9,90 la sol, 
notă acor- 

vineri,

de dificil a căzut de pe 
suportlnd astfel o pena- 
de o jumătate de punct, 
plăcut, de asemenea, și

Rezultate tehnice : echipe femi
nine — ROMANIA 191,20 p, Bul
garia 184.90 p, Iugoslavia 179,75 p. 
Grecia 109,80 p ; individual com
pus : Nadia Comăneci 33,75 p, 
Cristina Itu 38,10 p, Gabi Gheor
ghiu 38,10 p, Marilena Neacșu 
38,05 p, Emilia Eberle 38.00 p, Na
dia Șatarova (Bul.) 37.55 p, Ma
rilena "
rate, 
19,30, 
18,80 ; _

Itu 19,30, Raneva (B) 19,00 ; bîrnă: 
Comăneci 19,75, Neacșu 19.20. Zu- 
pancici (I) 18.90 ; sol : Comăneci 
19,80, Itu 19,30, Șatarova 19,00; pe 
aparate, masculin : sol : Checicheș 
(R), lordanou (G) șl Keranov (B) 
toy cu 18,70, cal : Radancev (B) 
18,50, Grecu și Cenoi 18.25 ; inele: 
Grecu 19.50, Oprescu 19.10, Kera
nov 18.50 ; sărituri : Checicheș
(R) șl Radancev (B) ambii cu 
18,750 p, Keranov 18.650 ; paralele: 
Oprescu (R) și Kezunovici (I) 
18,70, Keranov 18,55 : bară : Cepol 
șl Oprescu 19.15, Bangiev (B) 
19,05 ; ritmică modernă, aparate : 
coardă — Ghiurova 19.40, Ganeva 
19,40, Rodica Mazilu 19.10 ; cerc — 
Ganeva 19,65. Raieva 19,10. Rados- 
lavlevici 19,00 ; minge — Ghiurova 
19,65, Ganeva 19.50. Mazilu 18.95: 
eșarfă : Ghiurova 19.70. Ganeva 
19,60, Mihaela Tlrnoveanu 19.05.

Vlădărău 37,15 p : pe apa- 
feminin : sărituri : Eberle
Gheorghiu 19,00, Șatarova 

paralele : Eberle 19,60,

Hristache NAUM
(aur) și Poloniei (argint) 
nalistele de la Montreal 

» "Ar
Speranțele noastre de a 

echipa masculină a României 
disputînd finala campionatului 
european de volei s-au stins 
și au renăscut în cîteva rîn- 
duri, sîmbătă, In „Ice Rink" 
din capitala Finlandei, în 
cursul semifinalei România — 
Polonia. S-au aprins la incepu- 
tul jocului cînd constatam cu 
satisfacție că Chiț dirijează 
frumos atacul, iar Dumănoiu, 
.Udișteanu sau Tutovan ciștlgă 
de cele mai multe ori disputa 
la fileu cu valoroșii lor ad
versari, aureolați de titlul mon
dial și olimpic. S-au stins in 
partea a doua a setului IntU, 
cînd băieții noștri au început 
să greșească des la recepția 
serviciului.

S-au reaprins mai apoi, cînd 
echipa a început să joace bine, 
deopotrivă în atac, la blocaj 
și preluare, la dublaj și în apă
rarea din linia a doua, la ju
mătatea setului următor, cînd 
voleibaliștii noștri (conduși cu 
4—1, 7—4, 10—6) au pornit o

-------REZULTATE TEHNICE :--------
MASCULIN, pentru locu

rile 1—2 : U.R.S.S. — Po
lonia 3—1; 3—4. România 
— Ungaria 3—0 ; 5—s. Bul
garia — Cehoslovacia 3—0; 
7—S. Iugoslavia — Italia 
3—0; 9—10. R. D. Germa
nă — Franța 3—1 ; 11—11 
Finlanda — Olanda 3—L

FEMININ, 1—1 U.R.S.S. 
—R. D. Germană 3—0; 3—1 
Ungaria — Polonia 3—2 ; 
5—S. Cehoslovacia — Româ
nia 3—0 ; 7—8. Bulgaria — 
R. F. Germania 3—0 ; 
9—10. Iugoslavia — Olanda 
3—0; 11—11 Italia — Fin
landa 2~L

vedea Etapa a 8-a a Diviziei A la fotbal

STEAUA- NOUL LIDER
© F. C. ARGEȘ, LA PRIMA ÎNFRINGERE © ECHIPELE OASFETE - 
DOAR DOUĂ EGALURI © „LANTERNA" - F.C.M. REȘIȚA - A LUAT 
PRIMUL PUNCT IN DEPLASARE © BUDURU - UNGĂ DUDU 
GEORGESCU ȘI RADU II, IN CLASAMENTUL GOLGETERILOR © 

CAMPIONATUL SE REIA MIERCURI 12 OCTOMBRIE

Aflat în plin zbor, golgeterul european Dudu Georgescu 
înscrie prin foarfeci primul gol in poarta tîrgovișteani 

Foto : Dragoș NEAGU

Citiți în paginile 2—3 relatări de la meciurile etapei 
a 8-a a Diviziei A.

GOLGETERI1

6. GOLURI : D.
Georgescu (Dina
mo), Buduru (F.C. 
Constanța), Radu II 
(F. C. Argeș) 
din 11 m.

5 GOLURI : 
laru (A.S.A. 
Mureș), M. Sandu 
(Sportul studențesc).

4 GOLURI : Vo
lant II șl Lața —
I din 11 m 
tehnica 
Fantei 
(A.S.A.
reș), Gherghell (F.C. 
Bihor), ~ ' —------
Argeș), 
(Steaua), 
trache (Jiul), 
poran (F.C. 
trolul).

3 GOLURI: 
dănescu șl Dumitru 
(2 din 11 m (Stea
ua), 
(C. s.
Broșovschl șl 
pess (U.T.A.), 
maclu (F.C.
Iul), Marcu 
Craiova) —
II m. Ignat 
Constanța).

— 1

Pta- 
Tg.

(Poll-
Timlșoara), 

și Hajnal 
Tg. Mu-

Dobrin (F.C. 
Răducanu 

Duml- 
To- 
Pe-

lor-

Marinescu 
Tirgoviște), 

Ka- 
Sl- 

Petro- 
(Unlv. 
1 din 

(F.C.

REZULTATE TEHNICE
S.G Bacău - F.GM. Reșița 
F.G Bihor — Univ. Craiova 
F.G Constanța - F. C. Corvinul 
Polit lași 
U. T. A.
F. C. Petrolul
Steaua 
Polit. Tim.
Dinamo

- A. S. A. Tg. M
— Sportul stud.
- Jiul
— F. G Olimpia
- F. C. Argeș
— GS. Tirgoviște

CLASAMENTUL

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

(2-1)
(2-1)

(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0)
(1-0)

1. STEAUA 8 4 3 1 15- 6 11
2. F. C. Argeș 3 4 3 1 17-12 11
3. Polit. Tim. 8 5 1 2 12-10 11
4. A.S.A. Tg. Mureș 8 4 2 2 17- 9 10
5. Sportul stud. 8 5 0 3 10- 8 10
6. Univ. Craiova 8 3 3 2 9- 6 9
7. F.C. Olimpia 8 4 1 3 10- 9 9
8. F.C. Constanta 8 4 0 4 13-10 8

9-10. F.C. Petrolul' 8 3 2 3 12-10 8
Dinamo 8 3 2 3 11- 9 8

11. Jiul 8 3 1 4 10-11 7
12. U.T.A. 8 2 3 3 9-11 7
13. S.G Bacău 8 1 5 2 7-11 7
14. C.S. Tirgoviște 8 3 1 4 6-11 7
15. F.C. Corvinul 8 2 2 4 9-13 6
16. F.C. Bihor 8 3 0 5 8-16 6
17. Polit. lași 8 1 3 4 5- 8 5
18. F.C.M. Reșița 8 1 2 5 5-15 4

ETAPA VIITOARE (12 octombrie)
Jiul
F. C. M. Reșița 
Politehnica Timiș.

F. G Corvinul 
Univ. Craiova
A. S. A. Tg. M.
F. G Constanța 
F. G Bihor 
Sportul stud.

— Polit. lași
— C. S. Tirgoviște
— U. T. A.
— F. C. Petrolul
— F. C. Argeș
— F. C. Olimpia
— Dinamo
— S. C. Bacău
— Steauaaportul stua. - steaua

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^



CAMPIONATE • COMPETIȚII I DIVIZIA

C. Patușinschi — cîștigâtor 
la 50 km marș

Duminică dimineața, la Plo- 
peni s-au desfășurat campiona
tele republicane de marș pe șo
sea pentru seniori (50 km) și ju
niori (20 km) șl maraton redus 
pentru juniori (25 km).

în cursa de marș a seniorilor, 
Cornel Patușinschi a confirmat 
progresul înregistrat în acest se
zon, cîștigînd primul său titlu 
pe distanța de 50 km. Clasa
ment : 1. Cornel Patușinschi (O- 
limpia) 4.22:57,8, ‘ ~ *'

50 km. Clas a-

2.___ _ ________ Constantin 
Stan (Steaua), 3. Gheorghe Vă- 
draru (A.C. Reșița), 4. Șt. Io- 
niță (Metalul Plopeni), 5. N. Ma
xim (Olimpia), 6. C. Duță (Meta
lul Plopeni). Titlul de campioa
nă pe echipe a fost cîștigat d.e 
Metalul Plopeni.

Proba Juniorilor (20 km) a fost 
cîștigată de Teodor Grigore (Me
talul Plopeni) în 1.37:06,0, urmat 
de G. Ger ea (Metalul București) 
și M. Gonea (Olimpia). Pe echi
pe a cîștigat Olimpia, urmată de 
A.C. Reșița și Liceul nr. 2 Deva.

Maratonul redus al Juniorilor 
s-a Încheiat cu victoria lui Vio
rel Cojan (C.S.M. Cluj-Napoca), 
care a acoperit 25 km în 1.28:22,0. 
Pe 
V. 
și V. 
(M. I

Ultima „rundă" in Divizia 
de lupte libere

Slmbătă șl duminica t-M dis
putat Întrecerile ultimei etape a 
Diviziei de lupte libere, două 
dintre reuniuni fiind programate 
la București.

ta sala Progresul s-au reunit 
formațiile componente ale se
riei a m-a, tatnnirlle fiind do
minate de sportivii echipei 
Steaua, care au ocupat locul I 
la șapte categorii. Echilibrul va
loric dintre celelalte echipe a 
făcut ca Întrecerile să He inte
resante. O frumoasă compor
tare au avut formațiile Jiul Pe- 
trila (antrenori D. Plrvulescu, I. 
Kenan) și LO.B. Balș (antrenor 
M. Cosmulescu) — nou promo
vate in prima Divizie — clasate 
pe locurile 3 șl, respectiv, 
Clasament : 1. Steaua 52 p, 
Hidrotehnica Constanța 42 p, 
Jiul Petrii a 31 p, 4. I.O.B. 
29 p, 4. Progresul 28 p, 8. 
Tîrgovlște 26 p. (M. TR.).

Clubul Rapid a organizat 
uniunea din grupa a IV-a
sala clubului Steaua. Dlnamo
Brașov a acumulat cel mal mare 
număr de puncte : - ------- “
Rapid 43 
34 p, 4.
Dunărea 
neșli 21 
resp.).

La Tg. 
grupei a 
torul clasament : 
Odorhel 39, 
39, 3. Comerțul Tg. Mureș 37, 4. 
Mureșul Tg. Mureș 35, 8. C.S.M. 
Cluj-Napoca 33, 6. — 
Brașov 25. ~~

Etapă calmă In 
campionatul de judo

Ieri a-au disputat întllnirile 
tapei a doua a Diviziei A 
judo. Iată rezultatele 4

BRAȘOV. întrecerea a fost 
minată de echipa Dinamo 
localitate, care a dispus eu 
scor categoric (7—0) atlt

do
mn 
un 

_______________ de 
Constructorul M. Cirac, cit și de 
CJ3.M. Sibiu. în cel de-al treilea 
meci, Constructorul a Întrecut •- 
chipa C.S.M. cu 5—2.

ARAD. Dinamo București 
Învins formația locală Rapid 
5—1 și a cîștigat în fața echi
pei A.S.A. Tg. Mureș cu 7—0. în 
întîlnirea dintre gazde și A.S.A., 
victoria a revenit, după multe 
emoții, arădenilor, cu 4—3.

a 
eu

4. 
2.
3.

re
in

CLUJ-NAPOCA. Participantele 
și-au împărțit victoriile : Uni
versitatea Cluj-Napoca — Olim
pia București 6—2 ; Universita
tea București — Olimpia 
Universitatea Cluj-Napoca 
niversitatea București 2—5.

2—4 ;
- U-

I
I
I
I
I
I
I
I

MAI ERAU 7 MINUTE DE

locurile următoare au sosit 
Căpraru (C. sp. șc. Tecuci) 

Costea (Tlrnavele Blaj).
Boghici-coresp.).

Ștefan lancovici, campion 
ia viteză în coastă

Pe o vreme splendidă, într-un 
decor natural pe măsură, ieri, 
șoseaua Cheia — Muntele Roșu 
a găzduit, în premieră, o cursă 
automobilistică : cea de a cincea 
și ultima etapă a campionatului 
republican de viteză în coastă. 
De curind asfaltat, traseul bun 
de concurs, a dat posibilitatea 
verificării, deopotrivă, a mașini
lor și piJoților. Au Învins, după 
dispute interesante. Mircea 
sescu — Tractorul Brașov 
piuă la 1150 cmc). Zoltan Szent- 
paly — Tractorul Brașov 
peste 1300 cmc), Gheorghe 
dea — CSU Brașov (cl. 
1300, gr. I) și Andrei 
LAP Dacia (cl. Dacia 1300, 
a H-a). Clasamentul general 
etapei : 1. Z. Szentpaly, 2. 
lancovici (Dacia), 3. A. 
eia); pe echipe, la egalitate 
puncte : CSU Brașov, 1AP 
cia. Tractorul Brașov.

Pînă la efectuarea calculelor (șl 
rezolvarea unor contestații) 
tem să vă indicăm numele a 
mai doi dintre campionii la 
teză în coastă : M. Rusescu 
1150 cmc) și Șt. lancovici 
campion absolut.

50. Locul 2
3. Progresul Brăila 

Iași 33 p, .5. 
p. 8. C.S. O-

Diaconescu-co-

P,
Nicolina 

Galați M
p. (D.

Mureș, 
n-a, s-a

în întrecerile 
stabilit unnă-

1. Lemnarul
3. C.S. Șatra Mare

Steagul roșu
(I. Păuș-coresp.).

Ni- 
C.S.M.

RU- 
jCl.

(clasa
Ur-

Dacia
Belu 

gr
ai 

Șt.
Belu (Da

de
Da-

pu- 
nu- 
vi- 
(el.

1—1 în derby-ul de baschet 
Politehnica — Olimpia

în campionatul național de 
baschet feminin s-au desfășura* 
partidele etapei a U-a. Iată re
zultatele și unele amănunte de 
la derby-ul etapei :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 î 57—53 
(25—19) și 63—68 (35—34). întine
rită structural, formația Politeh
nica a realizat sîmbătă victoria 
într-un final foarte strins care, 
însă, putea fi favorabil adversa
relor dacă acestea nu comiteau 
greșeli elementare de tehnică. A 
doua zi, după 24—11 (min 13) 
pentru studente, a urmat un iu
reș (determinat de apărarea a- 
gresivă pe tot terenul, intercep
ții și contraatacuri) al baschet
balistelor de la Olimpia, care 
și-au valorificat plusul de coeziu
ne. vitalitate și experiență. Coș- 
getere : Tita 214-20 de la Poli
tehnica, respectiv Bîră 194-22.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — CRIȘUL ORADEA 1—1 S 
103—84 (50—45) și 85—86 (46—56).

C.S.U. GALAȚI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 0—2 : 61—98 (16—48) 
și 78—86 (38—47).

LE.F.S. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 2—0 S 90—€8 (44—28) și 
8O—69 (40—34).

RAPID — C.S. ȘCOLAR PLO
IEȘTI 2—0 : 83—46 (43—22), 92—63 
(51-41).

VOINȚA BRAȘOV — MOBILA 
SATU MARE 0—2 : 88—91 (36—46) 
și 66—99 (39—49).

„Cupa României" la hochei
Pe patinoarul artificial aco

perit din Miercurea Cluc au În
ceput vineri întrecerile prelimi
nare ale „Cupei României” 
hochei. Iată rezultatele :

Sportul studențesc A.S.E. 
Tîrnava Odorhei 7—4 (2—1, 1—2,
4—1), Dunărea Galați — Agrono
mia Cluj-Napoca 7—1 (0—0, 4—1, 
3—0), Dinamo — Clubul sportiv 
școlar M. Ciuc 16—1 (5—0, 4—0,
7—1), Avintul Gheorgheni — 
Unirea SI. Gheorghe 4—3 (2—L
0—1, 2—1) I, Dunărea — Tîrnava 
13—3 (3—1, 3—0, 7—2), Sp. stud. 
A.S.E. — Agronomia 8—2 (3—0, 
2—2, 3—0), Dinamo — Avintul 
13—0 (2—0, 5—0, 8—0), Unirea — 
Cl. sp. șc. 9—3 (3—1, 5—0, 1—2).

Ieri a fost zi de odihnă. Tur
neu) continuă astăz, eu jocurile: 
Unirea — Tîrnava, Dlnamo — 
Agronomia, Dunărea — Sp. st 
A.S.E. șl Avintul — Cl. sp. șc.

V. PAȘCANU-coresp.

la

I
BUCUREȘTI : I.E.F.S. 

tramonia Făgăraș 2—5 ; 
Borzeșli — Nitramonla 3—9 (dș_ 
tigă C.S.M. la procedee tehni
ce) ; I.E.F.S. — C.S.M. 3—4.

I
I

Voința Cluj-Napoca — 
Dinamo 8—8 la polo

întrecerile Diviziei A —- seria 
I la polo au fost reluate cu me
ciurile etapei a U-a, încheiate cu 
următoarele rezultate :

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 8—8 (2—3,
2—2, 2—2, 2—1). Dîrzenia cu care 
și-au apărat șansele Jucătorii ce
lor două echipe și captivanta 
evoluție a scorului au caracteri
zat evoluția întregii partide, ter
minată eu un rezultat de egali
tate echitabil. Au înscris : CI. 
Rusu 3, E. Pop 3, R. Rusu 2 
pentru gazde, respectiv Popescu 
3, Munteanu 2, Rus, Nastaslu șl 
Mirea die 1. ... —
Simon și 
RADU

Au arbitrat : Fr«
Stănescu. (Mircea 

coresp.).

BUCUREȘTI — PRO
DUC UREȘTI 1—3 (0—O,

Marcatori :

C.N.U.
GREȘUL
1—2, 0—1, 1—0). Marcatori : I. 
Gheorghe 2, Popescu pentru Pro
gresul, respectiv Pascu și Frîncu. 
(N. TOKACEK — coresp.).

CBIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—8 (0—1, 1—2, fr-0, 
0—5). Au marcat : Ar&ene 3, Olac 
2, C. Rusu 2 și I. Slăvei pentru 
Rapid, respectiv Hegyesi. (P. 
LORINCZ — coresp.).

Rugbyștii de la Farul : ■
38 de puncte într-o repriză I |

Cel mal important meci al ul
timei etape a fazei pe grupe în 
campionatul de rugby s-a dis
putat La Constanța, intre fosta 
campioană, Farul, și Sportul stu
dențesc. Un rezultat de egalitate 
ar fi dat dreptul studenților 
bucureșteni să participe la tur
neul final 1—8. Dar Farul s-a im
pus, în final, net, cîștigînd cu 
44—7 ! Demn de subliniat însă că 
Sportul studențesc a condus la 
pauză — grație unui Joc remar
cabil — eu 7—6 I Dar, în repriza 
secundă, Farul s-a impus tot mai 
eter pe grămadă. In vreme ce 
oaspeții... au intrat într-o totală 
degringoladă. Corespondentul nos
tru Cornel Popa ne informează 
că jucătorii bucureșteni A. Hari- 
ton și Al. Atanasiu au fost eli
minați de pe teren pentru inju
rii la adresa arbitrului, iar M. 
NLcdescu a fost scos din 
de... propriul antrenor 1 1 I

Rezultatele etapei : Steaua 
Rapid 41—23 (27—6), C.S.M.
biu — T.C. Rid. Constanța 
(6—6) — grupa A ; Farul — Sp. 
studențesc 44—1 (6—7), Rulmen
tul Bîrlad — C.S.M. Suceava 29—3 
(19—0) — grupa B, R.C. Grivița 
Roșie — Olimpia 49—6 (21—6), Di
namo — Agronomia Cluj-Napoca 
(meci disputat anticipat) 15—3
— grupa C ; Știința Petroșani — 
Universitatea Timișoara 22—7 
(6—3), Politehnica iași — Mine
rul Gura Humorului S2—3 (14—3)
— grupa D.

S-au calificat în turneul pen
tru locurile 1—8 : Steaua, Rapid, 
Farul, Rulmentul, R.C. Grivița 
Roșie, Dinamo, Știința și Univer
sitatea.

I
I
I
I
I

Joe

61-
18—3

NUME NOI PE LISTA LAUREAȚILOR LA TENIS
Noul sistem-turneu, adoptat la 

această ediție a campionatelor 
naționale de tenis, n-a privat pe 
spectatori de bucuria unor ade
vărate „finale”. Titlurile au fost 
atribuite in confruntările directe 
dintre fruntași, In ultima si.

E drept, numai una dintre ele 
merită acest calificativ. Cea In 
care Florența Mlhai, arâtlndu-nc 
(ta sflrșit !) jocul calitativ su
perior de care este capabilă, a

CAMPIONII $1 CAMPIOANELE

SB : Dumitru Hârdddu (Steaua) 
SF : Florența Mihai (Dinamo) 
DB : Dumitru Hârâdâu (Steaua) 
Traian Marcu (Dina mo Brașov) 
DF : Lucia și Maria Romanov 
înainte)
DM : Traian Marcu (Dinamo Brașov) 
— Mariana Simionescu (Dinamo)

n«x

învins-o cu 6—3, 8—6 pe Ma
riana Simionescu. Aceasta se de
partajase relativ greu, în ajun, 
de tânăra Maria Romanov : 3—6, 
6—0, 6—3. Florența Mihai cîștlgă 
pentru prima oară titlul de cam
pioană. Locul trei revine tinerei 
dinamoviste Gabriela Dinu — 
mai bună de la meci la meci — 
care pierde la Florența Mihai eu 
3—6, 2—6, dar cîștlgă partida de
cisivă cu Marla Romanov, la 
scorul net de 6—3, 6—3. La băieți, 
victorie fără „necunoscute* a lui 
Dumitru Hărădău. El își păstrea
ză titlul, învinglnd cu 6—1, 0—1, 
6—4 pe Traian Marcu, mereu in-

hlbat In fața deciziei. Mal fru
mos, mt-chtl pentru locul trei. In 
care Andrei Dinu, dezinvolt *1 
inspirat, învinge pe Sever Mn- 
reșan cu 7—4, 8—<2, 4—4, 1—4, 
4—4. Celelalte rezultate din tur
neul final masculin : Hărădău — 
Mureșan 8—2, 6—2, 6—2 ; Marcu— 
Dlrzu 1—6, 8—0, 8—2.

Dintre finalele de dublu, tot 
cea a felelor merită prioritate. 
Ad, am avut surpriza unei fru
moase " " ‘
nloare 
Lucia 
înving 
voritâ 
Simionescu. Acestea n-au ____
eontrajoc față de buna defensivă 
a Învingătoarelor, nici chiar a- 
pllclind riscanta tactică „tn scară”, 
în care Mariana Simionescu, a- 
vansată la fileu, a ratat nu
meroase voleuri. Decepționantă, 
ta bună parte, finala masculină: 
Hărădău, Marcu — Dlrzu, Segăr- 
ceanu 6—2, 6—3, 8—2. Ceva mal 
puțin, ultimele meciuri de mixt: 
T. Marcu, Mariana Simionescu — 
A. Viziru, Mariana Hadgiu 8—4, 
8—2 ; S. Mureșan, Florența Mi
hai — I. Kerekes, —------ ~ '
riac 6—4, _ ...______ ,
mionescu — Mureșan, Mihai 6—2, 
8—2.

La capitolul arbitrajelor, tn ge
neral bune, se adaugă un fapt 
deosebit. în cadrul unei festivi
tăți de premiere, lui Mircea Con- 
stantlnescu l-a fost conferită di
ploma de „cel mal bun arbitru 
al anului”. O binemeritată răs
plată pentru acest vechi slujitor 
•1 concursurilor de tenis. (Rd. V.)

afirmări a cuplului de ju- 
(16 ani), surorile gemene 

șl Maria Romanov. S2e 
cu 6—3, 6—4 perechea fa- 
Florența Mihai — Mariana 

găsit

i, Camelia Chi-
2—6, 6—3 ; Marcu, Si-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, E- 
TAPA DIN 3 OCTOMBRIE 1977

L S.C. 
n. f.c. 

m. f.c.
Poli.
U.T.

IV.
V.

VI. 
vn.

Bacău—F.C.M. Reșița 
Bihor—.U» Craiova 
C-ța—Corvinul 
Iași—A.S.A. Tg. M. 
Arad—Sportul stud.

Petrolul—Jiul
Steaua—Olimpia

X
1
1 

X
1
1
&

vm.
IX.
X.

XL 
XTL 

XDL

Poli. Tim.—F.C. Argeș 
Dinamo—C.S. Tîrgovlște 
Lazio—Juventus
Perugia—Florentina 
Pescara—Roma
Torino—Interna zionale

Fond de dștiguri : 398.614 lei.

1
1
1
1

X
1

I
I

NU UITAȚI J AJSTAZI, ultima 
Ki clnd vă mal puteți procura 
bilete pentru tragerea specială 
LOTO de mline, 4 octombrie 1977.
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TIMIȘOARA, 2 (prin telefon)
De ce nu a reușit Politehnica 

s6-gi concretizeze marea ei 
superioritate teritorială! în i- 
fara jocului foarte exact al 
apărării piteștene, cu o viteză 
de reacție superioară atacanți- 
lor timișoreni, intercepții reu
șite în spațiul aglomerat, trebuie 
să vorbim și despre lipsa de 
pătrundere a oamenilor din li
nia a doua a gazdelor, care au 
ratat destule ocazii. Așa se face 
că prima ocazie de gol a apă
rut de-abia In min. 35, dnd, la o 
centrare a lui Barna, Petrescu 
și Dembrovschi au ratat suc
cesiv.

După pauză, fizionomia jocu
lui se păstrează. Timișorenii 
reiau la nesfîrșit atacurile, cre
ează superioritate numerică (în 
min. 62 Mehedințu ratează un 
voleu de la 6 metri). în min. 
66 Mehedințu și Volaru se stln- 
jcnesc reciproc în fața porții 
bine apărată de Cristian, pen
tru ca în min. 70 șl 72 Cris
tian să pareze curajos „capul" 
lui Volaru și șutul lui Nucă 
de la cîțiva metri de poartă. 
Apoi vine momentul crucial al 
meciului, clnd Radu H, de la 
cîțiva metri de poartă, șutează

IfȘEMI NU AU GĂSIT

POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.G ARC

Stadion „1 Mal” ; teran mool. : timp nora., Mpu 
nativ 15.000. A marcat t LAȚ A (min. S3). Șuturi la | 
8—2). Corner. : 9-2.

FOUIEHNICA : Bathorl 8 (min. S3 Coralvan) - Vlț 
dlnțu 7, Barna 8 — Volaru 7, Dambrorachl 7, Lața I 
troscu 6 (min. 78 Cotec).

FX. ARGEȘ : CrHtian 8 — Zamfir 8, Oltean. 7, 
Clrsteo 6, Chivescu 7, lovân«>cu 4 — Roșu 7, Radu

A arbitrat : N. Georgescu * ★ AlA : ***’•• 1 D- <
București).

Cartona,e galbene : RADU H. BARNA
Trofeul Petschovschl : 9. La juniori i 0-0.

din centrarea Iul Roșu in bra
țele portarului Bathorl, ratînd 
un gol pe care întregul sta
dion l-a văzut Imparabil.

în final, piteștenll slnt oa
recum epuizați de prelungitul 
efort al defensivei și balonul 
circulă mai lejer in fața porții 
lui Cristian și sub impulsul lui 
Cotec, care a simplificat mult 
drumul spre poartă. în min. 83, 
An chel trimite eu capul spre 
LAȚA, Iar inimosul mijlocaș 
timișorean țutează sec, mingea 
deviază ușor din piciorul lui 
Zamfir și-1 derutează pe Cris
tian, care plecase în direcția 
șutului.

O victorie meritată a unei

„CHEIA- PROBLEMEI
POUTEHNICA IAȘI - A.S.A. TG. MUREȘ 0-0

Stadion „23 August- ; teren bun ; timp btm ; spectatori — aproximativ 8.000. 
Șuturi ia poartâ : 17—6 (pe poartâ i 7-3). Corners ; 11-4.

POLITEHNICA i Costoș 7 — Mureșon 7 (min. 46 Mlcloș 6), Anton 8, Ursu
8, Ciocirlan 7 — Rcmild 5, Ciobaau 7, Florean 8 — Costea 5, Dănilâ 5,
Cernescu 7 (min. 79 D. lonescu 6).

A.S.A. : Soîyom 8 — Onuțan 6, Unchlaș 8, teplr 7, Kdrtessy 6 — Gcrfî 7, 
B3!6nl 8, Hajnal 7 (m!n. 82 Pîslaru) — Fazekoș 6 (min. 84 Marton), Fonici 
6, Bath h 7.

A arbitrat : G Ghițâ ★ : ioneseu (ambii din Brașov)
șl Gh. Ispas (Constanța).

Cartonase galbene : GALL, CIOCIRLAN, COSTEA.
Trofeul Petschovschl j 7. La juniori x

IAȘI, 2 (prin telefon)
Deși nu constituie pentru ni

meni un secret faptul că mure
șenii nu vor miza pe atac în a- 
cest meci cu Politehnica (cu atit 
mai mult cu cit arma contra
atacului le este familiară), pro
babil că echipa gazdă nu și-a 
Închipuit, totuși, că nu va găsi 
„cheia" problemei în cele 90 de 
minute de „examinare". Avînd, 
insă, în față o linie compactă șl 
masivă de apărare (mijlocașii 
lui Bone au stat tot timpul lipiți 
de propriii fundași) și care, pen
tru orice eventualitate, era di
rijată și supravegheată din spate 
de către BGlfini, ca libero, ieșe
nii nu au putut să evite remiza. 
Astăzi (n.r. ieri), pe teren pro
priu, echipa lui Oană nu a avut 
in formă decît compartimentul 
defensiv, linia mediană bazîn- 
du-se doar pe tînărul și neexpe
rimentatul Florean, Iar atacul 
pe... nimeni !

în asemenea condiții, forma
ția gazdă nu și-a putut crea de
cît două ocazii de gol, prima

4-2 (3-1).

chiar la Încheierea reprizei în- 
tîi, cînd Dănilă a reluat min
gea cu capul în bară (din cen
trarea lui Cernescu) și cea de a 
doua în min. 65, cînd Florean a 
trimis balonul cu capul de la 
numai 6 metri pe lingă poarta 
lui Solyom. în rest, ieșenii șl-au 
măcinat forțele și nervii lntr-o 
muncă de sisif, apropierea de 
careul advers tăindu-le imagi
nația și decizia. Șuturile lor, in 
mare majoritate expediate de la 
distanță, n-au avut grad de pe
riculozitate, singurul, dealtfel, 
care a insistat in această direc
ție a fost mijlocașul Ciobanu 
(al cărui șut din min. 86, de la 
peste 30 m, a fost respins cu di
ficultate în corner de Solyom). 
Surprinzător de slabă evoluția 
internaționalului Romilă, care 
a lăsat impresia că se menajea
ză. Echipa mureșeană nu a de
pășit nici ea nota de mediocri
tate, singura sa virtute fiind lu
ciditatea cu care s-a apărat.

Pmri SLĂVESCU

TOPORAN A CÎȘTIGAT DUELUL CU CAVAI
F.C. PETROLUL - JIUL 2-0 (0-0)

Stadion „Petrolul- ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 
16.000. A marcat r TOPORAN (min. 48 șl 62). Șuturi la poartâ : 23-7 (pe 
poartâ i 10-5). Cernere x 9-3.

PETROLUL t Mîrxea 7 — Gh. Dumitrescu 7, Soti-r 7, Negoițâ 8, Butufe4 7 
— Ang&lescu 7 (min. 77 Coza-rec), Simaclu 6 (min. 46 N. Fiorlon 6), R. 
Dumitrescu 8 — Pisau 7, Toporan 8, State 7.

JIUL s Caval 9 — Grigore 6, Clupltu 8, Bâdln 7, P. Nkolae 5 (pentru du
rități) — Tom-a 5, Stolchlțâ 7, Mulțescu 5 - Bucurescu 6, Dumltrache 5 
(min. 66 Dosan 6), Sâlâjan.

A arbitrat : loan Rus ★ ★ î Hnîe : Fr. Kerestes (ambii din Tg. 
Mureș) și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : SÂLAJAN, GH. DUMITRESCU. Cartonașe roșii x 
SALAJAN.

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori x 2-0 (1-0).
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PLOIEȘTI, 2 (prin telefon)
Prezenttnd din start o formulă 

de joc cu 4 atacanți, ceea ce 
demonstra veleitățile sale ofen
sive, Petrolul s-a angajat la joc 
— cel puțin In primele 45 de minu
te — exact pe tiparul pe care pro
babil și-l făcuse Tralan lonescu, 
antrenorul Jiului, cunoscut ca un 
adept al contraatacului în depla
sare șl, deci, al unei apărări aglo
merate. Și astfel s-a desfășurat 
disputa mal bine de jumătate din 
meci, Caval scăpînd cu fața curată 
In repetate rlndurl. Intr-adevăr, e- 
levll lui Valentin Stănescu s-au 
aruncat In atac din primul mi
nut, au dominat uneori catego
ric, dar Pisău, Simaclu, Toporan, 
Gh. Dumitrescu șl ta special 
State au ratat ocazii Inadmisi
bile pentru jucători din prima 
divizie. E drept, șl Caval a fost 
tot timpul la post.

După pauză. Petrolul joacă cu 
mal multă inteligență tactică șl 
reușește să .desfacă” ta repetate 
rlndurl apărarea echipei dta Pe
troșani. Astfel, ta min. 0, TO-

PORAN deschide scorul ta urma 
unei acțiuni personale. Un minut 
mal tirziu, o fază care avea să 
taflerblnte stadionul : Gh. Du
mitrescu șutează puternic de 
la circa 25—36 de metri lateral- 
dreapta șl mingea se duce ea un 
bolid printr-o pădure de picioare 
ta plasa Iul Caval. Punctul nu 
este acordat. După Joc arbitrul 
Rus avea să ne declare că a- 
celașl Toporan se afla tn ofsaid 
șl că chiar el a Introdus balonul 
ta poartă. Dealtfel, tușierul de pe 
partea fazei, orădeanul O. Streng, 
a și ridicat steagul ta momentul 
abaterii. Un .neutru» — fostul 
arbitru divizionar EmU Vlalcu- 
lescu — avea să ne confirme șl 
el poziția de osfaid a tal Topo
ran. Acesta Insă avea să se— 
răzbune ta min. 62, clnd majo
rează scorul eu o lovitură do cap 
la un corner executat do Gh. 
Dumitrescu. O victorie dară, H- 
nlștltă, chiar dacă faza <fin min. 
M .lncendlase” stadionul.

Mirceo TUDORAN
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HIR1LA

FRUMOASE AU FOST DOAR TRICOURILE !...
STEAUA - F.C. OLIMPIA 2-0 (1-0)

— aproximativ
11 m). Șuturi

Stadion Steaua ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori
8.000. Au marcat : TROI (min. 26) și DUMITRU (min. 73, din 
la poartâ : 18-21 (pe poartă : 7-6). Cornere : 12-2.

STEAUA : Moraru 7 — Aglu 6, FI, Marin 6, Sameș 6, Vlgu 6 — Stoica 5,
Ion Ion 5. Dumitru 8 — Troi 6, Răducanu 5, Â. lonescu 5 (min. 63 Aelenel 5). 

OLIMPIA : Pusztal 5 — Popa 5, Matei 5, Smarandache 6. Bocșa 6 — Sabou
5, Kaizer 5 (min. 65 Bathori II 5), Both I 5 (mln. 61 Mureșan 5) - Hațeganu 
5, Mathe 5, Helve4 5.

A arbitrat : R. Șerban A A ; la Knle i V. Gheorghe (otnbll din Craiova) 
șl I. Igna (Arad).

Cartonașe galbene : MATEI.
Trofeul Petschoochl : 9. La Juniori : 5-0 (3-0).

>De nu știai cum se numesc 
echipele aflate in teren, Îm
brăcate frumos (și frumoase 
aveau să fie pînă la urmă doar 
culorile echipamentului...) n-ai 
fi bănuit cine evoluează pe acel 
gazon excelent. Era greu de 
presupus că cele două comba
tante sînt de Divizia A șl Încă 
din prima parte a clasamentu
lui ! Deci, ușor de înțeles că 
meciul a fost de un nivel nesa-

IIMBARI INSPIRATE
ORTUL STUDENȚESC 2-1 (1—0)

bun ; timp no ros ; spectatori — aproximativ 8.000. 
25)-»? KAPESZ (min. 80), respectiv M. SANDU 
A î 18-7 (pe poartă : 7—3). Cornere : 9—7.
Gașpor 7, Kukla 7, Gali 7, Giurgiu 7 — Leac 
6, Broșovschl 8 - Curo 6, Nede+cu U 7, Tisa

8
5

7,Răduconu 6 — Tănăsescu 7, Clugarln 7, Cazan
L lonescu 6, Rădulescu 8 — Stroe 6 (mln. 81 Mun- 
mu 6 (min. 46 Grosu 6).
fr*i* ; la linie : N. Dumitrwcv ,1 Al. Arromacv

ONESCU șf GIURGIU, 
a Juniori : 2-C (1-0).

tlsfăcător, cu o sumedenie de 
greșeli tehnice și tactice, cu 
multe momente jenante pentru 
unii dintre jucători. Doar Du
mitru s-a remarcat, dar eu o 
singură floare nu se putea... 
salva calitatea acestei partide. 
Și a intrat in nota jocului și 
arbitrajul, mereu cu decizii tir- 
zii (uneori la cererea jucători
lor), cu gesturi care au creat 
confuzii, cu ofsaiduri nesemna
lizate și semnalizări clnd... nu 
era ofsaid, cu indulgență față 
de unele intrări dure, pentru 
care Sameș, Stoica și, mai de
vreme, Matei meritau cartonașe 
galbene. Șuturile la poartă (da, 
aproape 40) erau uneori for
male, chiar de domeniul comi-

cului (Kaizer, Popa, Răducanu), 
Iar prezența unora In teren, de 
asemenea formală (prea mulți 
ca să-i mai enumerăm). La 
acest nedorit inventar, n-au lip
sit nici ratările: Ion Ion (min. 
7), A. lonescu (min. 19), Kaizer 
(min. 28), Troi (min. 33), Popa 
(min. 47), Răducanu (min. 60). 
Victoria Stelei este meritată și 
nu o poate contesta nimeni, nici 
măcar cei de la Olimpia. Steaua 
a dominat mult, uneori autori
tar, în timp ce Olimpia, ju
mătate de meci nici nu a prea 
contat în atac. Doar Both I 
(min. 2) și Sabou (min. 10) l-au 
pus mai zdravăn la Încercare 
pe Moraru șl acesta a apărat 
bine. Primul gol l-a marcat 
TROI (min. 26), care Ia mingea, 
in adîncime, trimisă de Ion 
Ion, a profitai de ezitarea „în 
bloc" a apărării adverse și a 
marcat pe lingă Pusztay. Scorul 
a fost mărit In min. 
s-a datorat naivității 
de Ia Olimpia care, 
faultat pe Răducanu
fața de pedeapsă, clnd acesta 

dribleze. DUMITRU 
precis ca altădată) 
un șut puternic, pe

73 și golul 
portarului 
inutil. I-a 
în supra-

GAZDELE

a vrut să-l 
(mai puțin 
a înscris cu 
sub portar.

Constantin ALEXE

)
disputat 

mai aies 
at cu o 
imită a 
a ataeat 

d în de- 
;i a șutat 
U.T.A. 
cn-nere 
rație 
depus 
Leac 

ilt jocul 
itate de 

âzie (șut 
min. 12). 
scliiiieri'a. 
a cu ca- 
ucanu, ia 
schi. In 
l studen- 
atac re- 
deosebit 

>c, Rădu-

a 
în 
în 
la 
și

i- au din 
itabil iu- 
a șutează 
>2 Râdu-

ca nu respinge greu in corner un 
șut puternic al lui Tisa. Trep
tat însă, jocul combinativ al 
studenților începe să se impună 
șl U.T.A. caută acum doar să-și 
apere avantajul. In min. 60, 
Iorgulescu apără senzațional la 
o centrare a lui Grosu, culegînd 
balonul din capul.„ omologului 
6ău, dar el nu mal poate face 
nimic în min. 77 cînd M. SAN
DU reia cu capul din apropiere 
o centrare a lui Grosu. Grație 
celor două schimbări 
gazdele capătă un plus 
gie și. în min. 80. 
șutează de la 18 m,
un gol pe care Răducanu, mai 
atent, l-ar fi putut apăra. In 
ultimul minut, fază critică la 
poarta gazdelor dar șutul-bom- 
bă al lui Cazan este respins în 
extremis de portarul arădan.

Victorie obținută cu mare di
ficultate, în fața unei echipe cu 
potențial de joc mult ridicat 
față de sezonul trecut, după un 
joc de intens angajament fizic 
presărat însă (din păcate) eu 
multe durități de ambele părți.

Radu URZICEANU

operate, 
de ener- 
KAPESZ 
înscriind

ANTRENAMENT...UȘOR,
DINAMO - GS. TIRGOVIȘTE 3-0 (1-0)

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 12.000. 
AU marcat : DUDU GEORGESCU (min. 25), DINU (min. 63) și JALNAR (min. — - • • ...................... - ... - 15_3

. , , Sătmăreanu 8, Da-
brău 7, Lucuțâ 7 — Dinu 8, Mateescu 7, Custov 6 (min. 46 Ion Marin 7) — 
Al. Moldovan 7, Dudu Georgescu 8, Țălnar 8.

GS. TIRGOVIȘTE : Coman 7 — Gheorghe 6, Alexandru 7, Ene 6, Pitaru 6 — 
Decu 7, Grigore 6, Ștefănescu 5 — Marinescu 5, Tâtaru 6 (min. 60 Neagu 6), 
Kalta 5.

A arbitra* : N. Dinescu ★ ★ AtAr J Hnie : F. Nasutto și N. Lannbru (toți 
din Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene x AL. MOLDOVAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (0-0).

86). Șuturi la poarta : 23-6 (pa poartă : 8—1). Cornere : 
DINAMO x Ștefan 7 (mln. 55 Eftimescu) — Cheron 8,

o pre- 
replicii 
Tîrgo- 
echipă 
înainte

Foarte ușor meci au avut di- 
namoviștii, un meci care a se
mănat marea majoritate a tim
pului cu un antrenament cu
minte in compania unui spa- 
ring-partener fără nici 
tenție. După calitatea 
din prima repriză, C. S. 
viște ni s-a părut o 
care s-a socotit învinsă
de a pătrunde în județul Ilfov. 
Trecînd numai de 5—6 ori de 
centrul terenului, oaspeții au 
fost periculoși doar la două 
faze (min. 33 — Ștefănescu și 
mln. 42 — Alexandru), dinamo- 
viștii jucîndu-se minute în șir 
„de-a pisica cu șoarecele” în 
careul lor. Ocazii peste ocazii, 
ratate ca la antrenament, de
zinvolt, fără părere de rău, și

IN VERVA DUPĂ PAUZA
F.G CONSTANȚA - CORVINUL 4-1 (2-1)

Stadion 1 Mal ; taron bun : rtmp Avazos ; spectatori — aproximativ 10.000. 
Au marcat 1 BUDURU (mln. 25 șl 40), IGNAT (min. 47 șl 77), respectiv 
VAETUȘ (mln. 26). Șuturi ta poartâ i 26—4 (pe poartă : 11-3). Cornere i 
7-2.

F.G CONSTANȚA : Ștefănescu 7 — Mustafa 8. Antonescu 8, Godin
8 — Petcu 7, Ignat 8, Hoffmelstor 7*‘ - - . -
7, Buduru 8.

CORVINUL I I. Gabriel 8 - Boom
6), Văetuș 4 — Costal 5, Economu 
(mln. 46 Nlcșo 5), R. NunweKer 6.

A arbitrat : Gh. Roa A * A > I® 
Brașov).

Cartonașe galbene ■ ORUBER.
Trofeul Petschovschi r 9. La Juniori ■ 3-0 (2-0).

țmln. 76 Purcărea) - D. Zamfir

5, Gruber 6, Miculeseu 5 (mln.
6, Dumitriu IV 6

7.
7,

56

Tureu 
Penlu

Vlșac
L woes cu 8, Agud 5

scrise (IGNAT — mln. 47 și Ti 
prin două șuturi precise), gaz
dele au manifestat o mare vervă 
ofensivă, ratind alte dteva bune 
ocazii care au conturat o victo
rie 
din 
de 
tea 
Iul
fără ecou în rindul celorlalți com
ponent ad echipei Corvinul.

meritată și atenuînd, astfel, 
impresia lăsată de greșeala 

arbitraj din mln. 40. De par- 
eealaltă, din nou eforturile 

Ducescu au fost singulare,

Male : G Braun șl R. Petrescu (toți din
Adrian VASILESCU

———     •
un gol din foarfecă înscris de 
DUDU GEORGESCU (in min. 
25) la o minge servită „pe tavă" 
de Sătmăreanu II.

Impulsionați, bănuim, de an
trenorul Proca la pauză, tîrgo- 
viștenii își înving o parte din 
complexe în repriza a doua, 
ies cît de cit la joc, partida se 
animă într-o oarecare măsură, 
grație mai ales internaționali
lor dinamoviști Dndu Geor
gescu, Dinu, Sătmăreanu și Che- 
ran (care vor să-și folosească 
în chip util după-amiaza), 
cărora li se adaugă și spiridu- 
șul Tălnar, care dorește și reu
șește să fie băgat in seamă. 
Alte două goluri, înscrise de 
DINU („cap" in min. 63. Ia o 
centrare perfectă a lui Ma- 
teescu) și de TĂLNAR (in min. 
88, la un „schimb de ștafetă" 
cu AI. Moldovan), și partida se 
încheie sub semnul interesului 
vădit pentru... scorurile celor
lalte meciuri disputate în țară. 
Pe Dinamo a fost un simplu 
joc de antrenament, campionii 
mulțumindu-se să înscrie numai 
3 goluri, deși au lăsat impresia 
că puteau ușor să marcheze și 
de 3X3 goluri. Oricum, ei au 
avut circumstanțe, meciul greu 
de miercuri, oboseala călătoriei 
cu avionul și cumințenia unul 
adversar care nu i-a supărat 
deloc...

Marius POPESCU

CONSTANȚA, 2 (prin telefon)
Prima fază autentică s-a În

registrat în mln. 20, etnd Tureu 
a șutat puternic de la 30 de me
tri, insă L Gabriel a scos balo
nul, in extremis, de la vinclu. 
A urmat o perioadă de trei mi
nute, cea mal spectaculoasă a 
Inttlniril : după ce, In mln. M, 
Văetuș a trimis balonul in 
.transversala” porții lui Ștefănes
cu, In minutul următor D. Zam
fir a executat foarte bine o lovi
tură liberă șl BUDURU, deși de
zechilibrat, a deschis scorul. Ime
diat după gol. In mln. 26, oaspe
ții au Izbutit să egaleze prin 
fostul atacant VĂETUȘ, care a 
reluat, cu capul, in poartă cen
trarea Iul Lueescu. A urmat o 
perioadă de joc echilibrat, cu ra
tări de
.capul- 
ta cu io* 
In mln.

«

doilea gol, insă in condiții nere
gulamentare : Turco a șutat de 
la aproximativ ZS m, mingea s-a 
iovi* do un apărător hunedo- 
rean, a ajuns la BUDURU care, in 
momentul șutului, se afla — Îm
preună cu Încă doi conzt&nțeni 
— in poziție de ofsaid, nesemna- 
Iizată de tușlerul R. ‘ 
imputare ce l-o facem șl 
traiului* Gh. Raci, care a 
dus primul său meci In 
zla A,

Repriza secundă a fost 
mai bună decit prima parte, da
torită in special constănțenilor, 
care au evoluat dezinvolt, reall- 
zlnd numeroase acțiuni reușite. 
Pe lingă cele două goluri in-

La Varșovia

POLONIA A-ROMANIA B
Petrescu, 

.oen- 
con- 

Divi-

mult

SÎMBATĂ, CVADRUPLA INTiLNIRE INTRE 
SELECȚIONATELE CELOR DOUA ȚARI

Ieri s-o perfectat șl meciul dintre 
echipa A a Poloniei și reprezentativa 
secundă a țării noastre, astfel că 
•Imbătă 8 octombrie vor avea loc 
patru partide între selecționatele 
celor două țări, după următorul 
program : la București t România A 
— Polonia B si România — Polonia 
(juniori) j la Varșovia : Polonia A — 
România B șl ta Ploiești partida din
tre echipele de tineret (21 ani).

*

In vedeveo jocului de la Varșoviei 
a fost convocat pentru miine, la ora 
IX ia sediul F.R.F., lotul B. El s« 
compune din următorii jucători : 
Răducanu, lorgulescu (portari), Tă- 
năsescu, Ciugarin, Ștefânescu, Mehe- 
dințu, M. Zamfir, Tureu (fundași), 
Dinu, O. lonescu, Mulțescu (m4Jta 
coși), Anghel, Dobrin, Dănilă, M. 
Sandu, Lucescu, Sâlăjan (atacanțl).

ambele părți; de notat 
lui Penlu, reținut spec- 
de L Gabriel (min. 38). 
40, gazdele au Înscris al

DIVIZIA B: ETAPA A 6-a
SERIA I

!LE S-AU ÎNCHEIAT DIN PRIMUL ACT
GLORIA BUZĂU - PORTUL 

STANȚA 1-0 (1-0). A marcat 
goescu (mln. 27, dfa 11 m).

tfon)
u fără e- 
bihorea- 
necesară 
adversar 

i foarte

F.C. BIHOR - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-1 (2—1)

leaportul 
eres tabi lit 
t în min. 
deschidă 

i lor acți- 
este faul- 

ilaci exe- 
utemic, pc 
re balonul 
iză*, îl in- 
în pțMkrlă. 
pede 
ontraofen- 
i clare de 
ntre ele 
nin. 15 — 

Georges- 
I) Boldici 
Iraculoase. 
Am II a

Stadion F.C. Bihor ; toren bun j timp friguros ; spectatori — aproximativ 
15.000. Au marcat : KUN U (min. 35). FLORESCU (mln. 45), respectto CAMA- 
TARU (mln. 3). Șuturi Io poartă t 16-4 (po poartă i 7—4). Comoro i 11—4.

F.G BIHOR t Albu 7 — Z. Naghl 7, Blgan 8. Lueacl 7, Ropovicl 7 — Goor- 
goscu 6, Naom 8, Kun M 7 — Lupău 5, Floroscu 8, Ghergheli 6 (pentru durități). 
UNIVERSITATEA i Boldici 8 - Neartlă 7, TMIhol 7, Ștefăneecu 8, Purhna 7 - 
Donase 8, Bak><3i 6 (pentru durități), ȚkHeanu 7 — Crlșan 7, Cămătaru 7 
(mln. 67 Mmescu 6), Marca 6 (mln. 23 Clrțu 6),

A arbitrat t V. Tătar ★ ★ I ki Bale t L Ștofăniță (ambii dh» Hune
doara) șl O. Andorco (S. Maro).

Cartonașe galbene i BĂLĂCI, GHERGHELI.
Trofeul Petschovschi t 9. La juniori i 0-0.

SI6.

13

„slalomat" printre fundașii cra- 
ioveni, l-a driblat și pe Boldici 
și a trimis pe lingă poarta... 
goală ! Egalarea avea să se 
producă In mirt. 35, tot dlntr-o 
fază fixă: Ghergheli a fost faul
tat Ia 17 m șl KUN II a execu
tat impecabil lovitura liberă, 
balonul oprindu-se In plasă, sus. 
Ia vinclu. In ultimul minut al 
reprizei, FLORESCU a găsit un

euloar și a șutat fulgerător, din 
afara careului, pe jos, in colțul 
scurt, surprinzindu-1 pe Boldici.

Repriza secundă nu mai avea 
să fie la fel de spectaculoasă. 
Orădenii au mai beneficiat de 
dteva ocazii favorabile, in ulti
mul minut de Joc Ghergheli șu
tind in .transversală".

VICTORIA TECUQ - OLTUL 
GHEORGHE 3-2 (3-2). Autorii 
rilor : Chiscot (min. 3), Stoica 
23 șl 44), reipectiv Benele (mln. 
»l 25).

C.S. BOTOȘANI - CEAHLĂUL F. 
NEAMȚ (î“1)- Am Iracric : Dudea 
(mln. 29), Trahănel (mln. 83) pentru 
C.S. Botoșani, Giroveanu (mln. 9), 
Rimm (min. 63) pentru Ceahlăul.

RELONUL SÂVINEȘTI - F.G BRĂILA 
2—0 (1-0). Autorii golurilor : Apetrei 
(mbn. 40) șl Crivoi (mln. 87).

I.GI.M. BRA$OV - C.F.R. PAȘCANI 
4—1 (1-1). Au înscrii : Arineami (mln. 
3 șl 52), Ghibeanu (min. 55), Tampo 
(nrin. 89), respectiv Simonov (min. 8).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 2-0 (1-0). Au mar
cat : Ciutac (min. 42) >1 Drăgoi 
(mln. 71).

TRACTORUL BRAȘOV
GALAȚI 0-2 (0-2). Au înscris i 
Dan (mln. 1) și Obiemenco (mln.

VIITORUL VASLUI - GSJ4. 
CEA VA 1-0 (0-0). Unicul gol a 
realizat de Chiu? (min. 56).

GS.U. GALAȚI - S.G TULCEA 
(0—1). Au marcat : Sima (mln. 
pentru C.S.U., lamandi (mln. 35)

Relatări de la D. Soare, V. 
T. Ungureanu, N. Marcu, G 
B. Stoiciu, V. Secăreanu, M. 
și Oh. Arsenic.

1. GLORIA BUZĂU
2. F.C.M. Galați
3. --------- “
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gheorghe NERTEA

ATORII AR FI AVUT ANTINEVRALGICE
JACAU - F.C.M. REȘIȚA 0-0

teren foarte bun ; timp răcoros î spectatori — a- 
poartă : 18—5 (pe poartă i 10-2). Camera r 10—5.

8 — ̂ Pruteanu 7. Lunca 7, Catarg Iu
“ - - . Cărpucl 6incite 5), Pană 6, 

(M 7.
Uțtu 8, Porațchi 8, 

.—Breșei 7, Bojln 6, 1. 
.★ ★ ★★ 1 Io Uni# : Gh.

La juniori I 3-0 (0-0).

8, Margasohi
— Chtax-ru 6,

iW;'
Atodire

Hergane 8, 
Florea 7.
Vasilescu I

Boțonea 7 —

șl Fr. Coloși

!W- 
iuamf^ar fi 
treagă far- 
e, cu gdgu- 
ât-o în în- 
ulte dureri 
echipa k>r 
trecută, a- 
punct ne- 

nceput par- 
de a tran- 
ea eL Dar

necesară înn-a avut luciditatea 
elaborarea jocului, concentrarea 
in fazele de finalizare, .cu deose
bire tn acele momente din prima 
repriză (min. 15 și 41 — Pană, 
mln. 20 — Vamanu) clnd a fost 
aproape de deschiderea scorului. 
In general, tnsă, dominarea insis
tentă a băcăuanilor s-a lovit de 
dîrzenla apărării reșlțene.

Ia reluare, ta min. 46 Pană 
șutează excelent din careu, tasă

Windt, care avea să fie „eroul" 
partidei, apără senzațional, așa 
cum o făcuse și in prima repri- 
ză șl cum o va face pînă La 
afîrșitul meciului. Echipa antre
nată de Manolache crede într-un 
egal. Minutele devin critice pen
tru băcăuani, care aleargă parcă 
în gol, mai ales în ultimul sfert 
de oră, cînd s-a jucat practic nu
mai în Jumătatea de teren a oas
peților, cînd fazele fierbinți la 
poarta acestora s-au succedat cu 
repeziciune (mln. 73 — Porațchi 
șl Bora împiedică, pe rlnd, un 
gol aproape gata făcut ; min. 
74 — Windt apără senzațional un 
șut al Luă Pană). Spre final, în 
mln. 77, pe un contraatac ini
țiat de Bora, Florea șutează sec 
în colțul scurt, dar Mîndrllă res
pinge în corner, evlttnd astfel o 
adevărată ^Lovitură de teatru". 
Un egal neașteptat, dar meritat, 
avînd în vedere cît de mult au 
luptat Jucătorii reșițeni pentru 
a-1 obține.

Stelian TRANDAFIRESCU

I.GI.M. Brașov 
Nitramonia 
Viitorul Vaslui 
Victoria Tecuci 
C.S.M. Suceava 
F.C. Brâila 
C.F.R. Pașcani 
S.C. Tulcea 
C.S.U. Galați 
C.S. Botoșani 
Relonul Sâvinești 
Ceahlăul P. Neamț 
St. roșu Brașov 
Oltul Sf. Gheorghe 
Portul Constanța 
Tractorul Brașov

4 4 11
6 4 0 2
6 4
6 3
4 4
6
6
6
4
6
6 1
6 2
6 2
6 2
6 2
6
6
6

3
3
3
3
2

1 
2 
1

F.CM.
R.

34). 
su- 
fost

1-1
W)

Doruș, 
Gruia. 
Moga

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

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

13- 4 9
15- 4 8
11- 6 8
7-3 8
6-8 8

11- 7 7
5-4 7

13- 6 6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
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9- 9 
6- 6
4- 7 
8-12
5- 10
7-14
7-10
3- 7
6- 14
3- 8

octombrie)ETAPA VIITOARE :
C.F.R. Pașcani — C.S.
Sf. Ghearghe — Nitramonia Făgăraș, 
GS.M. ‘ - - -
F.C.M.
Brăila 
C.S.U.
Victoria Tecuci, Portul Constanta — 
I.GI.M. Brașov, Steagul roșu Brașov 
— Relonul Sâvinești.

(9
Botoșani, Oltul

t

Suceava — Tractorul Brașov, 
Galați — Viitorul Vaslui, F.G 

— S.C. Tulcea, Gloria Buzău —
Galați, Ceahlăul P. Neamț —

SERIA A H-a
DINAMO SLATINA - CHIMIA TR. 

MĂGURELE 1-0 (0-0). Unicul gol a 
lost realizat de Frățiiă II (mln. 73).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 1-0 (0-0). Au- 
tond golului .* Sultănoiu (mln. 72, dto 
11 m).

CARPAȚI SINAIA - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Au marcat :
StânckMu (mhn. 8), Dorobăț (min. 69, 
dla 11 m), respectiv TevI (mk>. 54),

GAZ METAN MEDIAȘ - ȘOIMII 
SIBIU 2-0 (1-0). Au înscris : Morarv 
|mta. 11, din 11 m) și lonlță 
(mln. 80).

CHIMIA RM. VÎLCEA - METALUL 
BUCUREȘTI 3-0 (1-0). Au marcat : 
Saw (mln. S3), Coca (min. 54) |I 
Stonca (min. 84).

F.GM. GIURGIU - PANDURII 
JIU 3-0 (1-0). Autorii 
Nidclea (mln. 41), Corin 
lordache (mln. 89).

RAPID BUCUREȘTI - 
OMPULUNG 5-1 (1-0).
Neagu (mln. 56, 87, 89), 
(mln. 49), Cojocaru (min. 6S), respec
tiv Radu (mln. 59).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1-0 (1-0). A marcat :
Musat (mln. 6, din 11 m).

UNIREA ALEXANDRIA - METALUL 
PLOPENI 4-0 (2-0). Autorii golurilor: 
Voicilâ (mln. 31), Radu I (mln. 35), 
Radu II (min. 64), Săvică (mbn. 88, 
autogol).

Relatări de la D. Mihail, P. Ion, V. 
Feldman, Z. Rîșnoveanu, P. Giomoiu, 
Tr. Barbăiată, D. Moraru-Slivna, N. 
Constanți nescu și M.

TG. 
gdurRor : 

(mln. 54) >1

MUSCELUL
Au înscris :

Bartales

Bizon.

SERIA A III-a
CHIMICA TÎRNAVENI - 

MARE 1-1 (0-0). Autorii 
Solomon (min. 53) p«ntru 
Roxnai 
Mare.

UJ>1.
ȘOARA 
rooMiat

AVINTUL REGHIN 
PENI 1-0 (1-0). A 
(mln. 40).

MINERUL MOLDOVA NOUA - MU
REȘUL DEVA 1-0 (1-0). A merarti 
Noatorovici I (mln. 10).

GF.R. CLUJ-NAPOCA - „U“ CLU1 
NAPOCA 2-0 (0-0). Au înscris I L. 
Mihai (mln. 48) șl Mânu (mln. 71).

ARMATURA ZALĂU - C.I.L. SIGHET 
1—0 (0—0). Autorul golului : GoflO
(mln. 60, din 11 m).

VICTORIA CĂREI - METALURGISTUL 
CUGIR 4-1 (2-1). Au Înscris : Van- 
coa (min. 22), Goea (mln. 35), Iovă- 
noscu (mln. 52, autogol). Dobra 
(mln. 54, autogol), respectiv Dumitru 
(mln. 7).

VICTORIA CĂLAN - GLORIA BIS
TRIȚA 2-0 (1—0). Au moreat : Mierlă 
(mln. 14) șl Rizescu (mln. 79).

DACIA ORÂȘTIE - AURUL 
1-0 (0-0). Autorul golului :
(mfa. 60).

Relatări de la I. Ducan, C. 
L. Maior, P. Sumandan, I. Pocol, 
Bonțoiu, E. Herman, A. Gunther 
B. Crețu.

F.C. BAIA 
golurUor i 

. . Chimica,
(min. 49) pentru F.C. Bctta

TIMIȘOARA - GF.R. TIMT 
1-8 (1-8). Unicul gol • fost 
de Belanov (mtn. 27).

MINERUL LU- 
înscris : Bir©

BRAD 
Radu

Crețu, 
Dl. M.

fi

1.
2.

3- 4.

B.
6.
7.
8.

9-10.
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12. 
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DINAMO SL 
Chimia Rm. VI. 
Autobuzul Buc. 
Metalul Ptopenî 
Celuloza Călărași 
Rapid București 
Progresul Buc. 
Unirea Alex. 
Chimia Tr. Măg. 
Muscelul C-lung 
Prahova Ploiești 
Carpați Sinaia 
Electroputere 
Șoimii Sibiu 
F.C.M. Giurgiu 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Buc. 
Gaz metan
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6- 

11-12
8- 9
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7-19
6- 11
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5- 12

1. U.M. TIMIȘOARA
2. GF.R. Cj.-Napoca
X...........
4.
5.
6.
7.
S.».

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Victoria Călan 
Minerul M. Noua 
F.C. Baia Mare 
Dacia Orâștie 
Gloria Bistrița 
Victoria Cărei 
„U“ Cluj-Napoca 
Aurul Brad 
Mureșul Deva 
C.I.L. Sighet 
C.F.R. Timișoara 
Metalurg. Cugir 
Armătura Zalău 
Chimica Tîrnaveni 
Avîntul Reghin 
Minerul Lupeni

6 5 o t 14- 3 10
6 5 0 1 15* 5 10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
6

5
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3
3
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1 7-10 
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7- 7 
18- 8

8- 12
9- 9
6- 7
7- 8
6- 8
5- 10

10-17
6- 16
7-10
1- 9
2- 10

(9 octombrie) : 
F.GM. Giurgiu, 
Dinamo Slatina, 

______ _ - Celuloza Că
lărași, Șoimii Sibiu — Carpați Sinaia, 
Electroputere Craiova — Gaz metan 
Mediaș, Chimia Tr. Măgurele — Uni
rea Alexandria, Metalul Plopenl — 
Rapid București, Prahova Ploiești — 
Muscelul Cîmpul ung, Pandurii Tg. 
Jiu — Autobuzul București.

ETAPA VIITOARE l 
Metalul București — 
Chimia Rm. Vîlcea — 
Progresul București •

ETAPA VIITOARE : (9 octombrie)______ . . : 
Glorie Bistrița — C.F.R. Cluj-Napoca, 
Chimica Tîrnâveni — Armătura Zalău, 
„U“ Cluj-Napoca — Victoria Cărei, 
Aurul Brad — Victoria Călan, Meta
lurgistul Cugir — C.F.R. Timișoara, 
Minerul Lupeni — Minerul Moldova 
Nouă, C.I.L. Sighe* - Avîntul Reghin, 
Mureșul Deva — Dacia Orâștie, U.M. 
Timișoara — F.C. Boia Mare.



In preliminariile C. M. de handbal - junioare nici o surpriză

Azi este zi de pauză, întrecerile continuă mîine
După două etape agitate, consumate simbătă și duminică, ediția 

Inaugurală a Campionatului mondial de handbal-junioare a intrat 
In „linie dreaptă", programând de marți la București șt Brașov pri
mele confruntări din semifinale. MeciurHe de ptnă acum au scos tn 
evidență valoarea ridicată a unor formații de junioare, printre care 
se numără — spre satisfacția noastră — și selecționata României, 
care, la fel ca cele ale Iugoslaviei, Uniunii Sovietice și Ungariei 
abordează această rundă decisivă a întrecerii fără să fi cunoscut 
infrîngerea.

DUMINICĂ - ETAPA CLARIFICĂRILOR
BUCUREȘTI. Confirmlnd pro

nosticurile, tinerele noastre 
handbaliste au încheiat partidele 
din grupa preliminară B fără nld 
o înfrîngere, Invingînd duminică 
după-amiază selecționata R.F.G. : 
15—12 (7—5). Meciul a fost neaș
teptat de dîrz, aspru și echilibrat 
în majoritatea timpului, pe fondul 
unei replici viguroase a jucătoa
relor vest-germane, care — cu 
gîndul la calificare — au luptat 
cu multă ambiție pentru a obține 
măcar un rezultat de egalitate, 
dacă nu victoria. Dar, reprezen
tativa română a evoluat din nou 
bine în apărare și cu multă va
riație in atac, stopînd prompt, 
cu dibăcie tactică, toate încercă
rile adversarelor de a prelua ini
țiativa și, eventual, conducerea 
pe tabela de marcaj. Punctele au 
fost înscrise de : Mălai 4, Tiirok, 
Janesch cite 3, Avădanei, Kăducu 
cite 2, Gal! — România, Kupstad 
4, Koch, Friedl, Nips cite 2, 
Vattes, Has — R.F. Germania. Au 
arbitrat : M. Valcici șl M. Sta- 
noevlci.

deschidere, formația Polo- 
a învins, așa cum era de 

așteptat, selecționata Franței 
(18—13), după un meci în care 
ambele echipe au făcut eforturi 
mari în apărare (10 aruncări de 
la 7 ml). Au condus G. Rabe șl 
H. Tuominen — Finlanda.

Ultimul mec! a consemnat 
torla așteptată a Norvegiei 
meciul cu Austria (24—11).

PLOIEȘTI. Două rezultate 
male, deși consemnate la capă
tul unor partide mal echilibrate 
șl mai animate decît se aștepta, 
au încheiat jocurile grupei A, de 
Ia Ploiești. în prima confruntare, 
reprezentativa Cehoslovaciei a

vlc- 
tn

nor-

3

GIMNASTELE NOASTRE
ÎNVINGĂTOARE ÎN ANGLIA

PC primele trei locuri la
Au condus V. Terzinski șl L To
dorov — Bulgaria. In cel de-al 
doilea joc, echipa Uniunii Sovie
tice a învins Olanda cu 17—9 
(9—5). Au condus P. Rad vani șl 
M. Grebenlșan — România

BRAȘOV. Derbyul seriei D a
opus echipele iugoslaviei șl R.D.

■ încă 
grupa

Germane, Deși calificate 
Înaintea întîlniril pentru _ ___
semifinală, cele două formații au 
luptat cu dlrzenle pentru victo
rie, foarte Importantă pentru faza 
următoare a competiției. Pe 
parcursul celor 50 de minute ta
bela de marcaj a arătat de 10 
ori. egalitate, victoria revenind 
tn cele din urmă handbalistelor 
Iugoslave cu 12—11 (0—5), deși a- 
cestea au Încheiat partida In in
ferioritate numerică, iar Învinsele 
au beneficiat de un penalty cu 25 
de secunde înainte de sfirșlt (ra
tat de Koch). Au arbitrat L Ko- 
ree șl C. Sladsky (Cehoslovacia).

LONDRA, 2 (prin telefon). — 
Vineri și sîmbătă, s-a desfășu
rat la Watford întîlnirea inter
națională de gimnastică feminină 
dintre reprezentativa Angliei fi 
o selecționată a României. Pro
gramată inițial cu exerciții 
impuse și liber alese, meciul 
s-a desfășurat numai cu 
„libere", sub semnul unei nete 
superiorit&tl a gimnastelor

individual sportive românce
noastre, care au terminat în
vingătoare atît pe echipe, ell 
fl la individual compus. O fru
moasă victorie a repurtat Ane» 
Grigoraș, clasată prima cu 37,75, 
urmată do alte două sportiva 
românce. Rodie» Sabin — 
37,00 p și Gabriela Trujei 
36,70 p. Rezultate pe echipe 1 
România 183,75, Anglia 180,25 p.

C. f. DE TIR PENTRU SENIOARE Șl JUNIORI
Printre performeri, tlnărul trăgător român Gabriel Tătara

fost deseori pusă în dificultate de 
selecționata R.P. Congo, care, 
după felul în care a evoluat în 
acest med, merita un rezultat de 
egalitate. Dar lipsa de experiență 
internațională și-a spus cuvîntul 
șl Cehoslovacia a învins cu 15—12.

SIMBĂTĂ - O ETAPĂ A DERBYURILOR I
BUCUREȘTI. A doua rundă a 

celor două grupe bucureștene a 
avut ca moment de vîrf con
fruntarea de sîmbătă dintre se
lecționatele României șl poloniei, 
de fapt derbyul grupei B. Ia 
capătul unul joc foarte frumos, 
abundent în faze de mare spec
tacol, victoria a revenit, pe me
rit, handbalistelor românce (20— 
18). Succesul elevelor Iul Fr. 
Spier șl Gr. Niță se datorește, 
înainte de toate, atenției lor în 
defensivă, felului în care au știut 
să contracareze prompt scheme
le tactice ale adversarelor, pre
cum și variației în atac, unde 
multe din combinațiile lor au 
făcut — în repetate ori 1 — „șah- 
mat“ ambițioasa selecționată po
loneză. Ar mal fi de adăugat 
faptul că meciul s-a disputat în
tr-un ritm foarte accelerat, cele 
două formații acționînd Iute din 
primul șl plnă în ultimul minut 
de joc. Echipa română s-a des
prins greu, abia în min. 7 (5—3) 
prin două contraatacuri ale ex
celentei Maria Tordk, după care 
a menținut acest avantaj plnă 
către sfîrșltul primei părți a jo
cului. In repriza secundă, tine
rele jucătoare românce au ata
cat vijelios șl în min. S3 condu
ceau cu 15—10 lăsînd Impresia că 
vor obține o victorie la scor, A 
fost suficient insă că ele să lasă

REZULTATE TEHNICE, CLASAMENTE, PROGRAMUL
GRUPA A, PLOIEȘTI, sîmbătă : Olanda — R.P. Congo 14—11 

(9—5), U.R.S.S. — Cehoslovacia 17—9 (6—6), duminică : Ceho-
"" _ olanda 17—t

(57—32) ; 2. Ceho-
slovacia — R.P. Congo 15—12 (8—7), U.R.S.S.
(9—5). Clasament : 1. Uniunea Sovietică 6 p (_. _____
slovacia 4 p (40—41) ; 3. Olanda 2 p (35—44) ; 4. R.P. Congo 0 p 
(37—52).

GRUPA B, BUCUREȘTI, sîmbătă : R.F.G. — Franța 3—7 (3—3), 
România — Polonia 20—18 (10—9), duminică : Polonia — Franța 
18—13 (9—6), România — R.F.G. 15—12 (7—5). Clasament : L 
România 6 p (56—36) ; 2. Polonia 3 p (52—49) ; 3. R.F. Germania 
3 p (36—38) ; 4. Franța 0 p (26—47).

GRUPA C, BUCUREȘTI, sîmbătă : Ungaria — Norvegia 11—4 
(6—3), duminică : Austria — Norvegia 24—11 (10—8). Clasament : 
L Ungaria 4 p (31—9) ; 2. Norvegia 2 p (28—22) ; 3. Austria 6 p 
(16—44).

GRUPA D, BRAȘOV, sîmbătă : Iugoslavia — Danemarca 16—14 
(6—6), duminică : R.D.G. — Iugoslavia 11—12 (5—6). Clasament : 
1. iugoslavia 4 p (28—25) ; 2. R.D. Germană 2 p (27—25) ; 3. Da
nemarca 0 p (27—32).

Luni este zl de pauză, întrecerile vor continua marți cu prim* 
etapă din cele două grupe semifinale și din turneul pentru lo
curile 9—14. Iată programul :

Grupa semifinală I, București (Palatul Sporturilor șl Culturii), 
ora 16,45 : Uniunea Sovietică — Polonia ; ora 18 : România — 
Cehoslovacia.

Grupa semifinală H, Brașov (Sala Sporturilor), ora 16,45 : R.D. 
Germana — Ungaria ; ora 18 : Iugoslavia — Norvegia.

Turneul pentru locurile 9—14, Ploiești (sala Victoria), ora 16,45: 
K.P. Congo — Austria ; ora 18 : Franța — Danemarca.

C. E. DE VOLEI

puțin din riguroasa disciplină tac
tică Impusă de antrenor șl ad
versarele au revenit puternic. In 
Anal, echipa României s-a deta
șat din nou (mln. 43 : i
obțlntnd o victorie muncită 
meritată. Au marcat : Tfirflk 
Mălai 4, Janesch 4, Răducu 
Avădanei 2 — România, Krefft 
Janecka 3, Gallus 3, Brewlak 
Zimmermann 2 — Polonia, 
arbitrajul Iul M. Valclcl și 
Stanoevici — Iugoslavia.

In deschidere a avut loc 
partidă surprinzător de 
librată. mal ales prin replica vi
guroasă, Incisivă în atac, a se- 
slecțlonatei franceze. în aceste 

‘condiții, reprezentativa R.F. Ger
mania a cîștigat meciul cu 
•Franța la limită (8—7) șl numai 
după mari eforturi șl emoții. Au 
condus G. Van der Ham șl G. 
Houtbrackken — Olanda.

în ultimul joc de sîmbătă. Un
garia a învins fără probleme 
Norvegia cu 11—4 (6—3). Au con
dus M. Marin șl Șt. Șerban — 
România.

PLOIEȘTI. Etapa de sîmbătă a 
grupei A a programat două ln- 
thnlrl care au satisfăcut sub 
toate aspectele. In prima con
fruntare jucătoarele congoleze, 
deși n-au mal acționat cu aceeași 
viteză ca în partida anterioa
ră, au pus serioase probleme ad
versarelor lor luptlnd cu energie 
pentru flecare minge șl mențl- 
nlndu-se ca scor foarte aproape de 
tinerele handbaliste olandeze, care 
au obținut o victorie dificilă 
(14—11). Au condus: vi. Cojocaru 
șl D. Purică — România. Aștep
tat cu mult interes, meciul derby 
dintre echipele U.R.S.S. șl Ceho
slovaciei s-a încheiat cu victoria 
selecționatei sovietice (17—9), care 
— cu o pregătire fizică supe
rioară — a dominat net repriza 
secundă. Au arbitrat: V. Terzin
ski șl I. Todorov — Bulgaria.

BRAȘOV. Cel de al doilea mec! 
al grupei D a fost cit pe ad să 
se încheie cu o surpriză. Selec
ționata Danemarcei șl-a jucat ul
tima carte In fața redutabilei re
prezentative a Iugoslaviei. în
trecerea a fost echilibrată, pe 
alocuri chiar dramatică, rezulta
tul fiind incert ptnă în ultimele 
secunde. In prima repriză tabela 
de marcaj a indicat de 5 ori e- 
galitatea, sportivele Iugoslave reu
șind să se desprindă „ușor* 
înainte de pauză (7—6), după ce 
handbalistele daneze rataseră 
două aruncări de la 7 m 1 La 
scorul de 15—14 (mln. 56) 
toată lumea intuia posibilitatea 
unul draw ; formația iugoslavă 
a rezistat Insă presiunii șl a ctș- 
tlgat cu 16—14. Au arbitrat C. Ca- 
pațtnă șl R. lamandl — România.

18—13),
Și 
7, 
», 
1.
3,

Bun 
M.

o 
echl-

ROMA, 2 (prin telefon). Cu 
probele de pușcă standard 3X20 f, 
pe poligonul „Umberto Uno* 
au luat sfirșlt Campionatele eu
ropene de tir pentru senioare șl 
juniori. Ambele titluri au reve
nit, la senioare, reprezentantelor 
R.D. Germane, cu două rezultate 
de excepție : 582 p, la Individual, 
prin Marlles Kanthak (care clș- 
tlgâ astfel al doilea săa titlu, 
primul fiind la 60 f e) șl 1 728 p 
pe echipe. Ambele cifre consti
tuie noi recorduri mondiale. Va
lentina Macarova (U.R.S.S.), eu 
578 p, șl cunoscuta Anka Pel ova 
(Bulgaria), cu 574 p, au ocupat, 
în ordine, locurile următoare tn 
Întrecerea Individuală. Din nou 
reprezentantele țării noastre s-au 
comportat modest, ele ocupînd 
următoarele locuri: 14. NlcuHna 
Ioslf 565 p, 26. Dumitra Matei 
5» p șl 32. Georgeta Chlosac 
554 p.

Ceva mal bine s-au comportat 
juniorii noștri, în cadrul aceleiași

probe. Dintre 
a reușit să se 
cu 568 p. El 
unei cltre-record 
totalizind, la poziția In genunchi 
199’ p I Performanța Iul Tătara 
este cu atît mal notabilă cu cl* 
componentul clubului I.E.F.S. (an
trenor : Eugen Voiculescu) ars 
numai 16 ani. In aceeași între
cere. caic a revenit sovieticului 
Aleksandr Lisenko, cu 577 p (pe 
locul 2 Iuri Kevuțkl — U.R.S.S, 
— cu 574 p), Mlrcea Ilca s-a si
tuat pe locul 12, cu 565 p, Ia» 
Florin Minlșan pe locul 28, ca 
557 p. Echipa României s-a si
tuat pe locul 4, cu 1690 p.

Demnă de luat în considerația 
este comportarea juniorului po
lonez Andrzej Makur, care a câș
tigat întrecerea de pistol viteză 
cu 594 p. fiind urmat de sovieti
cul Serghel Schwartzuk cu 593 p. 
(ultimul a reușit tn seria a 
doua 300 de puncte D. Pe locul 
3, bulgarul Emil Iovkov, cu 592 p.

(Urmare din pag. I)

tetul polonez, condus cu exac
titate de 
wlowski,
Wojtowicz (care, în afara 
nor smeciuri fulminante 
cîteva — din linia a doua 
din pase scurte, s-a pierdut 
data aceasta într-un sextet

coordonatorul Ga- 
avînd în Karbarz,

u-

Și 
de 
o- 

mogen ce dă tăria campionilor 
mondiali și olimpici), Ste- 
fanski, Czaja, Bosek sau Cias- 
kiewicz jucători la fel de buni 
în atac și apărare, a pus stă- 
pînire pe partea ultimă a jo
cului, ciștigînd întîlnirea cu 
3—1 (8, —16, 8, 5). Polonezii au 
învins, în primul rînd, datorită 
siguranței in execuții și tacticii 
de joc mai bine puse la punct.

în celălalt meci al semifi
nalelor pentru locurile 1—4 : 
U.R.S.S. — Ungaria 3—0 (0,
12. 6).

Firește, dată fiind diferența 
de valoare dintre cele două 
competitoare la trehpta a treia 
a podiumului, voleibaliștii ro
mâni nu și-au făcut mari griji 
înainte de meciul cu Ungaria, 
cu toate că antrenorul ei, Ma- 
tyas Garamvolgy, declarase la 
conferința de presă de sîm- 
bătă că elevii săi sînt deciși 
să răstoarne orice pronostic. 
Chiș — care a dirijat din nou 
bine atacul, Arbuzov, excelent 
în apărare și eficace în atac, 
Udlșteanu, Dumănoiu, Pop și

Cronici de Călin ANTONESCU, 
Romeo VILARA, Adrian VASILIU 

ji Ion GAVRILESCU

victorie, echipa
României cuce-

Tutovan (alături de care au 
mal fost folosiți Țerbea, Io- 
nescu și Mășcășan) au acțio
nat cu siguranță, dominîndu-și 
adversarii prin combinații reu
șite, surprinzătoare (cu predi
lecție atacuri din pase în ur
care și încrucișări) la fileu și 
prin intervenții prompte în li
nia a doua și mal ales la blo
caj. Echipa României a con
dus detașat, în partea a doua 
a fiecărui set și a cîștigat cu 
3—0 (9, 13, 9).

Cu această 
masculină a
rește medalia de bronz, inde- 
plinindu-și astfel obiectivul : 
un Ioc pe podium.

Seara s-a desfășurat parti
da dintre echipele Poloniei și 
U.R.S.S. Victoria și titlul con
tinental au revenit formației so
vietice cu scorul de 3—1 (—8, 
9, 13, 11).

Fetele noastre au cîștigat în 
38 de minute partida din 
semifinale cu Bulgaria — scor 
3—0 (11, 2, 5) — stabilind un 
record de durată : setul doi 
l-au cîștigat în numai opt mi
nute. în meciul care avea să 
desemneze cîștigătoarea turne
ului pentru locurile 5—8, s-au 
întîlnit formațiile feminine ale 
României și Cehoslovaciei. Re
zultat : Cehoslovacia — Româ
nia 3—0 (3, 13, 10).

Titlul de campioană la fe
minin a revenit echipei U.R.S.S. 
care a învins formația R.D. Ger
mane cu 3—0 (1, 2, 13).

ei, Gabriel Tătara 
claseze pe locul s, 
este, insă, autorul 

a concursului

NĂSTASE ȘI TIRIAC VICTORIOȘI 
LA AIX - EN - PROVENCE

Iile Năstase a cîștigat tur
neul de la Aix-en-Provence, 
dotat cu „Racheta da aur*.
In finală el l-a învins cu 6—1, 
6—5 pe Guillermo Vilas care a 
abandonat spre sfîrșltul setului 
doi, acuzînd o ușoară acciden
tare. Vilas a declarat că a fost 
complet derutat de 
minglilor expediate 
iul Năstase. In acest 
Năstase, unul dintre 
cătorl care a cerut 
rachetei cu dublu cordaj, 
lostt el însuși acest gen de ra-

traiectoriile 
de racheta 
turneu, Ule 
primii ju- 

lnterzlcerea 
a fo-

chetă, dar pentru a demonstra că 
utlLizarea acesteia poate denatura 
spiritul jocului. După cum s-a 
anunțat, Federația internațională 
a Interzis folosirea rachetei ca 
dublu cordaj cu începere de la 
3 octombrie. Proba de dublu băr
bați din cadrul turneului de te
nis de la Alx-en Provence a re
venit cuplului 
se, Ion Țiriae 
finală cu 1—S, 
rechea Patrice
ța), Rolf Norberg (Suedia).

român nle Năsta- 
care a Întrecut tn 
7—5, 6—3, 6—3 pe— 
Dominguez (Frân

CLAY LA A 55-a
NEW YORK (Agerpres). — 

Pugilistul american Cassius 
Clay și-a apărat cu succes titlul 
de campion mondial la cate
goria grea, învingîndu-1 1» 
puncte, după 15 reprize, pe șa- 
langerul său Earnle Shave, s. In 
meciul disputat la „Madison 
Square Garden" din New York, 
în prezența a peste 15 000 de 
spectatori, Cassius Clay a obți
nut decizia în unanimitate, su
perioritatea sa fiind evidentă 
între reprizele 8 șl 12,

Aceasta a fost cea de-a 55-a 
victorie realizată de Clay în 
cariera sa sportivă. Din cele 21 
de meciuri pentru centura mon
dială a greilor, Cassius Clay a 
cîștlgat 19, fiind învins doar 
de două ori, de Joe Frazier (în 
1971) și Ken Norton (In 1973).

Mîine la Paris
AUR"

loc la 
atri- 

Foot-

ATRIBUIREA „GHETEI DE 
- EDIȚIA 1977

Mîine la amiază va avea 
Paris decernarea trofeelor 
bulte de revista „France
ball* primilor trei clasați în cla
samentul golgeteril’or europeni. 
După -cum se știe, locul I șl 
„Gheata de aur” au fost cuce
rite ”, în această ediție, de către 
internaționalul nostru, Dudu 
Georgescu (Dlnamo București). El 
urmează să plece, în cursul zilei 
de astăzi, împreună cu antreno
rul principal al echipei 
București, Ion Nunweiller, 
Paris.

ITALIA (etapa 4) : Foggla — 
Bologna 1—0, Lazio — Juventus 
3—0, Milan — Vicenza 3—1, Na- 
poll — Genoa 0—0, Perugia — 
Fiorentina 2—1, Pescara — Roma 
1—L Torino — Inter 1—0, Ve
rona — Atalanta 1—2. In clasa
ment : Genoa șl Verona cu cite 
« P-

MECIUL de adio al lui pele

Dlnamo 
la

CAMPIONATE
R.F. GERMANIA (etapa 10:) 

Schalke 04—Eintracht Braunsch
weig 1—0 ; SV Hamburg — Ba
yern Mdnchen 2—2 ; FC K61n — 
Borussia Monchengladbach 5—2; 
FC Kaiserslautern — Eintracht 
Frankfurt pe Main 3—1 ; VFL 
Bochum — FC Saarbruck 1—0 ; 
MSV Duisburg — FC St. Pauli 
4—3 ; Borussia Dortmund — Wer
der Bremen 4—1 ; VFB Stuttgart 
— MQnchen 1860 ‘ '
Hertha — Fortuna 
0—0. în clasament 
15 p, urmată de FC Kaiserslautern 
șl SV Hamburg cite 13 p.

FC

3—1 ; BSC
Ddsseldorf 

Schalke 04

Disputat la East Rutherford 
(New Jersey), în fața a 76 000 de 
spectatori, meciul de fotbal din
tre echipele New York Cosmos șl 
F.C. Santos, meci de adio pen
tru celebrul jucător brazilian 
Edson 
Pele, 
2—1 
mos. 
priză 
doua 
cea care l-a lansat cu 22 de ani 
în urmă. „Perla neagră* șl-a 
onorat jocul de adio cu un gol 
splendid Înscris în prima repriză, 
acesta fiind al 1281-lea gol reali
zat tn activitatea sa sportivă, ja
lonată de trei momente memora
bile : anii 1053, 1962 șl 1970, cînd 
selecționata Braziliei, al cărei 
component strălucit a fost, a cu
cerit titlul de campioană mon
dială.

celebrul jucător
i Arantes Do Nascimento- 
s-a Încheiat cu scorul de 

(1—1)- In favoarea lui Cos- 
Pele a jucat în prima re
ia Cosmos, iar In cea de-a 
In formația F. C. Santos,

VICTORIE IN ring
De remarcat că Ia acest med, 

pentru prima oară In istoria 
Lntîlnirllor pentru titlul mon
dial la categoria grea, a oficiat 
ca judecător-arbitru o femele 3 
Eva Shain, care i-a acordai 
victoria lui Clay cu 9 reprize 
contra 6.

TELEX
ATLETISM a Maratonul de la 

Chicago a fost cîștigat de atletul 
american Dan Cloeter — 42,19» 
km In 2hl7:52.

HOCHEI • Echipa americani 
„Cincinnati Stingers* șl-a în
cheiat turneul în Europa, jucând 
la Vaasa cu selecționata Finlan
dei, pe care a. invins-o cu 8—4 
(1—0, 4—2, 3—2).

PENTATLON • Prima probă a 
C.M., la San Antonio (S.U.A.), a 
fost clștigată de australianul R. 
Barde, urmat de compatriotul 
său R. Morris șl englezul A. Par
ker toți cu iioo p. Pe echipa 
conduce U.R.S.S. — 3240 p.

RUGBY a in C.E., la Hagon- 
dange : Franța B — Cehoslovacia 
63—0.

ȘAH a Turneul de la Zabrze 
s-a încheiat cu victoria Iul B. 
Knaak (R.D.G.) — 9 p (din 11),' 
urmat de L Petkevlci (U.R.S.S.)^
— 7 p, Mlhai Ghindă (România)
— 6*/i p. In ultimele două rundei
Ghindă a remizat cu Petkevlci. 
șl Knaak. • Clasament final în' 
turneul de la Karlovaț: Dlesa 
(S.U.A.), Kovacevlcl (Iugoslavia); 
Ree (Olanda) — 9 p (din 15), 
Licktering (Olanda), Damianovicl 
(Iugoslavia) — 8*/, p ete. a După 
7 runde, la Tilburg : Karpov
(U.R.S.S.) șl Miles (Anglia) — 5 
p, Timman (Olanda) — 4 p (1). 
In runda a 7-a : Karpov — Hilb- 
ner 1—0, Miles — Balașov 1—0.

TENIS « In finala de la Hilton 
Head: Borg — Tanner 6—4, 7—5. a 
Semifinale la San Francisco: Gott
fried — Stockton 6—3, 6—7, 6—3 J 
Walts — Fleming 6—4, 3—6, 7—5.

TENIS DE MAS A a Rezultate 
din „Cupa ligii europene* : Un
garia — Suedia 1—6 (Bengtsson 
învinge pe ■ Jonyer 2—1 și Klam- 
par 2—0) ; U.R.S.S. — Ceho
slovacia 4—3 ; Anglia — Franța 
4—3 ; Iugoslavia — Olanda 5—2.

YACHTING • C.M. Clasa „470* 
s-a încheiat pe lacul Hamana 
(Japonia) cu victoria echipajului 
american David Ullman — Tom 
Linskey.
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