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începînd de azi, la Palatul Sporturilor din Capitală

0 SĂPTĂMÂNĂ A BOXULUI ROMÂNESC

ION MOCANU

Meciuri

ale

de atracție chiar din primele reuniuni

finalelor
duminică, de la ora 10, 
avea loc meciurile finale.

campionatului național
vor

• în completarea galelor 
liminare se vor organiza 
duri de deschidere între 
ponențil lotului național de ju
niori care se pregătesc pentru 
campionatele europene de la 
Dublin (1978), ca șl în vederea 
partldpăril la campionatele 
mondiale <fin 1979 (București). 
Aceste tntîlnirl amicale nu vor 
afecta programul galelor ofi- 
dale.

pre- 
me- 

com-

dorache (Litoral Mangalia), D. 
Petropavlovschi (Rapid) — S. 
Tîrflă (B. C. Galați), D. Micu 
(B. C. Galați) — Z. Lăcătuș 
(Litoral); de Ia ora 19: M. La- 
zăr (Rapid) — J. Vancea (Di
namo), T. Tudor (Prahova Plo
iești) — FL Zamfir (Steaua), 
Gh. Ciochină (Steaua) — — 
Ruja (A3.A. Cj.-Napoca), 
Nap (Metalul Bocșa) — 
Manta (Steaua), C. Hoduț (Ra-

Tr. 
C.
I.

începînd de azi, Palatul Spor
turilor șl Culturii din Capitală 
va polariza din nou, timp de 
o săptămînă, atenția iubitorilor 
sportului cu mănuși. Azi, la 
ora 15, are loc prima reuniune 
din cadrul celor mai populare 
întreceri de box de la noi: fi
nalele campionatelor individua
le ale seniorilor.

După vizita medicală șl tra- 
' gerile Ia sorți, efectuate ieri, 
sîntem în măsură să publicăm 

a 
de

» F. R. Box a luat hotărirea ca 
în zilele de luni, marți și miercuri 
toți pugiliștil juniori și seniori 
din țara noastră 
rea gratuită (pe 
timații).

• începînd de 
rii permiselor 
manifestările sportive (valabile 
și în săli) vor primi de la ghi
șeele (spedal amenajate) Pala
tului Sporturilor și Culturii ti- 
chete cu locuri rezervate.

• Din păcate, la această e- 
dițle nu vor participa: Simion 
Cuțov și Niță Robu, opriți de 
medic să boxeze.

să aibă intra- 
bază de legi-

marți, poseso- 
de intrare la

MARIAN LAZARprogramul de desfășurare 
competiției, ca și o serie 
informații interesante.

se• Luni, marți și miercuri 
vor disputa cite două gale pre
liminare în fiecare zi, de la 
orele 15 și 19. Joi și vineri, la 
ora 18,30, sînt programate cele 
două reuniuni semifinale. Sîm- 
bătă va fi zi de odihnă, iar

• Programarea arbitrilor la 
medurl se va face prin tragere 
la sorți, în ziua galei respec
tive.

Chiar din primele reuniuni 
ale finalelor „sorții* au adus 
în ring pugiliști valoroși și me
ciuri Interesante. Iată cîteva 
dintre partidele programate 
pentru azi (de la ora 15): I. 
Budușan (Metalul) — Șt. Tu-

pid) — D. Bute (B. C. Galați), 
L Vladimir (Dinamo) — M. Un- 
gureanu (St R. Brașov), M. 
Simon (Dinamo) — C. Văran 
(C.S.M. Reșița).

10000 DE SPECTATORI AMERICANI 
AII ADMIRAT EVOLUȚIA 

NADIEI COMĂNECI Șl A COLEGELOR El 
A început turneul gimnastelor noastre in statele unite

WASHINGTON, 8 (Agerpres). 
— Selecționata feminină de 
gimnastică a României, alcătui
tă din tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci, Marilena 
Neacșu, Cristina Itu, Emilia 
Eberle, Gabi Gheorghiu. Ma
rilena Vlădărău și Ofelia Io- 
sub, și-a început turneul In 
S.U.A., partidpînd alături de 
gimnaste americane la un con
curs demonstrativ, care a avut 
loc la College Park (Statul Ma
ryland). Peste 10 000 de spec
tatori au aplaudat înalta mă
iestrie a gimnastelor românce, 
fiind impresionați îndeosebi de 
strălucitele execuții la para

lele ale Nadiei ComănecL Din 
echipa americană, o frumoasă 
comportare a avut eleva In 
virată de 13 ani Stephanie 
Willim.

în continuarea turneului, e- 
chlpa feminină a României va 
evolua In celebra arenă de la 
„Madison Square Garden* din 
New York. In programul tur
neului mai figurează concursuri 
la New Orleans (11 octombrie), 
Chicago (16 octombrie) șl Hart
ford (19 octombrie). La New 
Orleans este prevăzută o întîl- 
nire Internațională amicală 
dintre echipele României și 
S.U.A.

Surpriză In prima zl a campionatelor naționale de tir

M. STAN, NOUL CAMPION 
LA PISTOL VITEZĂ

Ediția 1977 a campionatelor 
naționale de tir, individual și 
pe echipe, a început ieri, în 
București. Ca de obicei, proba 
inaugurală — pușca liberă 60 
f.c. a seniorilor. Din cei 39 de 
trăgători, cel mai bun s-a dove
dit I. Olărescu, singurul care a 
realizat 596 p. Pe locul urmă
tor, profesorul de educație fizi
că, M. Axente. Cum ambii sînt 
componenți ai clubului I.E.F.S., 
se poate spune că secția de tir 
din Dealul Spirit a reușit un 
frumos succes. Și totuși, în în
trecerea pe echipe, I.E.F.S. n-a 
putut ocupa locul I, întrucît nu 
toți componenții formației au

tras omogen. Ia nivel înalt. 
Această cinste au avut-o ținta- 
șil clubului Steaua (Codreanu, 
Nlcoiescu, Marin, Teodoru), în
vingători detașați, cu 2368 p. 
Revenind la întrecerea indivi
duală, se cuvine remarcată com
portarea unui trăgător tînăr, 
Vili Stancu, fost la clubul Pe
trolul, ocupantul locului al trei
lea, cu un punctaj promițător : 
595 p. Un grup de 4 trăgători 
(doi componenți ai lotului na
țional, Marin și Codreanu) l-au

Radu T1MOFTE

(Continuare în pag. a 4-a)

Jucătoarele noastre pe primul loc In proba pe echipe

BRAȘOV, 9 (prin telefon). Ul
tima partidă din cadrul pro
bei de echipe feminine a opus 
formațiile României și Iugosla
viei, urmînd să desemneze cam
pioana balcanică. Spre satisfac
ția noastră, titlul a fost cîștigat 
de echipa României (Liana Mi
huț, Eva Ferenczi și Maria A- 
lexandru). în primele meciuri 
de simplu, Mihuț a pierdut la 
Batinid (—13, —16) și Ferenczi 
Ia Palatinus (—18, 
blul Alexandru, 
gat însă cu 2—0 
tinici, Palatinus, 
neral a devenit 
cîștigat

■14). Du- 
Mihuț a cîști- 
(20, 19) la Ba- 
și scorul ge- 

1—2. Mihuț a 
ușor — la Palatinus, 

care a jucat foarte slab (9, 14) 
și Ferenczi la Batinid (16, 17).

Același caracter de finală l-a 
avut și ultima partidă a echipe
lor masculine, în care s-au în
tîlnit, de asemenea, sportivii ro
mâni și iugoslavi. Doboși, 
Gheorghe și Romanescu n-au 
reușit să treacă de Kosanovid, 
Kalinici și Jurcid (1—5 !). Se 
reproșează pe bună dreptate 
lui Gheorghe că, la scorul ge
neral 1—1, a reușit contraper- 
formanța să piardă la 17 setul 
decisiv cu Kosanovid, deși a 
condus cu 13—5. Dar el nu este 
singurul vinovat de înfrîngere, 
ea datorîndu-se jocului foarte 
slab al întregii echipe.

La dublu feminin, după ce a 
învins perechile Kadar, Stoinea 
și Leszay, Sava cuplul Maria 
Alexandru, Liana Mihuț a ajuna 
în finală. Ele au întîlnit cuplul 
iugoslav Batinici, Fabrl șl, după 
o partidă viu disputată, au ce
dat cu 2—3 (—19, 19, —19, 18, 
—18). La dublu masculin, finala 
s-a jucat între două cupluri iu
goslave, Doboș! cu Gheorghe 
reușind să ajungă numai în 
„sferturi". Kosanovid, Kurtes—- 
Kalinici, Jurcici 3—0, și al trei
lea titlu balcanic pentru repre
zentativa Iugoslaviei.

Proba de dublu mixt a avut 
din nou două finaliste iugosla
ve : Batinici, Kalinici (3—2 cu 
Alexandru, Gheorghe) și Pala- 
tinus, Kosanovid (3—2 cu Mi
huț, Doboși). Titlul balcanic a 
revenit cuplului Palatinus, Ko- 
sanovicL care a Învins cu 3—2 
(—12, 16, 6, —19, 8).

Tn finala probei masculine, 
Kosanovid (Iugoslavia) a cîștl- 
gat titlul, întrecîndu-1 pe com
patriotul său Kalinici cu 3—1 
(18, —13, 12, 18). Cealaltă fiuală, 
de simplu femei, a pus față in 
față pe reprezentantele țării 
noastre, Maria Alexandru și Eva 
Ferenczi. Maria a învins cu 3—0 
(23, 7, 19), devenind campioană 
balcanică.

Mircea COSTEA

ROMÂNIA-POLONIA B 0-0, LA FOTBAL

0 „REPETIȚIE GENERALĂ" NEPLĂCUTĂ, DAR UTILĂ!
• Slabă, pregătirea fizică a jucătorilor noștri • Cind se va perfec
ționa „faza Dudu“ ? • Dobrin, o soluție care ar putea rezolva multe

O minge care a zburat fără adresă pe lingă jucătorii noștri Dudu Georgescu și Dumitru, aflați 
de prea puține ori in situații bune de atac in partida die simbăti seară, cu echipa B a Poloniei. 

Foto : Ion MIHAICA

Foarte util — prin caracterul 
său edificator pe multiple pla
nuri — meciul de verificare, de 
sîmbătă seara, de pe stadionul 
„23 August* din Capitală. Celor 
care se plîng că au plecat- cu 
un gust amar de la joc, Ie vom 
aminti că după „amicalul* cu 
echipa Greciei gustul era foarte 
dulce, dar plăcerea n-a folosit 
nimănui. Dimpotrivă. Deși este 
evident că cele două verificări 
au însemnat punerea problemei 
în termeni foarte diferiți, cei 
doi sparring-partneri ai repre
zentativei noastre aflîndu-se la 
mare distanță valorică unul de 
altul, la ora primei „repetiții* 
(a meciului cu Grecia), înche
iată printr-un net succes arit

metic, spiritele aveau tendința 
să privească viitorul intr-un roz 
intens, neumbrit de nici o altă 
nuanță mai aspră. Și ne refe
rim aici în primul rînd la spi
ritele... jucătorilor. înaintea în
ceperii jocului de sîmbătă, me
dicul lotului reprezentativ, dr. 
Dumitru Tomescu, ne comuni
ca faptul că starea fizică a unei 
bune părți a jucătorilor a fost 
în ultima săptămînă inadmisi
bil de proastă ! Selecționabili 
supraponderali, selecționabili cu 
indici fizici slabi, jucători obo
siți, nepregătiți. „Este anorrpal 
ca la lotul reprezentativ — Ta 
care jucătorii trebuie să vină 
într-o formă sportivă cît mai 
bună — prima noastră activita

te să vizeze repunerea pe pi
cioare a jucătorilor !“ — spunea 
dr. Tomescu. 'tot înaintea par
tidei de sîmbătă seara, antre
norul Ștefan Covaci ne vorbea 
despre faptul că este profund 
nemulțumit de starea de pregă
tire a jucătorilor, care la an
trenamentul de vineri „gifiiau 
de oboseală*. în aceste condiții, 
este firesc să sublimezi carac
terul relației dintre momentul 
partidei cu Grecia și cel al me
ciului cu Polonia B, o relație 
de natură cauză-efect 1 împău
nați cu pene Ieftine, jucătorii

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)



După trei etape In Divizia A de judo I In partid

Canotaj: DE CE DOUA MODURI 
DIFERITE DE A GÎNDI SI MUNCI?

DINAMO BRAȘOV, LA A ȘASEA VICTORIE CU 7-0 I
de

— Ce și-a propus Federația de canotaj pentru 
1977, primul sezon post-olimpic sau, dacă 
vreți, primul sezon al noului ciclu olimpic. Ce 
și-a propus și ce a realizat 7

Răspunde Gheorghe Giurcăneanu, secretarul 
federației de specialitate :

— Rezultatele de la Montreal ne-au determi
nat să privim sezonul încheiat mai degrabă ca 
pe un început de drum. Un drum pe care l-am 
vrut nou pentru că, se știe, de la Olimpiadă nu 
ne-am întors cu amintiri prea plăcute. Primul 
obiectiv pentru 1977, izvorît direct din sarcinile 
Programului de dezvoltare a activității sportive 
aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. in noiembrie 1976, a fost unul de 
largă perspectivă : inițierea unei vaste acțiuni 
de selecție în vederea alcătuirii garniturii pentru 
J.O. din'1980.

— Federația de canotaj este autoarea unei 
experiențe unice în sportul nostru de perfor
manță. La sfîrșitul anului trecut au fost testate 
70 000 de tinere pînă la 20 de ani, fete care nu 
urcaseră vreodată în barcă. Aproximativ 100 au 
fost chemate la București, Ia examinări supli
mentare. Ce s-a întîmplat mai departe 7

— Jumătate au rămas în pregătire, La 24 ia
nuarie au intrat la bac. In aprilie au ieșit prima 
dată pe apă. Acum putem spune că 28 dintre 
ele sînt sportive de reală perspectivă. Dealtfel, 
un echipaj de 4+1 vîsle alcătuit din aceste fete 
a participat în afară de concurs la campionatele 
naționale și s-a clasat pe locul doi...

— Se poate afirma că viitorul este asigurat 7
— Nu. Greul abia acum începe ! Performanța 

amintită trădează mai degrabă o slăbiciune la 
nivelul activității interne obișnuite. Acțiunea 
federației nu rezolvă integral problema selec
ției, a schimbului de miine. Socotesc cel puțin 
la fel de valoroasă inițiativa clubului Olimpia, 
care a lansat o campanie de descoperire a ta
lentelor în rețeaua școlară a M.I.U., în 22 de 
județe. 60 de fete au fost aduse la București, 
23 au rămas in secție. Ar fi foarte bine dacă 
asemenea acțiuni — pe care federația este dis
pusă să le sprijine — s-ar realiza și la nivelul 
altor departamente. Totul ar fi atunci mai ușor.

— Ce a făcut federația pentru dezvoltarea

celor 26 de secțiicanotajului, pentru întărirea 
din țară 7

— Am creat cîteva posturi 
Olimpia, la Onești, Bacău, 
dotat cu materiale (ambarcațiuni, 
bărci etc.) o serie de secții.

— Ce a însemnat participarea românească la 
campionatele mondiale de pe lacul Bosbaan, 
lingă Amsterdam 7

— Trebuie făcută o distincție între fete și bă
ieți. Se poate spune că la Amsterdam, unde am 
obținut o medalie de argint, una de bronz și 
două locuri patru, ca și locul 3 pe națiuni, la 
egalitate cu U.R.S.S. (cu 15 puncte, față de 9 
la Montreal), canotajul feminin românesc a re
intrat în plutonul fruntaș. Aceasta în condițiile 
în care lotul a fost substanțial remaniat (doar 8 
canotoare din lotul prezentat la Montreal). To
tuși, calificativul nostru este doar „binișor" ; la 
2 fc ne propusesem unul din primele trei locuri...

— Și băieții 7
— La campionatele mondiale au concurat 

foarte slab. Speram în obținerea unei medalii 
și în calificare pentru finale a altor două echi
paje. Nu au realizat decit un loc 5. E drept, la 
Balcaniada de la Pancearevo am remarcat sem
nele unei redresări. Principalul criteriu de apre
ciere a forței rămîne însă canapionatul lumii. 
Or, acolo...

— Cum explicați decalajul dintre performan
țele fetelor și cele ale băieților 7

— Trebuie să recunosc că este in primiul rind 
o lipsă a federației, a felului nostru de a 
munci. Vom încerca în această toamnă o acțiune 
de selecție similară și în rîndul băieților. Este 
principala sarcină care ne-a fost trasată în șe
dința Biroului Executiv al C.N.E.F.S. Așteptăm 
însă, în același timp, un sprijin mai consistent 
din partea celor două mari cluburi, Dinamo și 
Steaua, pilonii pe care se sprijină lotul reprezenta
tiv. Mi se pare inadmisibil ca în echipajele alinia
te la C.M. să nu figureze nici un sportiv de la 
Steaua ! Răspunsul se completează cu un dezi
derat : cînd băieții se vor pregăti după principii 
de lucru asemănătoare fetelor, cînd volumul de 
muncă va atinge aceleași cote, atunci și rezul
tatele vor putea fi comparate !

de antrenori — la 
Timișoara —, am 

motoare de

Sâmbătă și duminică s-au 
disputat întrecerile celei de-a 
treia etape a Diviziei A de 
judo. Dominată de duelul in
direct dintre echipele Dinamo 
Brașov și Dinamo București, 
singurele neînvinse pînă acum, 
reuniunea de la București a o- 
ferit dispute interesante cu 
numeroase procedee tehnice 
reușite. în primele două întîl- 
niri, echipa bucureșteană a 
dispus cu același scor, 6—1, 
atit ’ —
de 
De 
dă 
Ion 
Cornel 
Mircea Frățică 
Singurele puncte cîștlgate de 
echipele oaspete au fost adu
se de greul Ion Mircea pen
tru C.S-M. și Pali Ladislau 
(semigrea) pentru Universita
tea — care reușește, surprin
zător, un ippon in min. 1 în 
fața dinamovlstulul Pali Iosef. 
în cea de-a doua parte a re
uniunii de sîmbătă, for
mația Dinamo Brașov dispu
ne net — cum dealtfel ne-a 
obișnuit și în etapele anteri
oare — cu 7—0 de Universi
tatea Cluj-Napoca șl C.S.M. 
Borzești. Evidențiem la echi
pa brașoveană atit omogeni
tatea, cit și spiritul de echi
pă ce o caracterizează. Subli- 

combati vi tatea
?i 

Io-

de C.S.M. Borzești, cit și 
Universitatea ~
remarcat de 
forma bună

Năstăilă
Roman

Cluj-Napoca. 
la echipa gaz- 
a sportivilor: 
(superușoară), 
(ușoară) și 
(semimijlocie).

cu 3—4. (Valentin LAZAR 
coresp.).

La Miercurea Ciuc 
locală Constructorul nu 
sat să-i scape avantajul 
nului” propriu obținînd 
puncte prețioase în fața 
pelor I.E.F.S. (4—3) și 
versitatea (3—2). Rezultate
strînse s-au înregistrat și în 
întîlnirea dintre Rapid Arad 
și Universitatea București (4-3) 
și Rapid — I.E.FJS. 5—2. Re
marcăm comportarea bună a 
„mijlociului" Bela Udvari de 
la Constructorul. (V. PASCA- 
NU — coresp.).
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Avintindu-. 
poarta lui I 
noastră s-a 
apărare ; în 
și, respectiv, 
pe culog«Ț 
chiderea 
autoritară 
mâne din
nu s-a concrl 
de marcaj, I 
(min. 8 și 11 
puternice de I 
fir (min. 19 I 
spre poarta a 
în foarte bun] 
scrie. Dar cel 
a reprizei a 
nul Isaia, car 
mită mingea ] 
numai la 4—3 
niorilor pol ori

Obligați să 
n-au neglijați 
ment să '"“Edfl 
atunci cînd aJ 
două dintre aJ 
„desenate" cu 
finalizate cu {

niem in plus, 
superușorulul Ștefan Pop 
sportivitatea semimijlociului 
sif lanoș. (N. CHINDEA).

în sala Grupului școlar 
chimie din Făgăraș echipa gaz
dă Nitramonia a întrecut for
mația C.S.M. Sibiu cu 6—1 și 
a dispus de A.S.A. Tg. Mureș 
cu 5—2. în celelalte două ln- 
tîlniri Olimpia 
vinge pe C.S.M. 
și pierde In fața

de

București ln- 
Sibiu cu 4—3 
echipei A.S.A.

Cu peste 70 p avantaj In baraj
ECHIPA JUDEȚULUI ARGEȘ - 

ÎN GRUPA A A „CUPEI 
ROMÂNIEI" LA AILEIISM

Sezonul atletic olicial 1977 s-a 
Încheiat duminică odată cu des
fășurarea ultimului concurs al 
calendarului intern : meciul de 
baraj pentru calificarea în grupa 
A a „Cupei României" la care 
au participat reprezentativele ju
dețelor Argeș, Brașov și Timiș. 
Dominînd categoric întrecerea fe
minină — unde a acumulat un 
avantaj de peste 70 de puncte — 
reprezentativa Argeșului s-a cla
sat pe primul loc al acestui tri
unghiular și și-a cîștigat dreptul 
de a concura anul viitor în pri
ma grupă valorică a competiției. 
Clasament: 1. Argeș 292 p (146 
masculin, 146 feminin), 2. Timiș 
233 p (177 + 60), 3. Brașov 189 p 
<120 -}- 69). Cîteva rezultate :
1 500 m : A. Niculescu (T) 3:50,2, 
înălțime : N. Aron (B) 2,04 m,
3 000 m ob. : V. Bichea (T) 
8:42,6. 400 mg : S. Floroiu (A)
53,6, disc : Z. Hegedus (B) 55,60 
m ; feminin : lungime : Doina
Anton (A) 5,90 m, 800 m : Geor- 
geta Gazibara (T) 2:12,0, 1 500 m: 
Gazibara 4:25,6, disc : Elena An- 
ghel (A) 50,06 m, greutate : Ate- 
luța Duculescu (A) 14,43 m.

NOUL CAMPIONAT DE
A DEBUTAT CU LANSAREA

BASCHET
JUNIORILOR!

DINAMO Șl C.N. U.
Învingătoare la polo
La Ștrandul Tineretului din 

Capitală s-au desfășurat ieri 
jocurile Dinamo — Progresul 
și C.N.U. — Crișul Oradea din 
cadrul etapei a XIII-a a Di
viziei A (seria D la polo. în 
primul meci, dinamoviștii au 
cîștigat. cu 8—4 (1—0, 2—1, 
3—2, 2—1) după un joc în care 
eforturile depuse au fost, par
că, 
tru 
de 
să 
nui 
șind 
avînd 
cării

strict drămuite numai pen- 
a obține victoria ; poloiștii 
la Progresul s-au străduit 
facă față cît mai bine u- 
adversar 

însă
Și

unor

net superior reu- 
numai în parte, 
neșansa fructifi- 
ocazii favorabile.

Au marcat : Nastasiu 3, Mirea 
2 (1 din 4 m), Rus din 4 m, 
D. Popescu și Gh. Popescu, 
respectiv, Ion 2 (1 din 4 m) 
Ad. lonescu și M. Popescu. Al 
doilea joc a fost mult mai e- 
chilibrat, primele două reprize 
terminîndu-se nedecis. Apoi, 
studenții, cu un plus la capito
lul tehnică, s-au desprins în 
învingători intr-un meci în 
care tînăra echipă orădeană a 
înotat mai bine, dar numai 
atit. Scor final : 3—1 (0—0,
0—6, 2—0. 1—1). Au marcat : 
Frincu, Gheorghevici și Preda, 
respectiv, Fărcuță.

Meciurile etapei inaugurale a 
întrecerii echipelor masculine 
și ale etapei a 3-a a forma
țiilor feminine participante la 
campionatele naționale 
chet s-au desfășurat 
și duminică. Rezultate 
amănunte :

MASCULIN
I.E.F.S.-LIC. Nr. 2 

RUL 0—2 : 86—98 (43—47)
79— 95(45—45). Un jucător de 
16 ani (Ciochină), trei de 17 ani 
(Ermurache, Marinache, Po- 
povici) și alți trei de 18 ani 
(Brănișteanu, Buzeșteanu și Dă- 
escu), impreună cu doj seniori 
(C. Gheorghe și Petrov) au de
monstrat că se poate juca bas
chet de valoare în Divizia A 
chiar și la o vîrstă foarte fra
gedă. Tinerii sportivi au luptat 
cu energie, făcînd cea mai mare 
parte a timpului față unor 
parteneri de joc recunoscuți 
prin coeziunea, eficacitatea și 
experiența lor. Pe lingă victo
rie, constănțenii au meritul de 
a fi lansat un junior cu pers
pective (Cornel Bighiu 
ani — 1,83 
trenorului 
și de a-1 
de plutire 
celent în ambele partide.

I.C.E.D. — RAPID 2—0: 92—89 
(41—47) și 99—81 (50—41). Cu 
un lot întinerit, adept al con
cepției moderne de joc și foarte 
disciplinat. I.C.E.D. a obținut 
o victorie muncită în prima 
zi (cînd scorul a alternat în
treaga repriză secundă) și clară 
în ziua a doua (cînd feroviarii 
s-au „împotmolit" în fața zo
nei). O mențiune specială cu
venită ambelor formații pen
tru frumosul spectacol sportiv 
oferit sîmbătă seară. (D. STAN- 
CULESCU).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2—0 : 96—87
(48—43) și 84—76 (43—33). Ab
sența iui Ruhrig (accidentat) a 
diminuat vădit potențialul clu
jenilor care, însă, și așa au fost

de bas- 
sîmbătă 

și unele

FA-
Și

18 
m — produs al an- 
Emanoi] Răducanu) 
fi readus pe linia 
pe Băiceanu, ex-

superiori la toate capitolele. 
Oaspeții s-au „remarcat" doar 
printr-o comportare nesportivă 
influențată de Minius (antre- 
nor-jucător). în final, Mînzat a 
fost eliminat definitiv din joc. 
(Mircea RADU — coresp.).

C.S.U. SIBIU — C.S.U. BRA
ȘOV 0—2 : 90—98 (42—53) și 
83—91 (36—52). Debut nefavora
bil al gazdelor în Divizia A, 
în fața unei echipe omogene 
și ambițioase. (I. IONESCU — 
coresp.).

FEMININ
MOBILA SATU MARE 

RAPID 0—2 : 79—87 (41—39) 
83—84 (38—40). Foarte intere
santă desfășurare a avut între
cerea de duminică. Feroviarele 
au condus cu 22—8, dar gazde
le au egalat: 25—25. In repriza 
secundă, după 48—48 ' 
22, sătmărencele au 
66—60 în min. 32, dar 
minut tabela de scor 
doar 71—70. în final, ___ ....
Rapid s-a desprins cu puncte 
puține (3), dar decisive, deoa
rece ......................................-----
nu a 
pinâ 
avut 
nu a 
tifice. (Șt. VIDA

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
1—1: 71—63 (32—33) și 67—85 
(30—43). Surprinzătoare și me
ritată victorie a tinerelor spor
tive de la Progresul, obținută 
în prima zi datorită apărării 
viguroase și superiorității sub 
panouri; a doua zi, echipa Po
litehnica a dovedit că a sim
țit din plin șocul înfrîngerii și 
a evoluat Ia valoarea normală, 
cîștigînd clar.

C. S. ȘC. PLOIEȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
1—1: 64—56 (33—31) și 72—88 
(35—48). Fluctuații în evoluții, 
cu urmările cuvenite la înche
ierea partidelor. (I. TÂNASES- 
CU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S.U. GALAȚI 2-6 :

Și

în min. 
izbutit 

peste un 
indica 
echipa

în ultimul minut Mobila 
putut decit să se apropie 
la un punct; apoi a mai 
o acțiune de atac pe care 
mai avut timp să o fruc- 

coresp.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2" 

DIN 9 OCTOMBRIE 1977

EXTRAGEREA l : 24 61 71 50
EXTRAGEREA a ll-a : 7 40 59 6
EXTRAGEREA a lll-a: 57 63 65 10

Mihail VESA
FOND DE CÎȘTIGURI : 341.478 LEI, plus 114.020 lei, 

report la categoria 1.

83—69 (31—39) și 82—55 (39—23). 
Ambele echipe s-au prezent cu 
numai cite șase jucătoare; in 
ultimele trei minute ale pri
mului meci au avut în teren 
cite trei jucătoare ; în min. 19, 24 
partida s-a întrerupt, deoa
rece gălățencele au rămas cu 
o singură jucătoare ! Cite nu 
s-ar fi evitat dacă normele și 
probele de control ar fi fost 
pregătite cum se cuvenea... (P. 
ARCAN — coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 2—0: 69—52 
(34—32) și 90—58 (44—31). Bas
chetbalistele de la Olimpia nu 
au avut probleme în fața unei 
echipe care resimte foarte 
mult absența celor restante la 
normele și probele de control.

In penultima etapă a seriei 
preliminare a „Cupei României" 
la hochei, Avîntul Gheorghieni 
și-a continuat seria succeselor 
întrecînd cu 11—2 (4—1, 3—0, 
4—1) pe Tîrnava Odorhei. Au 
marcat : Andre, Gyflrgy, Tamas, 
Barabas (cite 2), Horvath, 
Lengyel și Ugron, respectiv Ban 
și Moldovan,

Un incident regretabil s-a pe
trecut în întîlnirea Dinamo — 
Sp. studențesc A.S.E. In minu
tul 35 (la scorul de 8—2 pentru 
Dinamo), jucătorul Bîșu, de la 
A.S.E., s-a accidentat (arcadă 
spartă) la o ciocnire de joc cu 
Tureanu. Intr-un mod cu totul 
inexplicabil (și inadmisibil !) 
antrenorul formației studențești, 
Virgil Crihan, și-a retras 
pa de pe gheață ! Dinamo 
gă astfel cu 5—0.

Agronomia Cluj-Napoca 
vins cu 5—0 (1—0, 0—0, 
pe Clubul sportiv școlar. M. 
Ciuc prin golurile marcate de 
Gyorgypal, Miklos, Sprentz, Da
vid și Albert.

In ultimul joc, Unirea Sf. 
Gheorghe — Dunărea Galați 7—2 
(2—0, 2—2, 3—0). Au înscris : 
Kedves (3), Baka (2). Kemenssy 
și Tone, respectiv, Gherghișan 
și Rocici.

înaintea ultimei etape condu
ce DINAMO cu 12 p (84—5), ur
mată de Avîntul cu 10 p (39—29), 
Unirea cu 8 p (40—32), Dunărea 
7 p (39—27), Sp. st. A.S.E. 7 p 
(41—32) etc.

Miercuri, Ia București, va în
cepe turneul final al competiți
ei, la care se vor întrece în cite 
două jocuri, formațiile Steaua, 
Sport club M. Ciuc și (probabil) 
Dinamo.

V. PAȘCANU, coresp.

echi- 
cîști-

a în-
4—0)

D1NAM0 BUCUREȘTI. NOUA CAMPIOANA DE OINĂ A TĂRII
ORADEA, 9 (prin telefon). Pe 

Stadionul Tineretului din loca
litate s-au încheiat întrecerile 
celei de a 26-a ediții a cam
pionatului republican de oină. 
După disputarea celor peste 
100 de meciuri din turneul fi
nal, titlul de campioană a 
României pe 1977 a fost cuce
rit de echipa Dinamo Bucu-

rești (antrenată de Costel Ian- 
cu, maestru emerit al sportu
lui). Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2 — Betonul Roman, 
3 — Comb. Poligr. Buc, 4 — 
Univ. Buc., 5.— Tricolorul Ba
ia Măre, 6 — Viață Nouă Ol
teni (Teleorman), 7 — Avîn- 
tul Curcani (Ilfov), 8 — A- 
vîntul Frasin (Suceava),

fa Ol
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individuale a I

Este vorba, I 
zarea în print 
salt în ceea el 
ția fizică a întl 
te importantă I 
asemenea, ani 
momentului del 
întreaga echipl 
vesc de obicei 
in care pierd ij 
foarte puțin pa 
zele de atac I 
Acest aspect I 
evidență simt 
nu încape nici] 
rătorii vor trei 
nuți mult de 
tr-un joc de re 
țuială, in zonal 
acestora - 
prea puțin tin 
către echipa n| 
veche și mereu 
iarăși o temă 1 
pentru Madrid.

la gra 
peni bl 
ne în
gene

Referindu-ne 
mai semnificați 
sîmbătă seara

e Angajarea 
multe ori defe 
dițil nefavorabi 
Georgescu. On 
multe <îîti spera

ARBITRAJE SLABE ÎN „CUPA DE TOAMNĂ" LA
Ieri s-au disputat jocurile 

ultimei etape a turului „Cupei 
de toamnă" la handbal, rămî- 
nînd ca în continuare să fie 
programate o serie de partide 
restanțe, după care vor putea 
fi cunoscute clasamentele fi
nale in cele patru serii (două 
masculine și două fepiinine). 
Pînă atunci să consemnăm fap
tul că duminică in majoritatea 
jocurilor programate s-au în
registrat rezultate echilibrate, 
de trei or, fiind consemnată și

REZULTATELE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 3 OCTOMBRIE 1377 

1 
1 
1 
1 

X 
X
2
1 
1
2

X 
1 
1

I. Gloria Buzău — C.S.U. Galați
II. Chimia Tr. M. — Unirea Alexandria

III. Metalul Plopenl — Rapid
IV. Gloria Bistrița — C.F.R. Cj-Napoca
V. Aurul Brad — Victoria Călan

VI. Metalurgistul Cugir — C.F.R. Timișoara
VII. U. M. Timișoara — F. C. Baia Mare 

VIII. Avellino — Catanzaro
IX. Bari — Sampdoria
X. Como — Cagliari

XI. Palermo — Brescia
xn. Ternana — Monza

X1H. Varese — Cesena
Fond de cîștigurl; 333.876 let

egalitate: Știința Bacău — Di
namo București 17—17 (mascu
lin), Rapid — I.E.F.S. 12—12 și 
„U“ București — Hidrotehnica 
Constanța 15—15 (feminin).

Două din aceste meciuri au 
avut însă aspecte diferite. în 
timp ce confruntarea Știința 
Bacău — Dinamo București s-a 
ridicat la 
tehnic, în 
jucat slab, 
gajîndu-se 
uzură, cu 
care 
și la un arbitraj cu foarte mul
te greșeli. (V. Proorocu și R. 
Andrei — Ploiești).

Un meci foarte interesant a 
avut loc la București între for
mațiile feminine Progresul și 
Universitatea Timișoara. Timi- 
șorencele au cîștigat la limită 
(8—7) pentru că trioul Popa — 
Marcov — Luțaș a fost foarte 
activ în atac, spre deosebire 
de jucătoarele de la Progresul 
care au ratat enorm de mult 
și încă din situații dintre cele 
mai clare. Să notăm că și acest 
meci a avut parte de un arbi
traj slab (D. Agopov și P.

un foarte bun nivel 
partida feminină s-a 
cele două echipe an- 
într-un handbal de 
multe faulturi, în 

culmea — am asistat

Gaj dan — Coi 
cizii confuze. I 

în schimb, ul 
bun a prestat 1 
geanu — V. Si 
poca, unde in I 
masculine Unii 
vins pe H. C. B 
(10—9), după uj 
mos, care./a_ent| 
tentă rcctiSi 7c J 

RezultateJfil 
seria I: RaiîflW 
(6—6), Univers! 
— Hidrotehnica I 
(7—6); seria a îl 
Mureș — Univen 
poca 17—14 (8-1 
București — 
șoara 7—8 7^4 
ria I: Relon Săi 
Borzești 25—23 
Bacău — Din 
17—17 (5—6); sc 
litehnica Timișoi 
Brașov 21—18 (1 
tatea Cluj-Napo 
naur Baia Marc 

(Corespondenți 
an, N. Ștefan, O 
bo, V. Neniță, 
Marton).



La tineret: România - Polonia 4-1 (1-0)

POLONIA 0-0, DEȘI 
A AMBELE PORȚI

Hutka (min. 24 și 39), s-a opus 
prin plonjoane spectaculoase 
portarul Istrate.

După pauză, în echipa noastră 
au survenit cîteva înlocuiri. Ele 
au fost impuse de jocul modest 
prestat de „ll“-le nostru, în 
prima repriză. Și timp de 15 mi
nute s-a jucat destul de bine, 
acțiunile ofensive au avut 
cursivitate, dar același Isaia a 
irosit două mari ocazii de gol 
în min. 43 și 50. Finalul partidei 
a aparținut însă echipei polo
neze, mai bine pregătită, cu o 
capacitate de efort superioară, 
în min. 55 a ratat Hojnacki, 
pentru ca, cinci minute mai tîr- 
ziu, Kajrys să șuteze puternic în 
„transversala” porții lui Istrate. 
Ultimele 10 minute au fost * 
punctate de alte două mari 
ocazii de gol. Prima dintre ele 
a aparținut oaspeților, Hojnacki 
reluînd, cu capul, pe lingă 
poartă, o excelentă centrare a 
lui Kruszynski (min. 71). Cea
laltă a rezultat dintr-un atac 
prelungit al juniorilor noștri,

OCAZII CLARE RADU II A IMPULSIONAT ATACUL ÎN REPRIZA A DOUA

spre 
echipa 
kțtâ în 
Baran

«narea 
ro- 

lepriză 
tabela 
krache 
pvituri 
Zam- 

singur 
aflat 

a în- 
pcazie 
riștea- 
Isă tri- 
p afla 
fa ju-

gUfos, 
El. La 
picuri, 
Izie și 
Ice de

Coman șutind de la numai 
3—4 m în portarul Kazimierski 
(min. 79) ! Și astfel, deși presă
rată cu destule ocazii clare la 
cele două porți, partida s-a în
cheiat cu un scor alb.

Arbitrul Hie Urdea a condus 
bine următoarele formații :

ROMANIA : ISTRATE — BO- 
RALI, Pop, Ivănescu, Oprea 
(min. 63 Verigeanu) — Terheș 
(min. 41 GEOLGAU), Isaia, Co
man — Zamfir, Tararache (min. 
41 Dumitrașcu), Margelatu (min. 
48 Mușat). POLONIA : KA
ZIMIERSKI — Lewandowski, 
JURSZYNSKI, KOT, Kluza — 
Kajrys, Buncol, Kruszynski — 
Baran (min. 52 Frankowski, min. 
67 Kwiecien), HOJNACKI, Hut- 
ka.

Laurențiu DUMITRESCU

Această întîlnire, disputată 
sîmbătă, pe stadionul Petrolul 
din Ploiești, în fața a 5 000 de 
spectatori, a probat o reală ca
pacitate a echipei noastre. Tes
tul a fost util, partenerii de 
joc (viitoarea reprezentativă o- 
limpică a Poloniei), prezentînd 
o formație cu însușiri certe; 
gabarit, viteză, mobilitate, ten
dință de simplificare a fazei 
de atac. Se înțelege că toate 
aceste atuuri s-au transformat 
în tot atîtea severe verificări 
ale mijloacelor de exprimare 
de care beneficiază lotul pre
gătit de Octavian Popescu și 
Alexandru Fronea. Să le enu
merăm: plasament exact și de
cizie în jocul fundașilor, dis
ponibilitate pentru travaliu a 
mijlocașilor, colaborare armo
nioasă a colectivului cu „dis-

In meci amical, UNIVERSITATEA
Profitind de pauza competițto- 

nală, echipa Universitatea Craiova 
a susținut, sîmbătă, un med a- 
mlcal in compania echipei bul
gare Botev Vrața. Formația cra- 
loveană ■ obținut victoria eu

CRAIOVA - BOTEV VRAȚA 3-2
scorul de 3—2 (1—1). punctele ei 
fiind înscrise de Cămătaru (2) 
și Beldeanu.

pecerul" Răducanu, rafinament 
tehnic, spontaneitatea iul Ra
du II (care la intrarea sa în 
teren a impulsionat ofensiva), 
Agiu și Răducanu. Această su
mă de calități a precumpănit 
asupra defectelor evidente șl 
ele pe fondul unei solicitări in
tense din partea adversarului : 
imposibilitatea de a cîștiga due
lurile fizice ; scăderea concen
trării cînd mingea nu mai e 
la picior ; neomogenitate valo
rică (Chitaru, Țălnar, Cîrțu e- 
voluînd cu un randament vi
zibil inferior coechipierilor).

Cu excepția porțiunilor din 
meci în care jucătorii s-au an
grenat în durități gratuite și 
simulări, întîlnirea a avut vir
tuți impuse de fotbaliști ma
turi, pregătiți cu conștiinciozi
tate. Golurile s-au marcat ast
fel: min. 32, RADUCANU tri
mite Ia vinclu o lovitură liberă 
de la 18 m ; min. 63, RADU II, 
încolțit de apărători, derutează 
eu fente abile tot careul polo
nez, înscriind din apropiere;

peste alte trei minute, AGIU 
îl va imita pe Marcel Rădu
canu, alegindu-și însă un alt 
punct vulnerabil pentru portari: 
rădăcina barei ; min. 80, WOJ- 
TOWICZ fructifică o minge a 
nimănui, la limita careului 
nostru ; min. 85, RADU II, du
pă o incursiune solitară. lo- 
bează peste portar.

Arbitrul I. Rus a condus for
mațiile :

ROMÂNIA: Windt — Gh. Du
mitrescu (min. 46 AGIU), ZA- 
HIU, STANCU, BARBUISSeU 
— Iorgulescu, RADUCANU, Ți- 
cleanu (min. 70 Irimescu) — 
Chitaru (min. 46 Fanici), Cîrtu, 
Tălnar (min. 46 RADU II).

POLONIA: Szezech — Zalez- 
ny, WRONA. Majewski, WOJ- 
TOWICZ — Keusy (min. 30 
Lipka), Surlit, Mltoszewicz — 
Adamczyk, GZIL, WROBEL 
(min. 70 Krol).

Ion CUPEN
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a marca gol la Madrid sînt le
gate de capacitățile atacantului 
dinamovist. Așa stind lucrurile, 
ne întrebăm cînd se va lucra 
temeinic și se va perfecționa 
„faza Dudu“ 7

Subliniind nereușitele de sîm- 
bătă ale golgeterului european, 
vom evidenția ideea că in jocul 
cu Polonia B s-a văzut din plin 
faptul că Dudu nu s-a antrenat 
aăptămîna trecută, majoritatea 
„plecărilor" sale 
și nesigure.

Iordănescu 
(el spunînd 
de sîmbătă

fiind întirziate

fiind acciden- 
înaintea parti- 
că resimte du-

! cele 
lui de 
:mna :
5 mai 

con-
Dudu

tat 
dei 
reri cînd lovește balonul), Du
mitru accidentîndu-se și el în 
minutul 50 al jocului cu Polo
nia B, ne-am pus întrebarea ce 
se va întîmpla dacă în partida 
cu Spania echipa noastră ră- 
mîne — înaintea meciului sau 
în timpul lui — fără conducă
tor de joc 7 întrebarea aceasta 
o punem în rîndurile de față 
și antrenorului Ștefan 
Fără a ne amesteca în 
mele de care răspund 
conducătorii tehnici ai 
noastre reprezentative, 
că este demn de luat în seamă 
— la această oră și în condi
țiile concrete ale lotului nos
tru — „soluția Dobrin". Fotba
list fără complexe, excelent 
conducător de joc, posibil ser
vant ideal pentru Dudu Geor
gescu, capabil să angajeze foar
te bine extremele Crișan și 
Zamfir, piteșteanul (In formă 
confirmat bună tn această toam
nă) poate reprezenta o soluție 
eficientă. (Chiar $1 alături de 
Dumitru).

• Cîteva 
versarul de 
sionat prin 
prin accelerările 
care au surprins 
apărarea noastră, 
te tehnici, fotbaliștii 
s-au descurcat mai bine decît

Covaci, 
proble- 

direct 
echipei 
socotim

cuvinte despre ad- 
sîmbătă. A impre- 

jocul său tn viteză, 
sale de ritm 
de cîteva ori 
Jucători foar- 

polonezi

reprezentanții noștri pe un te
ren surprinzător de denivelat și 
de neîngrijit

• Dintre rezervele Introduse 
în repriza - a doua, s-a remar
cat Bălăci, autor a două-trei 
frumoase pătrunderi în atac. 
Ne așteptam la mai mult de la 
Nedelcu II, care marcase în jo- 
cul-test de miercuri 4 goluri. 
Nu e mai puțin adevărat că 
adversarul de sîmbătă nu era 
„Mecanica Fină"... /

★
Pentru a sublinia, în final, 

ideea principală a acestui co
mentariu, vom apela la o com
parație de pronosticuri. După 
jocul cu echipa Greciei, grăbiții 
s-au repezit să prevadă un re
zultat sigur bun la Madrid ; 
după meciul de sîmbătă, alți 
grăbiți (dacă nu chiar același) 
anticipau un rezultat sigur slab 
la 26 octombrie. După părerea 
noastră, nici prima 
n-a avut temeiuri 
cum nici cea de-a doua nu 
are, false fiind amîndouă.

Rezultatul (bun) așteptat 
Madrid se poate pregăti — 
trebuie să se pregătească — 
cum ! Ne-a dovedit-o cu priso
sință neplăcuta, dar utila „re
petiție generală" de sîmbătă 
seara.

Au jucat echipele :
ROMANIA : Moraru — Che- 

ran (min. 80 Tîlihoi), Sățmărea- 
nu, Sameș,
Bdlfinl (min. 46 Bălăci), Dumi
tru (min. 50 Ștefănescu) — Cri
șan (min. 46 Troi), Dudu Geor
gescu (min. 46 Nedelcu II), Zam
fir (min. 46 Crișan).

POLONIA B : Burzynskl — 
Dziuba, Bulzacki, Ianas, Plas- 
zewski — Erlich, Sobol, Wyro- 
bek — Nawalka, Kusto (min. 73 
Tyc), Ogaza (min. 80 Mazur).

Corect arbitrajul lui Boris 
Trendafilov, ajutat de B. Takev 
și N. Tachtadjiev (toți din Bul
garia).

concluzie 
reale, așa 

le

la 
Si

Vigu — Romllă,

MINUTUL 91...
iar ca K ȘTEFAN COVACI : „încă de la 
tre de primul antrenament făcut îna

intea meciului cu Polonia B 
mi-am dat seama că ceva nu e 
în regulă cu selecționabilii noș
tri. De aceea nici nu m-am aș
teptat la ceva deosebit de la ei, 
ținînd seama și de faptul că ju
cătorii de la Dinamo și Steaua 
aveau și o stare psihică proastă 
în urma eliminării echipelor lor 
din cupele europene. La toate 
astea s-a adăugat și o lipsă de 
pregătire în special fizică, ceea 
ce înseamnă că Ia cluburi nu se 
muncește așa cum cer parame
trii fotbalului internațional, du
pă care se conduce federația a- 
tunci cînd solicită antrenorilor 
și jucătorilor o foarte bună pre
gătire pentru a putea fi compe
titivi pe plan internațional. Mă 
întreb ce fac jucătorii la cluburi, 
deoarece la scurtele stagii dina
intea meciurilor internaționale, 
ei vin vlăguit!, iar în timpul 
pregătirilor la lotul reprezentativ 
dorm și se odihnesc ! Ca și în 
primăvară, selecționata secundă 
a Poloniei a demonstrat încă o 
dată că fotbalul polonez a făcut 
serioși pași înainte. Din păcate, 
ca și atunci, internaționalii noș- 
tri au desconsiderat adversarul, 
socotindu-1 sub valoarea noastră. 
Ceea ce nu s-a adeverit".

NEDELCU n : „Secunzii Po
loniei ne-au servit o lecție de 
fotbal. Ei ne-au fost superiori 
îndeosebi la capitolul forță. Doar 
după pauză noi am atacat ceva 
mai mult, l-am egalat, pe ad
versari, ca număr de ocazii, dar,
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din păcate, n-am putut transfor
ma nici una.M

DR. DUMITRU TOMES CU : 
„Meciul acesta a făcut să creas
că numărul accidentaților. Dacă 
Iordănescu va juca probabil, 
miercuri în echipa sa de club, 
un semn de întrebare se ridică 
în privința folosirii lui Dumitru 
și a lui Crișan. Amîndoi au con
tuzii destul de serioase".

RYSZARD KULESZA (antreno
rul formației oaspe): „Sînt mul
țumit de rezultat ca și de jocul 
elevilor mei. în prima repriză 
ei au avut cîteva ocazii clare 
de a marca dar s-au pripit și 
au ratat. După pauză, gazdele 
au avut superioritate, teritorială, 
dar nu au atacat periculos. Din
tre jucători ml-au plăcut Dumi
tru, Cheran, Erlich, Nawalka, 
Kusto. Sînt sigur că echipa 
României poate să Joace mult 
mai bine decît a făcut-o în me
ciul cu noi. îi urez succes în 
partidele cu Spania și Iugosla
via, pentru a ne întîlni din nou, 
de data asta în Argentina".

GUSTAVO BIOSCA, adjunctul 
lui Kubala : „M-a surprins po
tențialul scăzut al echipei Româ
niei. Ea nu a etalat calități care 
au consacrat-o : tenacitate, com
bativitate, mișcare multă. Dar 
să nu uităm că acesta a fost, to
tuși, un meci de antrenament. 
Sînt convins că, la Madrid, 
România va juca la valoarea 
componenților ei. M-a întristat, 
realmente, accidentarea lui Du
mitru, oare astăzi a jucat sub ni
velul posibilităților sale".

DIVIZIA
SERIA I

C.F.R. PAȘCANI - C.S. BOTO
ȘANI 1-2 (0-1)

PAȘCANI, 9 (prin telefon). Un 
cor de fluierături a acoperit ul
timul... fluier al arbitrului, cel 
peste 2 000 de spectatori fiind 
nemulțumiți de evoluția echipei 
favorite, diar mai ales de rezul
tatul partidei. Deși au avut ini
țiativa aproape in permanentă, 
gazdele n-au reușit să-și impună 
superioritatea teritorială in fața 
unei formații care a jucat, de
seori, destructiv, rezumîndu-se In 
atac doar pe acțiunile Izolate ale 
lui Dărăban șl Macovel. Din ne
fericire pentru localnici, cel mai 
periculoși ataeanți s-au dovedit 
propriii fundași centrali, Dinu șl 
Blvolan, care au decis victoria... 
oaspeților : In min. 43, Dinu l-a 
lăsat nesupravegheat pe Schnei
der, care a șutat slab spre poar
tă, iar Bivolan, lncerclnd să de
gajeze, a deschis scorul, printr-un 
autogol... clasic ; in min. 89, Dinu 
II pasează ideal lui Dărăban care 
Înscrie al doilea gol al botoșărie- 
nllor. Eforturile echipei C.F.R. au 
fost astfel zădărnicite de cele 
două greșeli, golul din min. 47, 
Înscris de Apostol, care a fruc
tificat o centrare a lui Mlhalcea, 
fiind doar o sclipire de moment.

Arbitrul Gh. Vasilescu I (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : C.F.R. :
Doacă — Oșlobeanu, Dinu, Bi- 
volan, Barbu — Măciucă, Drăgan, 
L Gheorghe — Apostol, Simionov 
(min. 70 A. Dumitru), Mihalcea. 
C.S. : Bordeianu — Bozl, Tică, 
Tomlță, Perdevară — Sofran, 
Luca, I. Dumitru — Dărăban, 
Macovei, Schneider (min. 87 
Enache).

Florin SANDU
GLORIA BUZĂU — C.S.U. GA

LAȚI 1—0 (1—0). Unicul gol a
fost realizat de Stan (min. 44).

F.C.M. GALAȚI — VIITORUL 
VASLUI 5—1 (2—0). Au marcat : 
R. Dan (min. 5), Tolea (min. 34 
și 4»), Deselnicu (min. 80), Con
stan tin eseu (min. »4), respectiv 
L Nicu (min. 57 din 11 m).

F. C. BRAILA — S. C. TUL- 
cea î—o (0—0). Autorul golului î 
Traian (min. 49).

C.S.M. SUCEAVA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 (2—0). Au
marcat : Oancea (min. 6, auto
gol) și losep (min. 35).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
RELONUL SAVINEȘTI 4—0 (2—0). 
Au Înscris : Paraschivescu (min. 
1) și Gherglie (min. 35, 63 șl 73).

OLTUL SF. GHEORGHE — NI- 
TRAMONIA FAGARAȘ 0—1 (0—1). 
A marcat : Drăgoi (min. 6).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VIC
TORIA TECUCI 2—0 (1—0). AU
Înscris : Munteanu (min. 11) și 
Niță (min. 81).

PORTUL CONSTANTA — 
I.C.I.M. BRAȘOV 4—1 Au
torii golurilor : Biliboacă (min. 7 
și 85), Mărculescu (min. 9), Co- 
rendea (min. 88 din 11 m), res
pectiv Funkstein (min. 46).

Relatări de la D. Soare, T. Si- 
riopol, D. Cristache, I. Mîndrescu,
c. Gruia, Gh. Briotă, C. Rusu și
p.
1.

Enache.
GLORIA Buzău 7 5 11 14- 4 11

2. F.C.M. Galați 7 5 0 2 20- 5 10
3. Nitramonia 7 4 2 1 8- 3 10
4. C.S.M. Suceava 7 4 12 7- 4 9
5. F.C. Brăila 7 4 0 3 14- 6 8
6. I.C.I.M. Brașov 7 4 0 3 12-10 8
7. Viitorul Vaslui 7 4 0 3 7-13 8
8. Victoria Tecuci 7 3 13 11- 9 7
9. C.S. Botoșani 7 3 13 10-13 7

10. Ceahlăul P. N. 7 3 13 9-14 7
11. St. roșu Brașov 7 3 0 4 11-10 6
12. C.F.R. Pașcani 7 3 0 4 10-11 6
13. S.C. Tulcea 7 2 2 3 6- 7 6
14. Portul Constanța 7 3 0 4 10-15 6
15. C.S.U. Galați 7 13 3 4- 8 5
16. Relonul Săvinești 7 2 14 5-14 5
17. Oltul Sf. Gh. 7 12 4 3- 8 4
18. Tractorul Brașov 7 115 3-10 3

ETAPA VIITOARE (16 octom-
brie) : Viitorul Vaslui — !Steagul
roșu Brașov, S. C. Tulcea — 
Ceahlăul P. Neamț, Victoria Te
cuci — F.C.M. Galați, C.S.U. Ga
lați — C.S.M. Suceava, Relonul 
Săvinești — C.F.R. Pașcani, Por
tul Constanța — Oltul Sf. Gheor
ghe, Tractorul Brașov — Nitra- 
monia Făgăraș, C. S. Botoșani — 
Gloria Buzău, I.C.I.M. Brașov — 
F. C. Brăila.

B: ETAPA A 7-a
SERIA A ll-a

CHIMIA RM. VILCEA - DINAMO 
SLATINA 2-0 (1-0)

RM. VILCEA, 9 (prin telefon). 
Peste 15 000 de spectatori au a- 
sistat la acest derby în care 
cele două echipe au practicat 
un fotbal tehnic, In viteză, cu 
multe faze de poartă. Partida a 
Început m nota de dominare a 
gazdelor, dar acțiunile lor au 
fost respinse de apărarea echi
pei din Slatina, care s-a remar
cat la rtndtfl el prin contraatacu
rile IUI Frățiiă H și Mincioagă. 
Xn min. 35, Stoica a scăpat min
gea din mînă, la o centrare a 
Iul C. Nicolae, șl PlntiUe, urcat 
In atac, a deschis scorul. După 
pauză, oaspeții au inițiativa, dar 
nu reușesc să finalizeze. In min. 
58, Basno a centrat impecabil șl 
Stanca a reluat, cu capul. In 
gol. După acest gol meciul s-a 
Infierbîntat șl Iordan (min. 70) 
a fost eliminat pentru lovirea 
Intenționată a lui Frățiiă H. In 
ultimele 20 de minute, Dinamo 
Slatina a dominat cu insistență, 
dar a ratat două bune ocazii 
prin Mincioagă (min. 78) șl Fră- 
țfiă n (min. 83). Arbitrului I. 
Igna (Arad), care In general a 
condus bine, 1 se poate Imputa 
neacordarea unei lovituri de pe
deapsă (min. 65) chid Frățiiă II 
a fost faultat In careu, el dic- 
ttnd „indirectă". CHIMIA : Roș
ea — Basno, PlntUle, Iordan, 
Clncă — G. Stan, Savu, Răduca
nu (min. 46 Romanescu ; min. 
50 Ivan) — C. Nicolae, Stanca, 
Coca. DINAMO : Stoica — Co
toșman, Ciocloană, Gungiu, Rău- 
tu — stanclu, Bălan. Furnea — 
Mincioagă, Frățiiă H, Avram 
(min. 55 Enache ; min. 56 Tro
na ru).

Pavel PEANA
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

CELULOZA CALARASI 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Dragu (min. 37).

METALUL BUCUREȘTI—F.C.M. 
GIURGIU 2—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Șumulanschl (min. 19 
din U m) și Giugiumică (min. 
27).

CHIMIA TR. MĂGURELE — U- 
NIREA ALEXANDRIA 1—0 (1—0). 
A Înscris : Glonț (min. 1).

PRAHOVA PLOIEȘTI — MUS
CELUL CÎMPULUNG 1—1 (1—0).
Au marcat : Mihalache (min. 12) 
pentru Prahova, M. Popescu 
(min. 50) pentru Muscelul.

PANDURII TG. JIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—1 (0—0).
Autorii golurilor : Bandac (min. 
72), Pițurcă (min. 89), respectiv 
Sultănoiu (min. 61).

METALUL PLOPENI — RA
PID BUCUREȘTI 1—0 (0—0). A
Înscris : Florea (min. 55).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—3 (0-1). 
Au marcat : Buică (min. 70), res
pectiv Ioniță (min. 30), Tarcea 
(min. 46 și 56).

ȘOIMII SIBIU — CARPAȚI SI
NAIA 0—0.

Relatări de la Gh. Slave, N. 
Ștefan, D. Gruia, I. Tănăsescu, 
C. Pantici M. Boghlci, Th. Cos- 
tln șl I. Ionescu.

SERIA A lll-a
U.M. TIMIȘOARA - F.C. BAIA 

MARE 0-2 (0-1)
ARAD, 9 (prin telefon). Dispu

tat pe stadionul U.T.A. (terenul 
echipei timișorene fiind suspen
dat), derbyul seriei, urmărit de 
cca. 5 000 de spectatori, mulți din
tre ei venind de la Timișoara șl 
Baia Mare, a luat sfirșit cu vic
toria băimărenllor. Elevii lui Ma- 
teianu au fost la clrma jocului 
In majoritatea timpului primei 
reprize, creîndu-și numeroase fa
ze de gol, ratate pe rînd de Mu- 
reșan (min. 22 — bară), P. Ra
du (min. 23 — șut puternic res
pins de pe linia porții de funda
șul Crapciu), Dragomirescu (min. 
29 — singur cu poarta goală, a 
tras afară de la 7—8 m). Scorul 
a fost deschis în min. 36 de Dra
gomirescu, care a profitat de una 
din numeroasele ezitări ale fun
dașului Firițeanu. In repriza a 
doua, F. C. Baia Mare, cu toate 
că s-a retras în apărare, dînd 
posibilitatea timișorenilor să pre
ia inițiativa a izbutit să-și mă
rească avantajul prin golul în
scris de Szepi (min. 62), pe fon
dul unei dominări sterile a echi
pei U.M.T. A arbitrat foarte bine 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

U.M.T. : Borș — Crapciu, 
Hummel, Firițeanu, Papp — Bos
tan, Loris, Mușat (min. 46 Stri- 
zu) — Belanov, Guțuli, Giuchlci 
(min. 46 Roman). F. C. BAIA 
MARE : Ariciu — Borz, Condruc, 
Sabău, Molnar — P. Radu, Mu- 
reșan, Szepi — Dragomirescu, 
Roznai (min. 55 Roatiș ; min. 88 
Terh), Deac.

Ion IOANA, coresp.
„U“ CLUJ-NAPOCA — VICTO

RIA CĂREI 3—0 (1—0). Au În
scris : Florescu (min. 29), A. Mu- 
reșan (min. 48) și Uifăleanu 
(min. 57). __

MINERUL LUPENI — MINE
RUL MOLDOVA NOUA 1—2 
(0—1). Autorii golurilor : Vizitiu 
(min. 55, autogol), respectiv I. 
Constantin (min. 35), Scurtu 
(min. 75).

METALURGISTUL CUGIR — 
C.F’.R. TIMIȘOARA 0—0.

MUREȘUL DEVA — DACIA 
ORAȘTIE 1—0. (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de O. Cojocaru 
(min. 31).

C.I.L. SIGHET — AVINTUL RE
GHIN 5—2 (3—1). Meciul s-a dis
putat la Negrești, terenul echipei 
C.I.L. fiind suspendat. Autorii go
lurilor : Cioban II (min. 7), Se- 
bestein (min. 17 și 39), Ciohan I 
(min. 47 șl 52), respectiv Biro 
(min. 31 și 84).

CHIMICA TIRNĂVEN1 — ARMA
TURA ZALAU 1—0 (1—0). A în
scris : Solomon (min. 10).

GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 4—0 (1—0). AU
marcat : Ciocan (min. 12, 72 și 
83) și Berceanu (min. 69).

AURUL BRAD — VICTORIA 
CALAN 1—1 (0—0). Autorii go
lurilor : Goia (min. 58) pentru 
Aurul, Rizescu (min. 72) pentru 
Victoria. _

Relatări de la I. Lespuc, I. Co- 
tcscu, M. Vilceanu, I. Jura, S. 
Pralea, I. Ducan, I. Toma, șl Al-

1. CHIMIA Rm. V. 7 5 0 2 20- 4 10
2. Dinamo SI. 7 5 0 2 19- 5 10
3. Metalul PI. 7 4 2 1 10- 7 10
4. Progresul Buc. 7 4 0 3 11- 9 8
5. Autobuzul Buc. 7 3 2 2 8- 7 8
6. Chimia Tr. M. 7 4 0 3 7- 7 8
7. Celuloza 7 3 1 3 8- 7 7
8. Mușc. C.lung 7 3 1 3 12-13 7
9. Rapid Buc. 7 3 0 4 14-10 6

10-11. Prahova PI. 7 2 2 3 9-10 6
Unirea Alex. 7 2 2 3 9-10 6

12. Carpați Sinaia 7 2 2 3 5- 7 6
13. Metalul Buc. 7 3 0 4 5- 9 6
14. Pandurii 7 2 2 3 8-12 6
15. Gaz metan 7 3 0 4 8-13 6
16. Șoimii 7 2 2 3 3- 8 6
17. Electroputere 7 1 3 3 5- 9 5
18. F.C.M. Giurgiu 7 2 1 4 7-21 5

ETAPA VIITOARE (16 octom-
brie) : Carpați Sinaia — Electro- 
putere Craiova, Unirea Alexan
dria — Metalul București, Gaz 
metan Mediaș — Pandurii Tg. 
Jiu, Autobuzul București — Chi
mia Rm. Vîlcea, Celuloza Călă
rași — Chimia Tr. Măgurele, Șoi
mii Sibiu — Progresul București, 
Muscelul Cîmpulung — Dinamo 
Slatina, F.C.M. Giurgiu — Meta
lul Plopenl, Rapid București — 
Prahova Ploiești.

Jurcă.
1. VICTORIA Călan 7 5 1 1 14- 5 11
2. Minerul M. Nouă 7 5 11 9-11 11
3. F.C. Baia Mare 7 3 4 0 20- 6 10
4. U.M. Timișoara 7 5 0 2 14- 5 10
5. C.F.R. Cl.-Napoca 7 5 0 2 15- 9 10
6. Gloria Bistrița 7 4 1 2 22- 8 9
7. „U“ Cl.-Napoca 7 4 0 3 12- 9 6
8. Dacia Orăștie 7 4 0 3 7-8 8
9. Mureșul Deva 7 3 1 3 8-8 7

10. Victoria Cărei 7 3 1 3 8-15 7
11. C.I.L. Sighet 7 2 2 3 11-10 6
12. Aurul Brad 7 2 2 3 7-8 6
13. Chimica Tîrnăveni 7 2 1 4 8-10 5
14. C.F.R. Timișoara 7 2 1 4 5-10 5
15. Metalurg. Cugir 7 2 14 10-17 5
16. Armătura Zalău 7 2 0 5 6-17 4
17. Minerul Lupeni 7 1 0 6 3-12 2
18. Avîntul Reghin 7 1 0 6 3-14 2

ETAPA VIITOARE (16 octom-
brie) : Avîntul Reghin — U. M. 
Timișoara, Victoria Călan — Mi
nerul Lupeni, C.F.R. Cluj-Napoca 
— Chimica Tîmăvenl, F. C. Baia 
Mare — C.I.L. Slghet, Armătura 
Zalău — Mureșul Deva, Gloria 
Bistrița — Aurul Brad, Victoria 
Cărei — Minerul Moldova Nouă, 
C.F.R. Timișoara — „U“ Cluj-Na
poca, Dacia Orăștie — Metalur
gistul Cugir.



9 ÎNCERCĂRI INTR-UN CUPLAJ!
pledoarie pentru frumusețea jocului de rugby

Concursul internațional (Ic motocros te la ilorcnl

PAUL FILIPESCU - PROTAGONISTUL ÎNTRECERII,
Stadlonul 

foort. bun, 
ta lori circa

„Parcul copilului* — 
timp — însorit, spec- 

2 000.

R.C. Grivița Roșie — Lokomotiv 
Moscova 16—3 (3-0). Au înscris: 
Codai (2 I.p.), Ghițâ și Vlc-d - 
îpc., Fâîcușanu — 
Karațevțev — I.p.

A arbitrat foarte 
tîn Tudorache.

transf., resp.

bine Floren-

21 ani)România (tineret,
Portugalia (tineret, 21 ani) 26—16 
(10-10).

Realizatori : Merca, Chîricencu, 
Staicu — cîte o inc., Dinu — do- 
uâ inc., Podârâscu — trei transf. 
resp. Megre — Inc-, I. p. ?i 
transf., Sarahivo — I.p. și Silva 
— inc.

ROMANIA : AH. Ionescu — Tu- 
dose, Marca, Stânescu, Chlricen- 
cu — Podârâscu, Dinu — Nistor, 
Galan, Stoicu — Dima, Radules
cu (Bălan) — Ivan, Iliescu, 01- 
sei.

PORTUGALIA : Elro - Silva, 
Leite, Gonea iei, Mesquita — Me- 
gre, Magalhaes — Pintho, Costa, 
Sarablvo — Dores, Demotlnho — 
Madera, Marques, Guerreiro.

A arbitrat bine $tefan Cristea.

r

Ca și vineri, cuplajul rug- 
bystic de pe „Parcul copilului* 
a constituit o reală îneîntare. 
în ambele partide s-a jucat 
frumos, deschis, cu o preocu
pare vizibilă de a menține ba
lonul cit mai mult în teren. 
A fost realmente o bună pro
pagandă pentru sportul cu ba
lonul oval.

în primul meci. R. C. Grivița 
Roșie a avut de înfruntat un 
adversar dificil — Lokomotiv 
Moscova — dispus să-i dea o 
replică dintre cele mai vigu
roase. Poate și de aceea echi
librul s-a menținut stabil a- 
proape o repriză întreagă. Gaz
dele au acționat prudent pînă 
la pauză, reușind doar o dată, 
prin Codoi, să fructifice. A 
fost o primă repriză de studiu 
pentru rugbyștij bucureșteni. 
La reluare, ei au acționat cu 
mai mult aplomb, s-au impus 
printr-o tehnică superioară, au 
știut să dejoace unele tenta
tive ale oaspeților de a pă
trunde prin șarje spectaculoase. 
Lokomotiv Moscova n-a slăbit 
însă ritmul nici după ce sco
rul a luat proporții. Ea a înțe
les să încerce totul pentru a 
se apropia de valoarea unui 
adversar, evident mai experi
mentat. De aici și frumusețea 
întîlnirii.

R. C. Grivița Roșie a făcut 
un joc bun, meciul constituind

Deși jenat de Alitnikov și Toropov, Bărgăunaș (cu mingea) a 
cules numeroase baloane fructificate de

(Fazi din meciul R.C. Grivița
Zinia de

Roșie — Lokomotiv
treisferturi. 
Moscova).

Foto : Ion mihaic-a

DAR ELVEȚIANUL BUEHLER PE LOCUL I
9 (prin telefon).MORENI,

Așteptat cu mare interes, pri
mul dintr-o sultă de trei con
cursuri internaționale de moto- 
cros care au loc în țara noas
tră s-a desfășurat pe dealul 
Sîngeriș de la marginea ora
șului Moreni, satisfăcînd pe 
deplin pe cel aproape ,10 000 de 
spectatori. Fiind de forțe sen
sibil egale, alergătorii din Aus
tria, Elveția, Ungaria și Româ
nia au furnizat un spectacol 
moto deosebit de atractiv. In 
lipsa alergătorilor din echipa 
noastră națională — care s® 
aflau duminică In R. D. Ger
mană, la „Cupa Prietenia- — 
Paul Filipescu, Aurel Ionescu 
(cît timp i-a funcționat mași
na), Romeo Diaconu, Eduard 
Laub și Iosif Barta s-au ridi
cat — ca tehnică și tactică — 
la nivelul motocrosiștilor oas-

pentru XV-le bucureștean o 
binevenită repetiție în vederea 
turneului final al Diviziei A, 
care începe duminică.

Cum era și de așteptat, parti
da dintre selecționatele de ti
neret (21 de ani) ale României 
și Portugaliei a avut un carac
ter mult mai incisiv decît cea 
de miercuri. Acum, în revanșă, 
oaspeții au aruncat în luptă și 
mai multă ambiție, din dorin
ța de a scoate un rezultat mai 
strîns. De aici a rezultat o în
trecere spectaculoasă, desfășu
rată într-un ritm alert pînă la 
fluierul final. Ambele echipe 
au avut perioade sensibil egale 
de inițiativă, dar sportivii noș
tri, mai bine orientați tactic, 
au reușit să fructifice mai 
mult. Frumusețea partidei este 
atestată și de faptul că s-au 
înscris nu mal puțin de 7 în
cercări, toate fiind opera unei 
colaborări strînse între com
partimente. Viteza de deplasare 
a jucătorilor, indiferent de pos
tul ce l-au ocupat, precum și 
tendința permanentă de a ma
nevra baloanele „la mină", pa
sele largi și priza excelentă 
(chiar și în situații maj puțin 
propice), iată atuuri care au ca
racterizat jocul ambelor for
mații. A fost un veritabil meci- 
spectacol — un meci fair-play 
totodată — încheiat cu meri
tate aplauze la „scenă deschi
să*. adresate și învingătorilor, 
dar și învinșilor.

Tiberiu STAMA

peți. în mod deosebit s-au re
marcat P. Filipescu și elveția
nul Walter Buehler, care au 
formai un cuplu aplaudat la 
scenă deschisă, ei angajlndu-s» 
într-un pasionant duel pentn* 
întiietata. în prima manșei 
sportivului nostru (care trecu
se, pe rînd, de maghiarul Z.' 
Mohacsd șl apoi de austriacul 
A. Am șl se apropia vizibil 
de fruntașul cursei) 1 s-a rupt 
tija de la frîna roții din spate, 
fiind nevoit să continue lupta 
în condiții foarte grele. în 
manșa a doua, întrecerea a fost 
și mal disputată. Deși va o- 
cupa locul 4 in clasament, P. 
Filipescu rămîne ciștigătorul 
moral al cursei. Se cuvine să 
mai subliniem comportarea bu
nă a juniorului Romeo Diaco
nu, care a reușit să urce pe 
podiumul premiaților.

CLASAMENT : L W. 
(Motoclub Berna), 2. Z. 
(Honved Budapesta), 3.
conu (Flacăra Automecanlca Mo
reni), 4. P. Filipescu (LT.A. Tg. 
Jiu), S. E. Laub (Torpedo zăr- 
neștl), 6. M. Murgocl (Poiana 
Clmpina), 7. L Barta (Electro 
Si Gheorghe), 3. C. Băjari (Muș- 
celul CSmpulung), 9. O. Hounold 
(K.T.M. Vlena), 10. i. Plugaru 
(Steagul roșu Brașov).

Clasa națională rezervată juni
orilor a fost cîștigată de Prun
cise Fodor (Electro Si. Gheor
ghe).

Buehler
Molia cs4 
R. Dla-

CLASAMENTELE FINALE
ALE BALCANIADEI DE ȘAH

După cum am anunțat, echipa 
României și-a adjudecat princi
pala întrecere a celei de a 9-a 
Balcaniade de șah, turneul mas
culin de seniori. Clasamentul : 
1. ROMÂNIA IîVj (din 24 posi
bile), 2. Iugoslavia 16, 3, Bul
garia 15, 4. Turcia 7, 5. Gre
cia 4,/î.

După încheierea întreruptelor, 
în turneul feminin (o senioară 
+ o junioară) au fost consem-

nate rezultatele : România — 
Iugoslavia 1—1, Bulgaria — Tur
cia 1—1. Clasamentul : 1. Iugo
slavia 4, 2. România 3*/i, 3. Bul
garia 3, 4. Turcia l’/j.

Iată și rezultatele ultimei 
runde în competiția juniorilor : 
Iugoslavia — Turcia 3—1, Gre
cia — România 2%—1%. Clasa
mentul : 1. Bulgaria 10, 2. Iugo
slavia 9, 3. Turcia 8, 4. Româ
nia 7'A, 5. Grecia 5l/j.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

urmat pe Stancu : toți au tota
lizat 594 p, astfel că „barajul* 
ultimei decade a decis ordinea 
finală. Sînt rezultate bune, ob
ținute în condiții meteorologice 
nu prea favorabile (nor. ceață).

O frumoasă victorie a obținut 
în întrecerea individuală de 
pistol viteză, trăgătorul Marin 
Stan de la clubul Steaua. în 
condiții de vizibilitate redusă, 
noul campion l-a învins pe co
legul său de club C. 
numai un punct : 593 
de 592 p. Un ai treilea 
nent al clubului Steaua 
să ocupe locul III : A. Gcrcd, 
care confirmă un sezon bun. 
întrecerea juniorilor a fost do
minată de G. Crîstache, în 
vîrstă de numai 16 ani. De men
ționat și cele două titluri ale 
C.F.R. Arad, la pușcă standard 
juniori, ca și celelalte două, ale 
Olimpiei București, la aceeași 
probă, dar la junioare II.

- s

seniori : 1. M. Stan (Steaua) 593 
P, 2. C. Ion (Steaua) 592 p, 3. 
A. Gered (Steaua) 583 p ; echi
pe : 1. Steaua 2 356 p ; juniori : 
1. G. Cristache (Dlnamo) 585 p ; 
PușcA standard, juniori : 1. M. 
Dea (C.F.R. Arad) 596 p ; echi
pe: C.F.R. Arad 1778 p (nou re
cord național) ; junioare II: 1. 
Roxana Lămășanu (Olimpia) 584 
p ; echipe : 1. Olimpia 1 733 p.

CĂLĂREȚI ROMANI PARTICIPA
9

LA CONCURSUL DE LA TRIPOLI

Ion. cu 
P. față 
compo- 

reușește

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă 60 f.c. seniori : 1. I. Olă- 
rescu (I.E.F.S.) 596 p, 2. M. A- 
xente (I.E.F.S.) 595 p. 3. V. Stân
cii (C.S.U. Oradea) 595 p: echi
pe : Steaua 2 363 p ; pistol viteză

AUTO • Cea de-a 15-a ediție 
a „Raliului San Remo“ s-a În
cheiat cu victoria pilotului fran
cez Jean-Claude Andruet (Flat 
Abarth), urmat în clasamentul 
general de italianul Maurizio Ve- 
rini (Flat Abarth)

BASCHET • Echipa braziliană 
„Francana" a furnizat surpriza 
ultimei zile a „Cupei intercon
tinentale". învingînd cu scorul 
de 98—87 (43—54) cunoscuta for
mație Italiană Mobilgirgi Varese, 
în penultima zi : Real Madrid 
— Mobilgirgi 115—94 (53—40),
Dragones Tijuana — Providence 
College 96—92 (47—44), Maccabi
Tel Aviv — Francana 101—98 
(42—41).

BOX a în semifinalele turneu
lui internațional de la Lodz (Po
lonia) pentru premiul „Barca de 
aur", trei pugiliști români au ob
ținut victoria. La cat. pană Mihai 
Ploieșteanu a dispus prin aban
don de Josef Respondek, Nedelea 
Mocanu (mijlocie mică) a dispus

Un lot de sportivi români va 
participa la un concurs inter
național de obstacole organizat 
în Libia. întrecerile, programate 
la Tripoli, intre 10 și 15 octom
brie, reunesc la start călăreți 
din Iugoslavia, Spania, Belgia 
și din alte țări.

La acest concurs, care încheie 
sezonul competițlonal interna
țional al călăreților noștri, vor 
lua parte Oscar Recer, 
trv Velea, Constantin 
Alexandru Bozan și Ion 
conduși de antrenorul 
tru Vellcu.

Dumi- 
Vlad, 
Popa, 

Dumi-
Troian IOANIȚESCU

NASTASE ÎNVINGĂTOR LA ROTTERDAM
Tenismanul român Ilie Năs- 

tase a cîștigat duminică turneul 
internațional organizat de fede
rația olandeză de tenis. în fi
nala competiției, desfășurată la 
Rotterdam, Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—2 pe cunoscutul 
jucător american Vitas Gerulai-

tis. Meciul, care a fost urmărit 
de peste 2 000 de spectatori, a 
durat mal puțin de o oră.

DINAMOVIADA OE BASCHET
Tn cadrul competiției Interna

ționale masculine Dlnamoviada. 
de la Cracovia, echipa Dlnamo 
București a Învins cu scorul de 
93—77 (55—37) formația Wisla
Cracovia. Cel mal eficace jucător 
al bucureștenilor a fost Dan Ni- 
culescu, care a înscris 23 da 
puncte.

CUPLUL VILAS-TIRIAC 
IN FINALĂ LA TEHERAN
în prima semifinală a probei 

de dublu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis 
de la Teheran, perechea Guil
lermo Vilas — Ion Tiriac a în
trecut cu 6—4, 2—6, 6—3 cuplul 
Vladimir Zednik — Jiri Hre- 
bec. în cea de a doua semifi
nală, Hewitt — MacMillan au 
eliminat cu 6—3, 6r4 perechea 
Feaver — Jonathan.

în sferturile de finală indi
viduale : Vilas — Mottram 6—1, 
6—1 ; Dibbs — MacNamee 6—2, 
8—3 ; Fibak — Gildemeister 
2—6, 6—3, 6—2; Orantes — Fish- 
bach 6—2, 6—2.

IN PRELIMINARIILE C.M.
Ieri, la Copenhaga, echipa Por

tugaliei a in vina cu 4—2 (2—1)
selecționata Danemarcei, intr-un 
joc din prima grupă europeană. 
In urma acestui rezultat, clasa
mentul se prezintă as

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

disputat

pe portarul francez la șuturile 
succesive expediate de Eremeev. 
Blohln șl Butiak. In repriza se
cundă, Inițiativa a aparținut gaz
delor care au avut ' " ‘
mln. 62, la un șut al
• R.F.

2—1 (1—0) 
sîmbătă. 
cate de 
menlge 
tognonl . .
dintre echipele secunde ale ace
lorași țări, victoria a revenit tot 
fotbaliștilor vest-germanl : ' *
(0—0), prin punctul marcat 
R airier (mln. 74).

• Continuîndu-șl turneul 
S.U.A., SELECȚIONATA R.

o bară In 
lui Platini.
— ITALIA 

avut loc 
fost irum

GERMANIA
.. Partida a 
Golurile au

Kaltz (mln. 32) șl Rum- 
(mln. 55). respectiv An- 
(rnln. 75). în lntîlnlrea

10
(
4
0

încă do-

1. Polonia
2. Portugalia
3. Danemarca
4. Cipru

Mal sînt de
uă meciuri, cel hotăritor urmînd 
să albă loc la 29 octombrie : Po
lonia — Portugalia.

0 16— 3 
17—6
4 14—11
5 3—20

MECIURI AMICALE
• FRANȚA — U.R.SJS. 0—0. 

Partida s-a disputat la Paris, în 
prezența tuiul numeros public. 
Potrivit relatărilor comentatoru
lui sportiv al agenției France 
Presse, în prima repriză au do
minat fotbaliștii sovietici șl nu
mai bara l-a salvat de trei ori

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
w e.___AGENDA SAPTAMINII

în 
P. 

CHINEZE a jucat pe stadlonm 
East Rutherford, în fața a îi 000 
da spectatori, cu formația Cos
mos din New York, în care Pele. 
retras din activitate, a fost în
locuit in linia de atac cu Steve 
Hunt. Partida, de un bun nlvei 
tehnic, s-a terminat la egalita
te : 1—1 (0—0). Gazdele au des
chis scorul in mln. 52 prin Chi- 
naglla, lar oaspeții au egalat ta 
mln. 57 prin Șen Slang-fu.

10-16 TENIS

11 FOTBAL

Tumee pentru Marele Premhi FILT le Mo- 
drld fl Brisbane (Australia)
In preliminariile C.M. : Luxemburg — An
glia (gr. 2) : R.D.G. — Austria (gr. 3) ; 
irlanda de Nord — Olanda (gr. 4) r Irlan
da — Bulgaria (gr. 5) ; Țara Gărilor —
Scoția (gr. 7).
în meci amical : Ungaria — Suedia

13— GIMNASTICA „Cupa mondialâ", (ritmică) ia Base4
14—16 HANDBAL Turneu (m) în Iugoslavia (Cehoslovacia,

Danemarca. R.F.O., Iugoslavia)
LUPTE C.M. greco-romane, la Găteborg (Suedia)
POLO Runda preliminară In „Cupa cupelor"

15 FOTBAL în preliminariile C.M. : Italia — Finlanda 
(gr. 2)

16 CICLISM Trofeul Baracchî, în Italia

I
I »^XXXXXXVkVJăJ^VXXXXXXXXViXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVWXXXXVXXXXXV^XXXXXXXXViXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVt

la puncte de polonezul Andrej 
Ksijakom, iar Gheorghe Adam 
(muscă) l-a întrecut la puncte 
pe Janus Bogdanski (Polonia).

CICLISM • Turul Lombardieî 
a revenit rutierului italian Gian- 
battista Baronchelll (257 km în 
7h 03). Belgianul Jean-Luc Van- 
denbroucke a sosit pe locul doi

TELEX1

48 kg : Hillesheim (R.F. Germa
nia) ; cat. 52 kg : Hrovat (Aus
tria) ; cat. 56 kg : Happ (R.F. 
Germania) ; cat. „open" : Trla- 
dou (Franța).

POLO • „Cupa U.R.S.S." a fost 
cîștigată de T.S.K.-V.M.F. Mos
cova, care în finală a învins cu 
3—2 pe Dinamo Moscova.

TELEX

SANCȚIUNI DICTATE 
DE U.E.F.A.

Comisia de disciplină 
U.E.F.A— reunită la Zdrich 
președinția lui Alberto Arbe 
lia), a aplicat sancțiuni severe 
unor cluburi șl jucători pentru 
comportare nesportivă, acte de 
violență în meciurile din prlmtM 
șl al doilea tur al cupelor con
tinentale. Echipa turcă Trabz.on- 
spor a foot exclusă din următoa
rele trei ediții ale competiției 
europene, iar formația irlandeză 
F.C. Bohemians Dublin va trebui 
să dispute In afara Republicii 
Irlanda următoarele sale trei 
meciuri din una din compettțilla 
europene la care va participa.

a 
sub 

(Ita-

la 2:05,0, urmat, cu același timp, 
de Franco Bitossl (Italia).

HOCHEI • Au continuat întîl- 
nirile campionatului unional. Re
zultate tehnice: Dinamo Mosco
va — Traktor Celiabinsk 1—0 
(0—0, 0—0, 1—0), S.K.A. Lenin
grad — Aripile Sovietelor 6—6 
(1—2, 3-3, 2—1).

JUDO • Localitatea Arion 
(Belgia) a găzduit finalele cam
pionatelor europene feminine. 
Iată cîștigătoarele titlurilor : cat.

ȘAH • După 5 runde în tur
neul de la Jeszow conduc Ma- 
ciejewski șl Szajna (ambii Polo
nia) cu cîte 4 p, urțnați de Pet- 
kevid (U.R.S.S.) — 3‘/2 P. Iuliu 
Armaș (România) șl Pokojowic 
(Polonia) — cîte 3 p. Ceilalți doi 
șahiști români participant la a- 
cest turneu, Adrian Marco del și 
Minodor Cojocaru, totalizează 
cîte 2*/2 p • Meciul dintre maes- 
trele Elena Ahmîlovskaia și Maia 
Ciburdanidze, contînd pentru se

mifinalele turneului candidatelor 
la titlul mondial, a continuat la 
Tallin cu partida a 12-a, care 
s-a întrerupt la mutarea 41. Ci
burdanidze conduce cu scorul de
6— 5.

TENIS • în semifinalele tur
neului feminin de la Atlanta, 
Chris Evert a elimlnat-o cu 6—0,
7— 5 pe Virginia Wade, lar Diane
Fromholtz a întrecut-o cu 6—4, 
2—6, 6—2 pe Billie Jean King. In 
sferturi au fost înregistrate re
zultatele : Fromholtz — Stove 
6—2. 6—3 ; Wade — Reid 6—4,
6—3 ; Evert — Kiyomura 6—2. 
6—2 ; King — Navratilova 6—4, 
6—1. • Rezultatele semifinalelor
turneului de la Kaanapali (Ha
waii) : Connors — Ramirez 7—5. 
6—7, 6—2 ; Gottfried — J. Lloyd 
4—6, 6—1, 6—4. Rezultate din
sferturi : Lloyd — Palmer 6—3, 
6—2 ; Connors — Solomon 6—3, 
6—1 ; Gottfried — Smith 2-$.
6— 1, 6—2 ; Ramirez — Mayer
7— 6, 4—6, 6—3.
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