
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat la deschiderea lucrărilor 
Conferinței Internaționale a Crucii Roșii

Cruce Roșie. Semilună Roșie, 
Leul și Soarele Roșu, delegații 
guvernamentale, observatori ai 
unor organizații internaționale.

Participanțil la lucrările Con
ferinței au salutat cu îndelungi 
aplauze intrarea in sală a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu președintele Româ
niei, pe podiumul de onoare 
au luat Ioc tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovarășii 
Manea Mănescu și Ștefan Voitec.

Președintele Societății de 
Cruce Roșie din România, ge- 
neral-maior Constantin Burada 
a salutat, cu deosebit respect, 
în numele tuturor participanți- 
lor îa această conferință, pre
zența președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a celorlalți 
tovarăși din conducerea statului 
român. După cuvintul președin
telui Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii, Alexandre 
Hay, și al președintelui Ligii 
Societăților de Cruce Roșie, Se
milună Roșie, 
Roșu, J. 
ședințele Republicii 
România, 
Ceaușescu, a fost invitat să ia 
cuvîntul.

Primit cu căldură, 
testări de stimă și 
președintele 
CEAUȘESCU a rostit o cuvinta- 
re, urmărită cu deosebit interes 
și deplină satisfacție, subliniată 
in mai multe rinduri cu vii și 
puternice aplauze.

La încheierea cuvîntării, pre
ședintele Comisiei permanente a 
Crucii Roșii Internaționale, în 
numele participanților, a mul
țumit din inimă președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru ex
punere, pentru inaugurarea se
siunii, sub semnul ospitalității 
poporului român.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA I

bortul
j

In prezenta președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au inaugurat, simbătă, 15 oc
tombrie, la Palatul Republicii, 
lucrările celei de-a XXIII-a 
Conferințe Internationale a 
Crucii Roșii.

Deschiderea 
statului 
acestei 
levă cu 
osebită 
acordă 
ternaționale a Crucii Roșii, ro
lului ei umanitar, nobilei sale 
misiuni consacrate binelui și 
fericirii omului.

împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu au luat par
te, la ceremonia deschiderii lu
crărilor Conferinței, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Ghcorglie Cioară, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță. Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Iosif Banc. Ion 
Coman, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ursu, 
Constantin Dăseălescu. Aurel 
Duma, Ion Stănescu.

Erau de față membri ai gu
vernului, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, 
ai organizațiilor centrală și lo
cale de Cruce Roșie din țara 
noastră, medici 
nice sanitare.

De asemenea, 
șefi de misiuni 
creditați la București.

Conferința, care are înscrisă 
pe agenda sa de lucru ca te
mă majoră „Reevaluarea rolu
lui Crucii Roșii in lumea 
azi”, reunește reprezentanți 
125 societăți naționale, ai 
ganizațiilor internaționale
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in finalele campionatului nafional de box

C. CIIȚOV, AL. NASTAC Șl M. SIMON
DIN NOU CAMPIONI!

• Cel mai frumos meci: Miron - Chioveanu • Gh. Simion poate
fi considerat învingător moral @ 3 partide încheiate înainte de limită

Pasiunea bucureștenilor pen
tru pugilism nu s-a dezmințit 
nici ieri dimineață, cînd peste 
8000 de spectatori și-au ocupat 
locurile în tribunele devenite 
neîncăpătoare ale Palatului 
sporturilor cu mult înainte de 
sunetul primului gong oficial al 
finalelor campionatului național 
de box. Interesul acesta a fost 
răsplătit nu numai cu sugestive 
meciuri de deschidere, care au 
opus copii și juniori, ci și cu o 
frumoasă festivitate 
tare a finaliștilor, 
ring de trompetiști 
admirabile costume ________
în ansamblu, gala nu s-a ridi
cat la nivelul altor finale (dar 
despre asemenea aspecte. în- 
tr-un număr viitor).

SEMIMUSCĂ. Challengerul 
Remus Cozma a încercat 
neori cu succes să 
prin garda stereotipă 
fii Ghinea. F 
atacurilor sale, 
cu care a știut să 
tentative ofensive 
nulul, Cozma s-a 
mulînd un număr 
lovituri reușite și 
lănțuit în ultima :

ma luptă pînă la epuizare în 
fata unui adversar care pare 
anchilozat. Și astfel, avem un 
nou campion al

După o primă re-Iiurdihoi.
priză de tatonări, combatanții 
continuă
să-și caute punctele slabe, în
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leri, în parcul Herăstrău, la startul crosului de toamnă al „Daciadei"

SPORTIVI MICI CU NUME MARI (Mustață, Soter, Vamoș ș.a.)
Copiii foștilor campioni și alte mii de începători învăță A.D.C. ui <itlctisinnlni

categoriei :

Primii care au venit, dumini
că dimineața, in parcul Heră
strău au fost mini-agenții de 
circulație. Și cit ai zice „stop" 
și-au scos din sacoșe minecu- 
țele albe, indicatoarele vărgate 
de direcție, au scos și sendvi- 
șurile pregătite de acasă și s-au 
răspindit pe alei. Sosea, bună
oară, un troleibuz plin cu pio
nieri : „Dumneavoastră ?“ De la 
Școala generală 164. „Sectorul?" 
Sectorul 7. „Poftiți în dreapta 
și... tot înainte !“. Venea al... 
26-lea autobuz cu „șoimi" : 
„Dumneavoastră ?“ La cros. 
„Auzi, la cros ?... Toată lumea 
merge la cros !... De la ce școa- 

colega? “De la școala

spre a da o mină de ajutor la 
buna desfășurare a acestei fru
moase întreceri. După grupa 
5—7 ani (preșcolari și școlari), 
au luat startul 
grupele (fete 
ani, apoi elevii 
apoi 
și 16 
ani... 
buni, 
na !

pionierii, adică 
Si băieți) 8—10 

de 11—13 ani, 
fetele intre 14 
tinerii de 17-18

băieții și 
ani, apoi

Apoi, premierea celor mai 
felicitările : Bravo, Adria- 
„Adriana și mai cum ?“ 

Adriana Mustață. „Sinteți cum
va ?...“ Da, tatăl meu este fos
tul alergător, maestrul emerit al 
sportului la atletism Nicolae 
Mustață. Bravo, Doru !... „Doru 
și mai cum ?“ Doru Soter, clasa 
a Il-a B, școala... „Sinteți cum-

și în fiecare duminică mergem 
amîndoi la cros. „Bravo copii !“

Și acum, ciștigătorii: cat. 5—7 
ani : Elena Radu (Șc. gen. 11, 
sect. 1), Laurențiu
(Șc. gen. 190, sect. 5); cat. 8—10 
ani : Mirela Mocanu (Șc. gen. 
24, sect. 2), Marian Frățilă (Șc. 
gen. -190, sect. 5); cat. 11—13 
ani : Eleonora Bratu (Liceul nr. 
2, sect. 3), Cristian Ștefan (Șc. 
gen. 164, sect. 7); cat. 14—16 
ani : Adriana Mustață (Liceul 
nf. 2, sect. 3); Lucian Mămăli
gă (Liceul industrial nr. 7, 
sect. 7), cat. 17—18 ani : Aurica 
Mechiș (Liceul ind. „23 
gust", sect. 4),
(Liceul I.O.R., sect. 4); peste 
19 ani : Geta Macovei (I.E.F.S.) 
și Vasile Ursan (I.E.F.S.). Cu
pa ziarului „Informația Bucu- 
reștiului", acordată sectorului 
cu cele mai bune rezultate, a 
revenit reprezentanților sectoru
lui 2.

Căpățînă

Cristian

PENTRU

Au
stin

Vasile TOFAN

Crosul de toamnă al „Daciadei" pe aleile parcului Herăstrău
Foto : S. BAKCSY

nerală 100, sectorul 5. „Așa ! 
Ocoliți prin stingă și așteptați 
lingă terenul de baschet. Vă 
anunță să veniți la start prin 
difuzoare. Succes !...“

Crosul de toamnă al „DACIA
DEI" a început la ora 10 punct. 
A început vijelios, cu sute de 
„șoimi" in întrecere, cu arbitri 
de parcurs, suiți pe biciclete, 
indicind traseul, cu sute de pă
rinți și bunici străjuind aleile, 
cu alte sute de profesori și 
specialiști — din toate sectoa
rele Capitalei — prezenți aici

va ?“ Da, părinții mei au fost 
mari atleți, au o mulțime de 
recorduri I... Bravo, Vamoș ! 
„Vamoș și mai cum ?" Zoltan 
Vamoș, școala generală... „Sin
teți cumva ?..." Da, tatăl meu 
— tot Zoltan Vamoș — a fost 
campion la alergare, a luat lo
cul cinci la Olimpiada de la 
Roma ! Bravo, Silvia ! „Silvia 
și mai cum ?“. Silvia Bulugioiu, 
clasa a Vl-a, școala... „Sinteți 
cumva ?...“ Da. tatăl meu e an
trenorul emerit Ion Bulugioiu

ma, D.. 
Dinu, Gh. 
D. Ilie, C. 
Hoduț, I.
Nâstac, I. 
M. Simon

campioni 
la stingă la dreapta, 
de sus), in ordinea 
categoriilor : R. Coz- 

Burdihoi, T. 
Ciochină, 

Cuțov, C.
Miron, A. 
Gyorffi și

REMUS COZMA (Dinamo Bucu
rești).

MUSCĂ. Pentru succesiunea 
centurii lăsată liberă de Fare- 
din Ibrahim, s-au aflat în ring, 
într-o finală „în premieră". 
Dumitru Cipere și Dumitru

locuind lupta pumnilor cu exa
gerata mobilitate a picioarelor 1 
(ceea ce le-a atras dezaprobarea

Victor BĂNC1ULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Azi se încheie campionatele mondiale de lupte greco-romane

6 SPORTIVI ROMÂNI CONTINUĂ ÎNTRECEREA 
CUCERIREA MEDALIILOR

G0TEBORG, 16 (prin telefon), 
întrecerile pentru titlurile de 
campioni ai lumii la lupte gre
co-romane au continuat în sala 
„Skandinavium“, cu meciuri e- 
chilibrate și cu multe... sur
prize.

Iată rezultatele înregistrate 
de reprezentanții noștri, în ordi
nea categoriilor. La 48 kg. Con
stantin Alexandru, după ce l-a 
învins prin descalificare, în tu
rul 2, pe Santa (Ungaria), a fost 
la rîndu-i descalificat, în turul 
următor, 
(Turcia), și 
negative 
competiție !
Gingă învinge prin abandon pe

în

a

meciul cu Bora 
avînd opt puncte 
fost eliminat din 
La 52 kg, Nicu

francezul Kien și la puncte 
(16—4) pe turcul E. Karadag. La 
57 kg. Ion Dulică l-a învins prin 
descalificare, în 
gianul Leenput, 
care conducea 
28 — 3 p. apoi 
de limită, în min. 2, meciul cu 
austriacul Frosch, dar pierde 
prin tuș partida următoare sus
ținută în compania reputatului 
luptător sovietic Farhad Mus
tafin.

La 62 kg, Ion Păun a înre
gistrat două victorii prin tuș. la 
americanul Lamphere și la vest- 
germanul Passarelli, dar. în mod 
neașteptat, a fost învins la 
puncte de ungurul Raczl, un

turul 2, pe bel- 
în momentul în 
confortabil cu 
cîștigă înainte

adversar foarte dificil. La 68 kg. 
Ștefan Rusu a obținut două 
victorii înainte de limită la 
AtarVilin (Israel) — tuș în min. 
4,45 și la Van Dingen (Belgia) 
— descalificare.

în limitele categoriei 74 kg, 
Adrian Popa și-a dus adversa
rul. norvegianul Carlson, în tus. 
în urma unei frumoase execuții 
a unul „tur de cap", dar parti
ciparea sa la actuala ediție a 
C.M. s-a încheiat odată cu me
ciul contra vest-germanului Hcl- 
bing, care l-a întrecut prin des-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. « 4-a)



A început turneul final la rugby

ÎN ASCENSIUNE VALORICA, GRIV1TA ROȘIE
• Gazdele valorifică A ÎNTRECUT CU 12-0 PE DINAMO
,,avantajul terenului1*

doar Timișorenii
nu rezistă! ® Steaua

bine pregătită fizic
și tactic

Turneul final al campionatu
lui de rugby a început fără 
mari surprize, gazdele, cu ex
cepția Universității Timișoara 
(care, e drept, intîlnea echipa 
campioană, Steaua, deosebit 
puternică), și-au valorificat 
proporție maximă avantajul 
renului. Citeva fapte ieșite, 
tuși, din comun : victoria 
12—0 a echipei Grivița Roșie 
asupra lui Dinamo, ca și sco
rul strins cu care a cîștigat 
Farul în fața mai slabei sale 
(teoretic) partenere, Rapid. Iată 
cîteva amănunte.

GRIVIȚA ROȘIE, ÎNTR-O 
FRUMOASĂ ASCENSIUNE. Așa 
poate fi calificată evoluția de 
ieri a popularei formații al că
rei fief este Parcul copilului. 
Intr-adevăr. animați de un 
mănunchi de vechi și experi
mentați internaționali. tinerii 
reprezentanți ai primului club 
de rugby din țară au marcat o 
reală creștere valorică pe care 
ne face plăcere să o consem
năm. Și dacă tinerii vor mai 
crește. în ambele sensuri ale 
cuvîntului, atunci ne putem aș
tepta din partea lor la surprize 
dintre cele mai plăcute. Dina- 
moviștii. care au prins o zi 
neobișnuit de slabă, au fost la 
cîrma jocului de-a lungul pri
melor 40 de minute, dar înain
tarea lor (fără cîțiva titulari) 
nu a fost în stare să furnizeze 
treisferturilor mingi clarg de 
atac. Și astfel, o superioritate 
teoretică, căreia i s-a adăugat 
și avantajul vîntului 
neglijabil — nu a 
cată și pauza a

Grupaj perfect astfel s-a manifestat superioritatea înaintării 
Griviței Roșii asupra celei dinamoviste. Foto : Vasile BAGEAC

min. 60) și Bărgăunaș — foarte 
activ — (încerc, min. 80, pe 
care același Codoi a transfor
mat-o). A arbitrat M. Gavrici, 
sub nota • cu care ne obișnuise. 
Formațiile : GRIVIȚA ROȘIE: 
Fălcușanu (Podărescu) — Marin, 
Rădoi. Ghiță, Negoescu — Co
doi, Bărgăunaș — Pop, Pena, 
Vlad — Stroe, Tufeanu — Dinu, 
Pasache. Scarlat. DINAMO : 
Nica (FI. Ionescu) — Aldea, 
Dragomirescu. Constantin, Chi- 
ricencu — Marghescu, Paras
chiv — Roman. Borș, Zafiescu 
— Gheorghe, Săndu’escu — 

Caraiman, Baciu. Au 
3 eliminări : Paraschiv, 
si TuHea.
Dimitrie CALLIMACH!

Țurlea. 
fost și 
Scarlat

IEȘENII LA UN PAS DE 
VICTORIE !... Un meci deose
bit de atractiv, susținut de două 
echipe bine pregătite. A cîști
gat, la un avantaj fragil, XV- 
le bucureștean, prin loviturile 
de pedeapsă transformate de 
Chiciu și „drop“-ul lui Nicoles
cu Rugbyștii ieșeni, foarte ac
tivi (îndeosebi după pauză), au 
fost la un pas de victorie. Ei 
au înscris două încercări (prin 
Bogheanu și Veriveș), dar au 
ratat de fiecare dată transfor
marea. Ambele echipe au avut 
perioade aproximativ egale de 
dominare. A condus C. Cristă- 
chescu. (t. st.).

deloc
fost fructifi- 
găsit ambele

UNIVERSITATEA, DOAR O 
REPRIZĂ. Multe acțiuni fru
moase, rapide, de ambele părți. 
Studenții bănățeni au condus 
pînă în min. 60 prin încercarea 
Iui Chirifă. apoi rugbvștii mi
litari, foarte, bine pregătiți fizic

si

TEHNICE (etapa 1). Turneul final 1—8: R.C. 
- Dinamo 12—0 (0—0) ; Știința Petroșani —

REZULTATE 
Grivița Roșie - 
Rulmentul Bîrlad 24—4 (8—0) ; Universitatea Timișoara — 
Steaua 4—15 (4—0); Farul Constanța — Rapid Buc. 13—10 
(0—0); 9—16: Sportul studențesc — ..Poli" Iași 9—8 (0—0); 
CSM Sibiu — Olimpia Buc. 46—3 (18—3); CSM Suceava — 
Minerul Gura Humorului 3—0 " ” - - _
Agronomia Cluj-Napoca 30—6

(0—0); T.C. Ind. Constanța — 
(13-0)

situația de început 
consemnăm,

formației ..alb-roșii 
șuturi în

р.
с.
i “

echipe la 
(0—0). Să 
la activul 
cele două 
lui Constantin (1. 
și Paraschiv (1. p. 
care dacă ..treceau' 
schimba soârta partidei, 
însă ocaziile ratate s-au răzbu
nat și Grivița Roșie, stăpînă pe 
situație după reluare, a punctat 
precis prin tînărul și talentatul 
fundaș Podărescu ' (1. p.' min.
53) — infracțiunea fiind însă 
imaginară — prin Codoi (l.p.c.

totuși,
• • it 

bară ale 
min. 27) 
min. 37), 

puteau 
Așa

și tactic, se impun și cîștigă pe 
merit prin punctele realizate 
de Alexandru (l.p. și l.p.c.), A- 
chim (l.p.c.). Pintea (încerc.) și 
Durbac (tr ). (P. ARCAN, co
resp.).

’FARUL CONDUSA ÎN DOUĂ 
RÎNDURI 4—3 și 10—7, iată 
scorurile cu care rapidiștii au 
condus la Constanța și numai 
,.gheata" Iui Bucos (l.p. în ulti
mul minut de joc) a âdus vic
toria localnicilor. (C. POPA, 
coresp).

T5SS3S3I

STEAUA ÎNVINSA PE TEREN PROPRIU

IN „CUPA DE TOAMNA" LA HANDBAL!
Ieri s-au disputat întrecerile 

etapei a 7-a a „Cupei de toam
nă" la handbal. Iată cîteva a- 
mănunte :

NAMO
BAIA
Dintre marcatori : 
de la Dinamo și 
la Minaur.

BRAȘOV — MINAUR 
MARE 24—20 (13—8).

Nicolescu 8 
Voinea 5 de

MASCULIN. Seria I : STEA
UA — ȘTIINȚA BACĂU 23-24 
(8—7) ! Desfășurat pe o vreme 
foarte friguroasă, pe terenul de 
la complexul sportiv Ghencea, 
meciul a scos în evidență evo
luția nesatisfăcătoare a jucăto
rilor echipei gazdă. ~ 
nu a beneficiat de 
handbaliștilor 
din 
pe 
gur 
lui 
de 
frecventele atacuri ale băcăua
nilor. care au înscris aproape 
de fiecare dată cînd s-au aflat 
în atac A i marcat Neagu 6, 
Oprea și Stingă cite 4. Gațu, 
Roșu și Ionescu cite 3 — de la 
Stesua și. respectiv, Hornea 
și Mureșan cite 7. Vasilică 5, 
Eftimie 3, Feraru și Rusu cite 
1. Au arbitrat M Stamu și Șt. 
Streiciuc (Călărași) (I.G.).

I: CONFEC-

Chiar dacă 
contribuția 
fac parte 

campioanei, 
desi-

care
lot, înfringerea 

teren propriu, este
— surprinzătoare. Colegii 

Cristian Gațu nu au reușit 
astă-dată să stăvilească

FEMININ. Seria
ȚIA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 12—7 (6—4). Hand
balistele de la Confecția au 
știut să fiuctifice mai bine fa
zele ofensive ale jocului, avind 
în Serediuc o atacantă eficien
tă. Ea a înscris 6 goluri. De la 
Universitatea au înscris Andro- 
nache 3 și Bozarinca 2. Au ar
bitrat H. Haimovici și N. Foc- 
șeneanu (București).

BUCUREȘTI — HI- 
C( ■NS'r ANȚA 

Jucătoarele con- 
un 
de 
e-

C.S.M. BORZEȘTI — DINA
MO BUCUREȘTI se joacă marți.

Seria a II a : GLORIA ARAD 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 22—10 (11—5) ; DI-

I.E.F.S. 
DROTEHNICA 
7—13 (4—8). 
stăncențe au beneficiat de 
sistem defensiv ferm, dar și 
un atac in formă. Cele mai 
ficace : Frincu 5 și Călin 3 
de la Hidrotehnica și Morfi 
Bun arbitrajul cuplului I. Po
pescu și D. Radulescu (Craio
va) (O.G.).

4.

Seria a Il-a : CONSTRUCTO
RUL TIMISOARA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 7—8 (5—7). 
Joc de scăzut nivel tehnic !

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 17—16 (9—9),

ai probei, 
valoros : 
Szabo, 5—3 
și 5—4 la 
comportar
după un 1 
el a inche 
spadă 1

BUC

Clasamen 
(Steaua) 5 
(C.T.A.S.) 
(C.S. Baia 
Roca (C.S.S 
5—6, I. Bei 
R. Szabo ( 
(-5)

„Cupă Rcimân§ei“ Ia hcchei

MIINE, MECIUL DECISIV STEAUA
Jocul cu crosa se... cumințește: o singură
eliminare pe patinoarul „23 August"!
Astăzi este zi 

turneul final al 
niei" la hochei, 
mind să se reia 
ora 18, are Ioc meciul Steaua — 
Dinamo. Cum se știe, în prima 
confruntare cele două formații 
au terminat la egalitate (4—4), 
astfel că partida de miine be
neficiază 
foarte 
sportive, 
diția ca 
trenorii !) să nu se mai ocupe 
de realele sau cel mai adesea 
imaginerele greșeli de arbitraj, 
iar cele două galerii să-și în
scrie activitatea în limitele de
cenței sportive și cetățenești.

de pauză în 
„Cupei Româ- 
întrecerea ur- 
mîine, cînd, la

de toate 
atractive 
Aceasta, 
jucătorii

atuurile unei 
confruntări 

însă, cu con- 
(și chiar an-

STEAUA —S.C. MIERCUREA 
CIUC 11—1 (3—0, 3—0, 5—1). 
Sîmbătă seara puținii specta
tori care s-au încumetat să ia 
drumul patinoarului „23 Au
gust" au asistat la una dintre 
cele mai „curate" partide vă
zute în ultimul timp la noi 
(o singură eliminare !). In ciu
da diferenței mari de scor, 
jocul a fost cursiv, echipa din 
Miercurea Ciuc acționînd rapid 
și beneficiind de multe faze 
la poartă, pe care tinerii săi 
atacanți le-au irosit însă copi
lărește. Vom sublinia eficaci
tatea fundașilor de la 
(loniță și Varga au 
cite 2 goluri) și faptul 
punctul de onoare al formației 
din Miercurea Ciuc a fost rea
lizat de fostul stelist Mikloș. 
O notă bună pentru portarii 
Fekete (S.C. Miercurea Ciuc) 
și Crișan (Steaua), ultimul me
reu tînăr și activ. Punctele au

Steaua 
înscris 

că

fost realizate de loniță 2, Var
ga 2, Nistor 2, Popa 2, Szabo, 
Olenici, V. Huțanu — Steaua, 
Mikloș — S.C. Miercurea Ciuc. 
Jocul — fără probleme — a fost 
corect condus de Gh. Mureșa- 
nu la centru, ajutat la cele 
două linii de O. Barbu și Șt. 
Enciu.

DINAMO BUCUREȘTt — S.C. 
M. CIUC 4—2 (2—1, 1—1,
1—0). Meci mal echilibrat decît 
era de așteptat, scorul menți- 
nîndu-se strins mai bine de 
două reprize. Am remarcat și 
de data aceasta forma bună a 
tînărului portar Fekete (S.C.M. 
Ciuc). Au marcat : Solyom, Pi- 
saru, Vișan și Tureanu (Dina
mo), Peter și Pctruș (S.C.M. 
Ciuc). Au arbitrat bine A. Biro 
(la centru), ajutat de M. Pres- 
neanu și O. Barbu.

Călin ANTONESCU
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mului tur 
pa a dou
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în campionatul național de s

ULTIMELE DOUA
AU REVENIT TOT
Ultimele două probe din 

campionatului național de 
pentru tineret (spadă și 
au dat clștig de cauză unor tră
gători care au terminat neînvinși 
turneele finale.

cadrul 
scrimă 
sabie)

La spadă, Mihai Popa (Steaua) 
s-a impus printre cei 6 Analiști

in Divizia A la baschet masculin

C.S.U. SIBIU „REMIZĂ NESPERATĂ CU I.C.E.D. ÎN CAPITALĂ!
Campionatele republicane de 

baschet au continuat cu meciu
rile duble desfășurate sîmbătă 
și duminică. Iată rezultatele și 
unele amănunte :

MASCULIN
I.C.E.D. — C.S'.U. SIBIU 1—1: 

90—93 (45—44) și 111—78 (72—44). 
O „remiză" nesperată, dar pe 
deplin meritată de sibieni, pro
movați anul acesta în Divizia 
A. Ei și-au apărat șansele cu 
multă dîrzenie în fața unor ad
versari care, sîmbătă, și-au su- 
praapreciat valoarea, iar cînd au 
dat de greu nu au mai putut 
să-și regrupeze forțele. „Dușul 
rece" le-a folosit a doua zi, cînd 
s-au impus net, așa cum era 
normal.

Ia cap la cap, dar nici o da- 
nu s-au distanțat, astfel că 

întrecerea și-a păstrat interesul. 
Au fost două meciuri atractive, 
cu ritm vioi imprimat mai cu 
seamă de sportivele de la Olim
pia. Feroviarele au evoluat re
marcabil sîmbătă, dar a doua zi 
au ratat foarte mult de sub pa
nou (!) și, în plus, nu au putu
t-o folosi pe Ștefania Basarabia, 
suspendată (pînă la judecarea 
cazului) pentru lovirea unei ad
versare. Coșgetere : Andreescu 
38+24, Basarabia 19+0, Dumitru 
12+18 de - -
Bâră 
loniță 7+10. 
slab (faze 
insuficientă 
iul prestat 
Ulrich.

de 
tă

la
10+39,

Rapid, respectiv 
Tănăsescu 15+6, 
Surprinzător de 

scăpate din vedere, 
autoritate) arbitra- 
de G. Dutka și E.

Voința, respectiv Ivănescu 16+19. 
(V. SECĂREANU — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — MOBILA SATU MA
RE 2—0 : 84—70 (45—27) și
87—79 (35—35). Meciuri fru
moase, dominate de gazde dato
rită evoluției bune a pivoților. 
(M. RADU — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 0—2 : 51—78 
(25—38) și 51—84 (35-41). Bună 
comportarea bucureștencelor, din 
rîndul cărora s-a evidențiat 
nioara Constanța Fotescu. 
SIRIOPOL — coresp.).

ju- 
(T.

Proba de 
și ea de ur 
rin Păunes 
obținut 5 vi 
toate la f< 
la Chiculiță 
pută și 5— 
In asaltul 
Mărcuș, cai 
mai decis, 
unui adver: 
prudent și 
specialitatea

Clasament 
nescu (Pro: 
Emeric Măi 
3 v„ 3. Ma 
Buc.) 2 v. 
namo Buc.) 
(Progresul ) 
(I.E.F.S.) 0

STEAUA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 2—0 : 92—72 
(53—37) și 112—75 (56—39). în 
plină campanie de împrospă
tare a loturilor, ambele echipe 
au folosit cu insistență elemen
tele noi. dintre care s-au evi
dențiat Scarlat (Steaua) și Lă- 
zăreanu (Universitatea). La oas
peți, unul dintre cei mai buni 
jucători. Mînzat. nu a putut fi 
alături de 
suporta o 
pă pentru 
în meciul

colegii lui deoarece 
suspendare de o eta- 
ațitudine nesportivă 

cu „U“ Cluj-Napoca.

C.S.U. BRASOV — I.E.F.S.- 
LIC. NR. 2 2—0 : 113—86
(55—46) și 92—83 (45—36). Par
tide plăcute, cu multe faze 
spectaculoase create de ambele 
echipe. 
26+29, 
C.S.U .
26+29, Petrov 18+19. (C. GRU
IA — coresp.)/

Coșgeteri : Moraru
Dîkay (18+33) de la 
respectiv Ermurache

POLITEHNICA IAȘI — RA
PID 2—0 : 93—90 (33—38. 85—85) 
și 89—75 
Moisescu 
de la 
Dumitru 
coresp.).

(47—41). Coșgeteri : 
21+28, Scutaru 28+25 

Politehnica. respectiv 
19+12. (D. ONCIUL —

FARUL — DINAMO 
REȘTI 0—1 : 92—104 
O partidă deosebit de 
culoasă, al cărei retur 
azi. (I. TAMAȘ — coresp.).

BUCU- 
(40—49). 
specta- 
are loc

DINAMO ORADEA — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 0-2 : 54—72 (22—34) și 
73—93 (39—50). (I. GHIȘA — co
resp.).

FEMININ
RAPID — OLIMPIA BUCU

REȘTI 1—1 : 86—73 (48—33) și 
69—78 (35—46). în ambele întil- 
niri, învingătoarele au condus

BRAȘOV — PRO- 
BUCUREȘTI 1—1 :

VOINȚA 
GREȘUL 
64—74 (32—31) și 81—67 (38—23). 
Coșgetere : Laszlo 20+20 de la

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CRIȘUL ORADEA 0—2 : 
76—78 (37—44) și 78—88 (33—40). 
Foarte interesant primul joc, al 
cărui final a fost captivant. In 
următorul, orădencele au domi
nat tot timpul. (P. ARCAN — 
coresp.).
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După derbyul poloiștilor

RAPID (6-4 cu Dinamo) ARE ACUM 3 PUNC
meritată 
ieri, Ra- 
avans de

Cu victoria pe deplin 
obținută în derby-ul de 
pld București a luat un 
3 puncte în fața lui Dinamo, fă- 
cînd pasul decisiv spre un nou 
titlu de campioană. Feroviarii 
și-au învins eterna adversară cu 
6—4 (0—2, 3—1, 1—1, 2—0) mani- 
festînd o evidentă superioritate, 

în finalul partideimai ales 
printr-un joc mai lucid, mai va
riat.

Dinamoviștii au avut un start 
mai bun (2—0 la capătul unor 
situații de superioritate), dar 
campionii au trecut destui de re
pede peste acest șoc, egalînd la 
începutul reprizei secunde (2—2), 
după ce tînărul Arsene mai iro
sise două ocazii rarisime. Dina
mo a mai Încercat o dată să se 
desprindă, după ce Mirea a ra
tat în situație de ,,‘om în plus", 
iar Răducanu a înscris (3—2) pe 
contraatac. Nu a reușit însă pen
tru că pololștii de la Rapid au 
contracarat cu ușurință atacurile 
stereotipe, în care Rus, Rădu
canu, Nastasiu sau D. Popescu se 
„zbăteau", fără rezultat, în fața 
porții lui FI. Slăvel. După ce 
Olac, ieri cel mai bun jucător, a 

. reușit să egaleze (3—3), iar I.
Slăvei, cu un șut foarte frumos, 
a adus pentru prima oară avan
taj echipei sale (4—3), balanța a 
început să încline de partea cam
pionilor. Au urmat faze drama
tice : V. Rus a irosit o lovitură 
de la 4 metri, apoi Țăranu a gre
șit copilărește în superioritate nu
merică. Șl cînd nimeni nu se aș
tepta, Ad. Munteanu l-a surprins 
neatent pe portarul feroviar, ega-

Cu toată opoziția lui Spînu, Olac (caschetă^ 
reușește să egaleze (2—2). Fază din meciul R

lînd : 4—4. A fost însă ultima
zvîcnire a dinamoviștilor. In ul
timele 5 minute, după o bară a 
lui Răducanu, Schervan a înscris 
din voleu (5—4), iar Olac — la 
capătul unei curse solitare — a 
pecetluit scorul final al meciu
lui (6—4).

R. Timoe și R. Schillia au con
dus autoritar formațiile : RAPID : 
FI. Slăvei — Olac 3, Schervan 1, 
Țăranu 1, I. Slăvei 1, C. Rusu,

Arsene, Ba 
glie, Mustaț 
Răducanu 2 
nu 1, P< 
Gyărfas.

In celelal 
Progresul 
Oradea 6—1 
Voința C 
9—7 (3—0,
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îndivimb: LIDERUL SERIEI A 2-a ÎNVINS...
SERIA I —-------  1 ......

GAZDELE RATEAZĂ, OASPEȚII MARCHEAZĂ 
C.S. Botoșani — Gloria Buzău 0-1 (0—0)

BOTOȘANI, 16 (prin telefon). 
Aici, la Botoșani,- un stadion ar
hiplin (aproape 5 000 de specta
tori), interes enorm pentru der
by ul seriei. Și, totuși, jocul a 
captivat doar prin energia mare 
cheltuială, prin vigoarea dueluri
lor p-enhru minge și prin... victoria 
echipei lui ion ion eseu — reali
zată în min. 60, prin golul în
scris de fundașul central Nicolac, 
la un corner bine executat de 
Oprișan. După victoria obținută 
în etApa trecută la Pașcani, gaz
dele au apărut acum pe teren 
fără o linie mediană bine pusă 
la punct și cu o înaintare dezo
rientată. Liderul, venit aici cu 
intenția vădită de a nu pierde, 
și-a luat măsuri speciale de a- 
părare, dublîndu-și sistemul de

fensiv și contraatacînd periculos 
in numeroase ocazii. A existat 
totuși un moment psihologic al 
meciului și anume cînd Dărăban, 
de la localnici, a ratat o lovi
tură de 11 m, în min. 35 (la 
faultul în careu al lui Tulpan 
asupra înaintașului Macovei).

Arbitrul Francisc Coloși (Bucu
rești) a condus bine următoarele 
formații : C.S. BOTOȘANI : Bor- 
deianu — Bozi, Tomiță (min. 75 
Enache), Tică, Perdevară — So- 
fran, Luca, Gh. Dumitru — Dă
răban, Macovei, Schneider (min. 
70 Cheța). GLORIA : Cristian — 
Ivana, Petrache, Nicolae, Tulpan
— Glyzdeanu, Negoescu, Toma
— Oprișan, Stan, Radu.

Florin SANDU

(0—0). Autorul golului : Sfrijan 
(min. 75).

I.C.I.M. BRAȘOV — F.C. BRĂ
ILA 0—0.

VIITORUL VASLUI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 1—3 (0—3). 
Au marcat : Chius (min. 75) pen
tru gazde, respectiv Gherghe 
(min. 8) și Paraschivcscu (min. 
14 și 18).

C.S.U. GALAȚI — C.S.M. SU
CEAVA 0—0.

S.C. T ULCEA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (0—0). A în
scris Ionită (min. 82).

PORTUL CONSTANȚA — OL
TUL SF. GHEORGHE 0—0.

RELONUL SAVINEȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (1—0). A înscris
Stănică (min. 25 — din 11 m).

Relatări de la : I. Stanca, V. 
Secăreanu, M. Florea, Gh. Arse-

FOSTUL GĂLĂTEAN ADAM ÎNVINGE PE F.C.M
- F.C.M. Galați 1-0 (0-0)Victoria Tecuci

TECUCI, 16 (prin telefon). Joc 
aspru, fără menajamente, pre
sărat cu multe faulturi și duri
tăți, acest meci Victoria Tecuci 
— F.C.M. Galați, cîștigat de 
gazde cu 1—0 (0—0). Chiar din 
start cele două combatante, a- 
flate într-o rivalitate mai ve
che, s-au angajat într-o dispută 
nu prea... cavalerească. Succesul 
echipei locale este absolut meri
tat, chiar dacă în primele 25 de 
minute gălățenii au avut trei 
ocazii de a deschide scorul prin I. 
Constantin eseu, Deselnicu și Cra
mer. acesta din urmă aflîndu-se 
singur în fața porții în min. 25 ; 
victorie meritată, chiar dacă ea 
a fost facilitată de greșeala fla
grantă a portarului gălățean 
Oană care, în min. 70, în urma 
unei lovituri de colț, a scăpat 
balonul din mîini și, în învălmă
șeala ce s-a produs, Adam a îm
pins balonul în plasă, din apro-

SERIA A Il-a -----

piere. Victoria Tecuci a dominat 
partida și a ratat cele mai mari 
ocazii de a înscrie prin Straț și 
Vochin (min. 28 și 32). F.C.M. 
Galați, în schimb, a evoluat cu 
mult sub valoarea componenți- 
lor săi, singurul jucător mai ac
tiv fiind R. Dan, nesusținut, 
însă, de coechipieri.

Arbitrul C. Petrea (București) 
a condus foarte bine formațiile: 
VICTORIA TECUCI : Șerbănoiu 
— Adamache, Adam, Chiscop, 
Antipa — Pavel, Toma, Voicu 
(min. 60 Dragneev ; min. 65 
Ghiorguță) — Stoica, Vochin, 
Ștraț. F.C.M. GALAȚI : Oană - 
Ghirca, M. Olteanu, Deselnicu, 
Haiduc — I. Constantinescu, Ma- 
gearu (min. 29 Vlad ; min. 46 
Florea). Cramer — R. Dan, O- 
blemenco, Țolea.

. Aurel PĂPĂDIE
TRACTORUL BRAȘOV — NI- 

TRAMONIA FAGARAȘ 1—0

nie, p. Comșa, P. Enache Și
N. Marcu.

1. GLORIA Buzău 8 6 11 1'5- 4 13
2. F.C.M. Galati 8 5 0 3 20- 6 10
3. Nitramonia Făg. 8 4 2 2 8- 4 10
4. C.S.M. Suceava 8 4 2 2 7- 4 10
5. F.C. Brâila 8 4 13 14- 6 9
6. Vict. Tecuci 8 4 13 12- 9 9
7. I.C.I.M. Brașov 8 4 13 12-10 9
8. Steagul roșu Bv. 8 4 0 4 14-11 8
9. S.C. Tulcea 8 3 2 3 7- 7 8

10. Viitorul Vaslui 8 4 0 4 &-16 8
11. C.S. Botoșanii 8 3 14 10-14 7
12. Portul Constanța 8 3 14 10-15 7
13. Ceahlăul P. N. 8 3 14 9-15 7
14. Relonul Săv. 8 3 14 6-14 7
15. C.F.R. Pașcani 8 3 0 5 10-12 6
16. C.S.U. Galați 8 14 3 4- 8 6
17. Oltul Sf. Gh. 8 13 4 3- 8 5
!8. Tractorul Bv. 8 2 15 4-10 5

ETAPA VIITOARE (23 octom
brie) : Nitramonia Făgăraș — 
F.C. Brăila, F.C.M. Galați — 
C.S.U. Galați, S.C. Tulcea — Vi
itorul Vaslui, Victoria Tecuci — 
I.C.i.M. Brașov, C.S. Botoșani — 
Portul Constanța, Gloria Buzău 
— C.F.R. Pașcani, Steagul roșu 
Brașov — Tractorul Brașov, Re- 
lonul Săvinești — Ceahlăul P. 
Neamț, Oltul Sf. Gheorghe — 
C.S.M. Suceava.

LIDERUL A DECEPȚIONAT
Autobuzul București — Chimia Rm. Vîlcea 3—0 (1—0)

Chimia Rm. Vîlcea a decepțio
nat prin jocul său dezlînat, fără 
o concepție tactică bine definită, 
făcînd o palidă impresie celor 
peste 3 000 de spectatori, care au 
îndurat frigul pătrunzător ce s-a 
abătut asupra Capitalei și înre- 
gistrînd un eșec net : 0—3 (0—1) 
în fața Autobuzului. Este posi
bil ca o echipă cu pretenții la 
un loc în prima divizie să aibă 
o singură ocazie de gol, abia In 
min. 88 ? Formația bucureșteană, 
cu nume mai puțin sonore, a 
dorit și a muncit foarte mult 
pentru obținerea victoriei, pe 
care a meritat-o. In min. 21, la 
o fază discutabilă, arbitrul N. 
Raab acordă lovitură de pedeap
să (pentru henț) și Sultănoiu 
transformă impecabil : 1—0. La 
reluare, Chimia joacă la fel de 
slab și, în min. 60, Sultănoiu 
este faultat clar în careu și tot el 
execută precis penalty-ul : 2—o.

Spiritele se Încing, G. Stan este 
eliminat pentru injurii, iar după 
numai două minute (min. 62) 
asistăm la o adevărată „cori
dă0, protagoniștii, Stroe și Cara- 
bageac, fiind și ei trimiși la ves
tiare. După acest „eveniment", 
lucrurile se liniștesc și, în min. 
74, Sultănoiu înscrie cel de-al 
treilea gol, pecetluind scorul fi
nal.

Arbitrul N. Raab (Cîmpia Tur- 
zii) a condus, cu unele greșeli, 
următoarele formații:

AUTOBUZUL : Străjeru — Ba- 
dilaș, Grigore, G. Ionescu, 
Chivu — Marcu, Andrei, Moca
nii (min. 80 Naghi) — Stroe, 
Niță, Sultănoiu.

chimia •: Roșea — Basne, Pin- 
tilie, Ivan, Cincă — G. Stan, Po
pescu (min. 32 Răducanu ; min. 
46 Carabageac), Savu — C. Nico
lae, Stanca, Coca.

Pavel PEANA

Zarafu (min. 21), respectiv Șu- 
mulanschi (min. 85).

RAPID BUCUREȘTI — PRAHO
VA PLOIEȘTI 2—1 (2—0). Au În
scris : Cojocaru (min. 40) și Ma
nea (min. 42), respectiv Cioc 
(min. 62).

F.C.M. GIURGIU — METALUL 
PLOPENT 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : lordache (min. 29) și 
Ciocan (min. 60).

GAZ METAN MEDIAȘ — PAN
DURII TG. JIU 2—1 (2—1). AU
marcat : Naghi (min. 11) și lo- 
niță (mim. 15), respectiv Pițurcă 
(min. 40 — din 11 m).

ȘOIMII SIBIU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2—2 (2—1). Au în
scris : FI. Lazăr (min. 5 și 37) 
pentru gazde* respectiv Apostol 
(min. 33) și Cristea (min. 52).

CELULOZA CALARAȘI — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 1—0 
(1—0). Autorul golului : Gheorghe 
(min. 43).

Relatări de la : V. Feldman, 
M. Bizon, N. Ștefan, P. Burcin, 
Z. Rîșnoveanu, I. Bolocan și

GOLURI CU... PĂMINTUL
Muscelul Cîmpulung — Dinamo Slatina 2-1 (2—0)

CÎMPULUNG, 16 (prin telefon). 
Partidă de angajament, dîrz dis
putată, pe un timp ploios și un 
teren îmbibat cu apă, încheiată 
cu victoria gazdelor : 2—1 (2—0) 
în fața uneia dintre fruntașele 
seriei, Dinamo Slatina. Musce
lul a atacat din start, a dominat 
în majoritatea timpului de joc, 
reușind să-și creeze, îndeosebi pe 
parcursul primei reprize, cîteva 
mari ocazii de gol. In min. 40, 
M. Popescu a executat cu pre
cizie o lovitură liberă de la a- 
proximativ 2o m lateral și Bă- 
descu, nesupravegheat în careul 
de 16 m , a reluat cu capul ba
lonul care a lovit gazonul din 
fața porții, derutîndu-1 pe Stoica 
și... 1—0. Jucînd dezinvolt, local
nicii și-au mărit avantajul în cele 
două minute de prelungiri ară
tate de conducătorul partidei : 
autorul celui de al doilea gol a 
fost Jercan, care a șutat din a- 
fara careului, destul de slab, dar 
din nou cu... pămîntul : 2—0-

După pauză, gazdele au jucat 
pentru a-și menține avantajul, în

timp ce, cu fiecare minut, Dina
mo a amenințat, tot mai pericu
los, poarta lui Stan. Eforturile 
oaspeților au fost materializate 
doar o singură dată prin golul 
reușit de Asaftei (min. 84).

Arbitrul R. Stîncan (București) a 
condus bine următoarele forma
ții : MUSCELUL : Stan — Gor- 
goi, Miuțu, Badea, Zamfir — M. 
Popescu, I. Popescu, Bădcscu — 
Dobrescu (min. 70 — Păun), Be- 
revoianu (min. 46 — Pamfil), 
Jercan. DINAMO SLATINA : 
Stoica — Cotoșman, Cicioană, 
Gungiu, Răutu — Stanciu (min. 
56 — Tronaru), Furnea, Avram — 
Bălan (min. 56 — Pană), Frățilă 
II, Asaftei.

Laurențiu DUMITRESCU
CARPATI SINAIA — ELECTRO- 

PUTERE CRAIOVA 1—0 (1—6).
Unicul gol al meciului a fost 
realizat de Popa (min. 8).

UNIREA ALEXANDRIA — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—1 (2—0).
Au marcat: Radu I (min. 16) și

N. Constantinescu.
1. CHIMIA RM. V. 8 5 0 3 20- 7 10
2. Dinamo Slatina 8 5 0 3 20- 7 10
3. Autobuzul Buc. 8 4 2 2 11- 7 10
4. Metalul PI open i 8 4 2 2 10- 9 10
5. Progresul Buc. 8 4 1 3 13-11 9
6. Celuloza Câl. 8 4 1 3 9- 7 9
7. Muscelul C-lung 8 4 1 3 14-14 9
8. Rapid Buc. 8 4 0 4 16-11 8
9. Unirea Alex. 8 3 2 3 11-10 8

10. Chimia Tr. Mag. 8 4 0 4 7- 8 8
11. Carpați Sinaia 8 3 2 3 6- 7 8
12. Gaz metan M. 8 4 0 4 10-14 8
13. Șoimii Sibiu 8 2 3 3 5-10 7
14. F.C.M. Giurgiu 8 3 1 4 9-21 7
15. Prahova PI. 8 2 2 4 10-12 6
16. Pandurii Tg. Jiu 8 2 2 4 9-14 6
17. Metalul Buc. 8 3 0 5 5-11 6
18. Electroputere 8 1 3 4 5-10 5

ETAPA VIITOARE (23 octom
brie) : Prahova Ploiești — Uni
rea Alexandria, Progresul Bucu
rești — Autobuzul București, 
Chimia Rm. Vîlcea — Carpați 
Sinaia, Pandurii Tg. Jiu — Șoi
mii Sibiu, Dinamo Slatina — Gaz 
metan Mediaș, Chimi'a Tr. Mă
gurele — Electroputere Craiova, 
Metalul Plopeni — Celuloza Că
lărași, Metalul București — Rapid 
București, F.C.M. Giurgiu — 
Muscelul C. Lung.

Din primul sfert al actualului campionat, vechea poveste

JUMĂTATE DIN ECHIPE
LUPTĂ PENTRU TITLU,

JUMĂTATE DIN ECHIPE
SE ZBAT SĂ SUPRAVIEȚUIASCĂ
După cum se prezintă la 

sfîrșitul primului său sfert, 
campionatul Diviziei A se or
donează destul de limpede spre 
o semnificativă constantă a pri
mei întreceri fotbalistice inter
ne. Jumătate din numărul e- 
chipelor, primele 9, luptă pen
tru titlu (sau pentru o clasa
re... europeană), în timp ce a 
doua jumătate, ultimele 9 e- 
chipe sînt de pe acum anga
jate în lupta pentru evitarea 
retrogradării, în lupta pen
tru scăparea de zona ulti
melor trei locuri, care duc în 
Divizia B. Simetrie matematică: 
plutonul primelor no-uă echipe 
se întinde pe distanța a 3 punc
te, plutonul următoarelor nouă 
echipe se întinde tot pe înăl
țimea a 3 puncte. Care au fost 
caracteristicile vieții echipelor 
de la „etaj" în comparație cu 
viața de la demisol și subsol în 
prima pătrime a campionatului?

I. A.S.A. Tg. Mureș (locul 1), 
Sportul studențesc (locul 2), Po
litehnica Timișoara (locul 3) și 
F.C. Argeș (locul 6) au fost 
primele viori ale plutonului 
fruntaș, scuturîndu-1 aproape 
permanent prin tendințe de e- 
vadare (cea mai serioasă — a 
Argeșului). Toate cele patru e- 
chipe au jucat în această toam
nă la un nivel superior evolu
țiilor lor din campionatul tre
cut. La A.S.A.. marea dispo
nibilitate ofensivă pe teren 
propriu, unde piesele sale cele 
mai importante — Boloni, Haj- 
nal, Fanici, Fazekaș etc. — e- 
voluează la limita superioară a 
posibilităților lor, a creat un 
adevărat complex echipelor vi
zitatoare, care nu pleacă din 
Tg. Mureș fără a primi „nor
ma locală" de 4 goluri. Cînd 
va ajunge să reprezinte un pe
ricol asemănător și în deplasa
re, atunci A.S.A. va deveni un 
pretendent real — nu numai pe 
hîrtie — și la titlul republican. 
Sportul studențesc trăiește sub 
semnul revenirii în teren a lui 
Rădulesou, absent, din motive 
de boală, o lungă perioadă de 
timp din echipa sa. Trio-ul Ra
dulescu — Chihaia — Oct. Io- 
nescu „face tot jocul" forma
ției. Și-1 face bine. La Poli, 
Angelo Niculescu a așezat ca 
pe o tablă de șah piesele echi
pei sale, le-a așezat mai bine 
ca în trecut, cînd Poli trăia 
mai mult din impulsurile „vul- 
canismelor" pătimașului său an
trenor Costică Rădulescu. Du
pă cum se vede, filozofia lui 
Angelo poate face casă bună 
(cu rezultate bune) cu „furia" 
lui Costică. F.C. Argeș a avut 
o toamnă frumoasă, ca urmare 
— în principal — a formei con
stant bune a conducătorului său 
de joc, Dobrin. care și-a ani
mat mereu „orchestra". Dina
mo — Steaua — Universitatea 
Craiova, laureatele ultimei edi
ții, au pierdut startul actualului

n dreapta) 
namo (6-4)

3 : Spînu —
1, Muntea- 

us, Mirea,

VASILIU
ale etapei : 

— Crișul 
2—0, 1—0);
— C.N.U.

2—3).
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SERIA A IlI-a
Gloria Bistrița —

BISTRIȚA, 16 (prin telefon). 
Din nou formația bistriteană a 
avut o prestație frumoasă, obți- 
nînd o victorie clară : 4—0 (2—0). 
E drept că a avut în față un 
adversar cu preocupări pur de
fensive. Ciocan, golgeterul echi
pei, sever marcat de doi adver
sari, a înscris numai... un singur 
gol. Chiar și în aceste condiții, 
atacul bistrițean a funcționat 
foarte bine, desfășurînd nume
roase acțiuni ofensive. Scorul 
este deschis în min. 22 : Butuza 
șutează puternic pe jos, în in
teriorul careului, și fundașul Pe- 
trică deviază balonul, trimițîndu-1 
in plasă. Tabela se modifică în 
min. 34, cînd Moga a reluat ba
lonul, cu capul în poartă, la o 
centrare a aceluiași Butuza, sur- 
prinzîndu-1 pe portarul oaspeți
lor. La reluare, în min. 49, Cio

CIOCAN - NUMAI... UN GOL I
Aurul Brad 4-0 (2-0)

can își face datoria, mareînd al 
treilea gol cu un șut din întoar
cere de la 16 m. Rezultatul final 
este stabilit în min. 53 (poate 
cel mai frumos gol al întilnirii) 
de Moga, care trimite balonul, 
din apropiere, în poarta goală, 
în urma unei faze inițiate de 
Berceanu.

A arbitrat bine M. Popescu 
(București) următoarele formații:

GLORIA : Gavrilaș — Andrecuț, 
Fogarassi (min. 73 — I. Alexan
dru), Szekely, Ferencz — Moga, 
Damian (min. 75 — E. Dumitru), 
Butuza — Bucur, Ciocan, Bercea
nu. AURUL : Rudisuli — Bu- 
ciuman, Moraru, Petrică, Bog
dan — Ghiță, Stoica, Ceaușu — 
Golda, Goia, Iga (min. 37 —
Cean ; min. 46 — Adam).

Gheorghe NERTEA

pediat puternic balonul în plasă. 
După 11 minute, Ia capătul unei 
frumoase acțiuni purtate pe par
tea dreaptă, Roznai a depășit pe 
apărătorii adverși, a intrat în 
careu și a șutat sec : 3—0.

Arbitrul O. Ujhely (Oradea) a 
condus bine următoarele forma
ții : F.C. BAIA MARE : Ariciu
— Borz, Condruc, Sabău, Molnar
— P. Radu, Mureșan (min. 63 
Roatiș) — Sepi, Terheș, Roznai, 
Deac (min. 63 Dragomirescu). 
C.I.L. SIGHET : Feher — Pop. 
Roman, Grindeanu, Ivașco — A- 
rezanov, Ignat (min. 46 Tiplea) — 
Szekely Ciohan I. Sebestyen 
(min. 6S Mușat), Ciohan II.

Pompiliu VINTILĂ

GISTUL CUGIR 1—0 (1—0). Au
torul golului Radu (min. 32).

C.F.R. TIMIȘOARA — „U“
CLUJ-NAPOCA 0—1 (0—0). Sin
gurul gol al întîlnirii a fost mar
cat de Răduță (min. 82 din 11 m). 
în min. 29 clujeanul Moș a fost 
eliminat de pe teren. Timișorea
nul Dima a ratat, în min. 89, 
o lovitură de la H m.

Relatări de la : A. Gunther, I. 
Pocol, E. Herman, m. Bonțoiu, 
L. Maior, B. Crețu și I. Stan.

DIFERENȚA DE GOLURI PUTEA FI MAI MARE
C.I.L. Sighet 3-0 (1-0)F.C. Baia Mare —

BAIA MARE, 16 (prin telefon). 
Timp frumos, teren excelent, tri
bune arhipline (aproximativ 
12.000 spectatori) — iată decorul 
în care F.C. Baia Mare a reali
zat o nouă victorie: cu 3—0 (1—0) 
în dauna lui C.I.L. Sighet. în 
prima parte, elevii antrenorului 
Viorel Mateianu au combinat fru
mos, și-au creat multe situații 
de a înscrie, au trimis balonul 
de două ori în bară (Terheș — 
min. 10 și Condruc — min. 40),

dar primul gol a căzut abia in 
min. 39, cînd Condruc a trans
format impecabil o lovitură li
beră de la 18 m.

După pauză, băimărenii au 
forțat mărirea avantajului, ceea 
ce au și reușit în primul sfert 
de oră. Golul doi poartă semnă
tura celui de al doilea fundaș 
central, Sabău, care în min. 48, 
la executarea unui corner, a ve
nit în preajma careului advers 
și, de la aproximativ 20 m, a ex

VICTORIA CALAN — MINERUL 
LUPENI 1—0 (0—0). A marcat
Tătîrcă (min. 58).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — CHI
MICA TÎRNAVENI 4—0 (3—0). Au 
îpscris : Batacliu (min. 15, 17 și 
45) și Tegean (min. 76).

VICTORIA CĂREI — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 1—0 (0—0).
Unicul gol al partidei a fost rea
lizat de Corondan (min. 63).

ARMATURA ZALAU — MURE
ȘUL DEVA 1—2 (0—1). Au mar
cat : Munteanu (min. 73 — din 
11 m) pentru gazde, respectiv 
Enescu (min. 15) și Schmidt 
(min. 88).

AVÎNTUL REGHIN — U. M. 
TIMIȘOARA 0—2 (0—1). Au în
scris : Mușat (min. 4) și Bela
nov (min. 49).

DACIA ORAȘTIE — METALUR-

1. VICTORIA Câlan 8 6 1 1 15- 5 13
2. F.C. Baia Mare 8 4 4 0 23- 6 12
3. U.M. Timiș 8 6 0 2 16- 5 12
4 C.F.R. Cj.-Napoca 8 6 0 2 19- 9 12
5. Gloria Bistrița 8 5 1 2 26- 8 11
6. Minerul Mold. N. 8 5 1 2 9-12 11
7. ,,U "Cluj-Napoca 8 5 0 3 13- 9 10
8. Dacia Orâștie 8 5 0 3 8- 8 10
9. Mureșul Deva 8 4 1 3 10- 9 9

10. Victoria Cărei 8 4 1 3 9-1'5 9
11. C.I.L. Sighet 8 2 2 4 11-13 6
12. Aurul Brad 8 2 2 4 7-12 6
13. C.F.R. Timiș. 8 2 1 5 5-11 5
14. Chimica Tîrnâveni 8 2 1 5 8-14 5
15. Metal urg. Cugir 8 2 1 5 10-18 5
16. Armătura Zalău 8 2 0 6 7-19 4
17. Minerul Lupeni 8 1 0 7 3-13 2
18. Avîntul Reghin 8 1 0 7 3-16 2

ETAPA VIITOARE (23 octom
brie) : Armătura Zalău — Vic
toria Cărei, C.F.R. Timișoara — 
Dacia Orăștie, Minerul Lupeni — 
Aurul Brad, Chimica Tîrnăveni 
— Avîntul Reghin, „U“ Cluj-Na- 
poca — F.C. Baia Mare, C.I.L. 
Sighet — C.F.R. Cluj-Napoca, Me
talurgistul Cugir — Victoria Că- 
lan, Minerul Moldova Nouă — 
U.M. Timișoara, Mureșul Deva — 
Gloria Bistrița.

campionat. Dinamo — din criză 
de efectiv, Steaua — din criză 
morală, consecință a dublei ra
tări (campionat — cupă) de 
anul trecut. Universitatea Cra
iova — din criză de antrenor. 
Deși și-a revenit prima, Stea
ua a „căzut" din nou (o așteap
tă și un meci extrem de greu 
la Iași), acuzînd incapacitatea 
sa ofensivă, precum și k.o.-ul 
(2—8) din dubla întîlnire cu 
C.F. Barcelona. Ir! pofida com
ponenței sale de echipă omoge
nă numai la nivelul unei for
mații de... handbal in 7, Dina
mo s-a mobilizat exemplar (în- 
cepînd cu meciul împotriva U- 
niversității Craiova), dubla în
tîlnire cu Atletico a fortificat-o, 
campioana revenindu-și pro
gresiv și cîștigînd teren grație 
mai ales aportului hotărîtor al 
„vechilor lupi" Dudu, Sătmă- 
reanu, Dinu și Cheran. în pier
dere de voce după despărțirea 
de antrenorul Teașcă, Universi
tatea Craiova a arătat o vre
me ca o echipă convalescentă, 
jucînd din amintiri și din va
loarea unor titulari care ar 
putea prinde formația de bază 
a multor echipe europene, Bă
lăci, Crișan, Marcu, Ștefănescu. 
încetul cu încetul, Universitatea 
a ajuns să se pună pe picioare 
și să reintre în ..discuția pen
tru titlu".

Plasate la granița dintre e- 
chipele care pot și cele care 
speră, Jiul (locul 8) și F. C. 
Olimpia (locul 9) au statuturi 
diferite. Față de campionatul 
trecut, Jiul este în scădere. 
Revelația primăverii ’77 ne-a 
dat o singură dată în toamna 
aceasta măsura posibilităților 
sale. în meciul cu Dinamo, cînd 
i-a surclasat pe campioni. F.C. 
Olimpia Satu Mare, cea mai 
puternică promovată de anul 
acesta (adversar foarte inco
mod la Timișoara ca și la Tg. 
Mureș), a revenit în prima 
divizie ca o echipă închegată, 
care știe ce vrea in teren și 
are destule mijloace de expri
mare. Rămîne să confirme în 
continuare.

II. F. C. Constanta a început 
campionatul cu voința și cu
rajul lui Zamfir și Tararache. 
După cum s-a văzut însă și în 
meciul cu Dinamo, fără „bătrî- 
nul căpitan" Antonescu, corabia 
se scufundă. La F. C. Petrolul, 
Valentin Stănescu continuă să-și 
construiască o adevărată echi
pă de Divizia A. Munca de a- 
nul trecut a fost reluată anul 
acesta, chiar în... Divizia A. La 
U.T.A., priceputul tehnician Ion 
Ionescu caută să echilibreze un 
„11“ care trăiește prea mult 
din loviturile de <;ap ale lui 
Nedelcu II. F. C. Corvinul, 
F. O» Bihor, S. C. Bacău sînt 
echipe care „înaintează" după 
progresia deficitară „una bună 
•— două rele". C. S. Tirgoviște 
nu reușește să-și depășească 
complexele de nou promovată, 
nici condiția unui lot modest, 
care dorește multe si poate pu
ține. F. C. M. Reșița a pierdut 
un antrenor bun (pe Reinhardt) 
și și-a ciștigat alt antrenor bun 
(pe Manolache). Pare că și-a 
revenit dună un debut dezas
truos. După victoria asupra di- 
namoviștilor, Politehnica Iași a 
căzut din treaptă în treaptă. Are 
totuși un lot bun și o ridicată 
capacitate de joc. La un mo
ment dat însă, jumătate din e- 
chipă nu era validă. Oare să nu 
existe doctori pricepuți în trau
matisme fizice sportive la Iași ? 
Nu prea e de crezut. Oricum, 
vorba bună și caldă moldove
nească nu a rezolvat entorsa lui 
Dânilă, nici întinderea lui Si- 
mionaș și Ieșiul s-a tot dus la 
vale. Și e păcat, pentru că e- 
chipa-i bună !

Marius POPESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A PLECAT, IERI, LA MOSCOVA

Ieri, la prinz, fotbaliștii de la 
Universitatea Craiova au ple
cat, pe calea aerului, spre Mos
cova unde, după cum se știe, 
miercuri 19 octombrie, dețină
toarea „Cupei României" va în- 
tîlni — în primul joc din ca
drul turului 2 al „Cupei cupe
lor" — pe Dinamo Moscova.-



C.M. DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. I)

calificare. La cat. 82 kg, tînărul 
Ion Draica l-a întrecut cu difi
cultate, la puncte, pe suedezul 
Andersson, după care a cîștigat 
prin tuș la norvegianul Mysen 
și prin descalificare la japone
zul Hasegawa. Petre Dicu (cat. 
90 kg) l-a fixat cu umerii pe 
saltea pe Aslan (Turcia), apoi, 
la fel. pe Karring (Danemarca). 
Tînărul Ivan Savin, (cat. 100 
kg), liber în primul tur, cîștigă 
prin tuș la japonezul Yoshida 
și la cehoslovacul Chara. în 
sfîrșit. în limitele cat. +100 kg, 
reprezentantul nostru Victor 
Dolipschi a avut o comportare 
slabă. învins prin tuș, în primul 
meci de sovieticul Kolcinski, 
campionul olimpic de la Mont
real, Dolipschi a pierdut prin 
descalificare (de fapt o dublă 
descalificare!) întilnirea cu 
iugoslavul Ilici și totalizînd opt 
puncte negative a fost elimi
nat din comnetitie !

în gala 
luptătorii 
competiție 
tide, unele 
dificile. I. 
iasă victorios la puncte (11—6) 
în fața suedezului L. Malm- 
kvist. susținut frenetic de nu
meroșii spectatori aflați în tri
bune. Șt. Rusu a finalizat tu
șul (min. 5) și în meciul cu J. 
Mavraganis (Grecia). în turul 
următor, însă, el a 
lificat nemeritat în 
H. Wehling (R.D. 
cînd scorul îi era

de duminică scara, 
români rămași în 
au susținut alte par- 
dintre ele extrem de 
Păun a reușit să

fost desca- 
partida cu 
Germană) 
favorabil 

(3—2). Arbitrul de saltea Dus- 
son (Franța) a cerut al treilea 
avertisment împotriva luptăto
rului român, influențîndu-i și 
pe ceilalți arbitri. Tot o ase
menea decizie a fost dictată și 
împotriva lui I. Dulică în con
fruntarea sa cu P. Ukkola (Fin-

Concursul internațional de motoeros de la Zdrnești

UICU GINGĂ

landa) și astfel a fost eliminat. 
Juniorul I. Draica n-a fost nici 
el cruțat de asprul verdict al 
descalificării în meciul cu M. 
Hegediiș (Ungaria). Dar I. 
Draica a rămas în lupta pentru 
o medalie. Excelent a luptat în 
această gală tînărul P. Dicu. 
După ce l-a învins la puncte pe 
iranianul H. Kolahi, el a repurtat 
o prețioasă victorie înainte de 
limită în fața luptătorului so
vietic V. Avdeșev. Semigreul 
I. Savin n-a putut să treacă 
de multiplul campion jnondial 
și european N. Balboșln 
(U.R.S.S.). fiind învins prin 
tuș. N. Gingă a avut tur liber, 
urmînd să intre în turul 5 fără 
nici un punct de penalizare !

Așadar, în cursa pentru 
dalii sau locuri fruntașe 
află N. Gingă, I. Păun, Șt. 
su, I. Draica, P. Dicu și I. 
vin. Luni vor fi desemnați 
reații acestei ediții.

me
se 

Ru- 
Sa- 

lau-

„CUPA FUROPH” -1978

ÎNVINGĂTOR MERITUOS 
TÎNĂRUL LOCALNIC E. MULNER

ZĂRNEȘTI, 16 (prin telefon), 
în pofida timpului rece, a- 
proape 10.000 de spectatori au 
asistat la concursul internațio
nal de motoeros (ultimul din 
suita celor trei din această 
săptămînă) desfășurat dumini- 

pe dealul Breghina, situat 
marginea orașului. Evoluînd 
un traseu dificil, motocicliș- 
din Austria, Elveția, Unga- 
și România și-au disputat 

întîietatea (la clasa pînă la 500 
cmc) într-un ritm foarte alert. 
Tonul l-a dat tînărul nostru a- 
lergător Ernest Miilner (18 
ani), care, joi, la Sf. Gheorghe, 
a avut în concurs numeroase 
defecțiuni mecanice și a dorit 
acum nespus de mult să se re
vanșeze. El a terminat învin
gător în ambele manșe, după 
un pasionant duel cu mai ex
perimentatul său adversar și 
coleg de echipă națională Mi
hai Banu — cîștigătorul con
cursului de joi. Pregătit temei
nic de tatăl său, Paul Mulner, 
Ernest a obținut primul său 
trofeu internațional.

Cum s-au comportat ceilalți 
concurenți
Moașa — a fost nevoit să a- 
bandoneze în ultimul tur din 
cauza unei pene de motor, E- 
duard Laub — s-a dovedit a 
fi în ascensiune de formă de 
la un concurs la altul. Ion 
Plugaru — revine pe primul 
plan, iar juniorul Romeo Dia- 
conu ne-a arătat că este con
stant bun, curajos.

CLASAMENT : 1. E. Miilner 
(Torpedo Zărnești). 2. M. .Ba
nu (Poiana Cîmpina), 3. E. Laub 
(Torpedo Zărnești), 4. I. Plu
garu (Steagul roșu Brașov), 5. 
N. Arabadgi (Locomotiva Plo
iești), 6. Gh. Voi cu (Automo
bilul Buzău), 7. O. Hounold 
(K.T.M. Viena), 8. R. Diaconu 
(Flacăra Automecanica Moreni), 
9. N. Murgoci (Poiana Cîmpi
na), 10. I. Popa (Torpedo Zăr
nești).

Clasa națională pînă la 350 
cmc — rezervată tineretului — 
a fost cîștigată de către Cornel 
Vlad (Muscelul C. Lung).

Troian IOANIȚESCU

români ? Traian

u mniM mm

La Congresul Uniunii Inter
naționale de Pentatlon Modern 
și Biatlon, care a avut loc re
cent la San Antonio (Statele 
Unite), cu prilejul campionate
lor mondiale, au fost stabilite 
locul și datele de desfășurare 
a unor importante competiții 
din calendarul internațional al 
U.I.P.M.B. Astfel, ediția a IV-a 
a „Cupei Europei" se va desfă
șura anul viitor în țara noas
tră, în zilele de 2—6 iulie, po 
baze sportive ale Bucureștiului. 
Campionatele mondiale de se
niori și juniori din 1978 vor 
avea loc în Suedia, la Jon- 
koping, în perioada 19—23 au
gust. Ca delegat tehnic al 
U.I.P.M.B. pentru aceste com
petiții a fost desemnat Ion 
Mureșanu, vicepreședinte al 
Federației române de pentatlon 
modern. în 1979 campionatele 
mondiale de seniori vor avea 
loc în Ungaria, iar cele de ju
niori în Olanda. în 1980, an 
în care nu se organizează 
campionate mondiale de seni
ori. C.M. de juniori vor avea 
loc in Spania.

ÎN PRELIMINARIILE C.M.

• LA TORINO, în grupa a 
II-a europeană : Italia — Fin
landa 6—1 (3—0). Au înscris : 
Bettega (4), Graziani, 
relii, respectiv Hasivi. 
clasamentul :
1. Italia
2. Anglia

Zacca- 
Iată

4 4 0 0
5 4 0 1

15- 2 8
13- 4 8

FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE BOX
awwwwwwwwww REZULTATE TEHNICE .\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

3 3 0
2 10

0 Semimuscă
Musca
Cocoș 
Pana

£5 Semi ușoară 
Ușoară 
Semimijlocie 
Mijlocie mică

Mijlocie 
Semigrea

Ș Grea

Cozma (Dinamo) b.p. (5-0)Cozma (Dinamo) b.p. (5-0) Ghinea (Steaua)
BurcJihoi (Metalul Buc.) b.p. (3—2) Cipere (Steaua) 
Dinu (Dinamo) b.p. (4—1) Dobăeș (Metalul Bocșa)
Ciochină (Steaua) b.p. (5-0) Buzduceanu (Steaua) jî 
Ilie (Dinamo) b.p. (3—2) Vlad (S.C. Muscel)
C. Cuțov (Dinamo) b.p. (5-0) Simion (Dinamo) 
Hoduț (Rapid) b.p. (4—1) Ghiță (Steaua)
Miron (C.S.M. Cj.-Nap) b.p. (5-0) Chioveanu (Lit. 
Mangalia)

Năstac 
Gyorffi 
Simon

(Steaua) 
(Dinamo) 
(Dinamo)

b.k.o.2 Sziiagy 
Donici 
Boancă

b.ab.2
b.ab.1

(Dinamo)
(Stea ua)

(C.S.M. Cj.-Nap)

SaWWWWWWWWWWWW

(Urmare din pag. I)
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tactica așteptării lovitu-

publicului). Cei doi parteneri 
de... atletism au boxat cu ade
vărat doar ultimele 90 de se
cunde din rundul 3. Și pentru 
că tot trebuia desemnat un 
campion, ar fi trebuit preferat, 
credem. Dumitru Cipere, care 
a dat 2—3 pumni mai mult, dar 
judecătorii-arbitri au vrut alt
fel, oferindu-i lui DUMITRU 
BURDIHOI (Metalul București) 
o centură fără glorie !

COCOȘ. într-un meci cu va- 
lepțe tehnice s-au angajat me
daliatul cu argint al campiona
telor europene. Teodor Dinu, și 
Alexandru Dobăeș din Bocșa. 
Exagerata prudență a marcat 
însă și acest meci. ' Dinu ex
ploatează parcă mai bine mo
mentele de acalmie, punctînd 
subtil, aproape discret, dar to
tuși acumulînd puncte. Cînd, în 
sfîrșit, Dobăeș se hotărăște să 
părăsească expectativa și să 
pornească la asalt, el se lovește 
de reduta tehnică și de mobili
tatea Iui Dinu, mareînd dar șl 
primind. Astfel, decizia devine 
normală. dec* noul camnion n-a 
strălucit : TEODOR DINU (Di
namo) cîștigă la puncte.

PANA. Gheorghe Ciochină și 
Constantin Buzduceanu ar fi 
putut oferi o finală „în fami
lie". Cei doi membri ai clubului 
Steaua au preferat un duel de 
drepte (amîndoi avînd garda in
versă), în care reflexele mai 
bune ale lui Ciochină au pre
valat. Duelul acesta aproape 
monoton, timp de 3 reprize, ni 
l-a arătat pe Ciochină mai clar 
în acțiuni, mai eficace și prin 
aceasta candidat îndreptățit la 
victoria pe care iuriul i-a și a- 
cordat-o. Camnion : GHEOR
GHE CIOCHINA. (Steaua).

SEMIUȘOARA. într-un meci 
în care tonul „pîndei" l-a dat 
Gheorghe Vlad. oponentul său 
Dragomir Ilie s-a mulțumit să 
puncteze cînd și cînd. împotri
va manierei dezordonate de a 
boxa a lui Vlad, dinamovistul a

aplicat
rilor eficace și a reușit timp 
de două runduri. Cu arcada 
spartă în ultima repriză, Vlad 
— potrivit obiceiului său — 
trece la un atac furibund (și 
uneori orb), căruia Ilie îi face 
tot mai greu față. Dar meciul 
era pe sfîrșite și judecătorii 
au apreciat zestrea de puncte 
acumulate anterior de dinamo- 
vist. Campion : DRAGOMIR 
ILIE (Dinamo).

UȘOARA. Altă finală „în fa
milie", de astă-dată dinamo- 
vistă. a opus „veteranului1* Ca- 
listrat Cuțov pe tînărul și foar
te talentatul Gheorghe Simion. 
Deloc intimidat de faima ad
versarului său, Simion a ini
țiat acțiuni curajoase, aplicînd 
lovituri neașteptat de tari. îm
potriva unui Cuțov de astă-da
tă parcă apatic, Simion (elev 
al lui Vasile Mariuțan) a stră
lucit, surprinzător, 
mijloace tehnice, 
multiple planuri 
și tehnic), Cuțov 
tur de forță în ultimul minut 
al meciului, dar ni s-a părut 
că era prea tîrziu. Victoria la 
puncte s-ar fi cuvenit poate 
tînărului Simion, dar judecăto
rii, într-un consens sentimen
tal, s-au temut parcă să ac
cepte realitatea înfrîngerii unui 
mare pugilist ! Campion : CA- 
LISTRAT CUȚOV (Dinamo).

SEMIMIJLOCIE. La stilul 
mereu ofensiv și combativ al 
lui Cornel Hoduț, Florian Ghiță 
a răspuns cu o prudență rar 
întreruptă de lovituri. Clinciu- 
rile au fost foarte dese și ast
fel Hoduț nu poate aplica de
cisivele sale croșee. Ambii bo
xeri sînt avertizați, deși ob
strucția pornea mai curînd de 
la Ghiță. în ultimul rund, Ghi
ță primește de mult meritatul 
avertisment 
cheie la fel de confuz cum a 
început. Campion : CORNEL 
HODUT (Rapid).

MIJLOCIE MICA. Ion Miron 
și Nicolae Chioveanu au ini
țiat un continuu schimb de 
stingi care s-a transformat re-

pede într-un frumos meci, a- 
plaudat la scenă deschisă. în 
ultimul rund, Miron valorifică 
superioritatea sa crescîndă și-1 
trimite la podea pe adversar. 
Astfel, 
ralele 
meci 
nu s-a auzit(!), lui ION MIRON 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

MIJLOCIE. Croșeul de stin
gă la bărbie al lui Alee Năs
tac, după un singur minut de 
luptă, nu a fost suficient pen
tru a-1 descuraja pe tînărul 
Valentin Sziiagy și a-1 deter
mina să renunțe la luptă. A- 
bia în rundul 2, cînd dinamo
vistul și-a luat inima în dinți 
pentru a-1 ataca în serie 
campion, imprudența a 
scump plătită, pentru că o 
tră scurtă de dreapta l-a 
mis definitiv la podea pe 
lagy. ALEC NĂSTAC (Steaua) 
s-a dovedit în continuare un 
mare campion.

SEMIGREA. „Furia" lui Geor- 
gică Donici n-a durat mult. A 
fost suficient ca Ion Gyorffi să 
răspundă mai serios, pentru ca 
în min. 1:25 al reprizei secun
de, antrenorul Ion Chiriac să 
arunce prosopul, cerînd oprirea 

* ’ ' ~ ION

victoria revine (in u- 
publicului), după un 

în care comanda break

pe 
fost 

con- 
tri- 

Szi-

tocmai prin 
Dominat pe 
(fizic, tactic 
a reușit un

și meciul se în-

15- 3 6
3- 3 2
4- 4 2
3-4 2
3- 5 2
4- 13 0

nata Las Palmas : 2—1 (1—0) 
cu Anglia, în finală, 
partida pentru locul 3. 
garia — Uruguay I—0.

9 La Rio de Janeiro, 
mengo — Cosmos New 
4—1. Au marcat : Zico 
Tita, respectiv Beckenbauer.

IN CAMPIONATUL U.R.S.S.
Jucînd Ia Kiev cu formația 

locală Dinamo. Dinamo Mos
cova a încheiat meciul cu un 
scor alb și ocupă, f 
ment, locui 3—4 la 
cu Torpedo Moscova, 
cu’ cite 30 p. Pe locul 
mo Kiev 36 p (26 de 
disputate), 2. Dinamo 
34 p.
DYNAMO DRESDA, NEÎNVINSA 

IN CAMPIONATUL
R.D. GERMANE

R.D. GERMANA (et. 8) : 
F.C. Karl Marx Stadt — Wis- 
mut Aue 4—0, Wismut Gera — 
Dynamo Dresda 2—4, F.C.
Magdeburg — Carl Zeiss Jena 
4—1, Chemie Bbhlen — Dyna
mo Berlin 1—0, Rot Weiss 
Erfurt — Sachsenring Zwickau 
4—0, ...............
Oder 
0—0, 
Halle

3. Finlanda 6 2 0 4 11-16 4
4. Luxemburg 5 0 0 5 2-19 0

Meciul decisiv are loc la 16 
noiembrie : Anglia — Italia.
• LA MONTERREY, în tur

neul final al zonei America de 
Nord — Bazinul Caraibilor, 
Mexic — Surinam 8—1 (3—1).
înaintea meciurilor El Salva
dor — Haiti și Canada — Gua
temala, clasamentul se prezin
tă astfel :

1. Mexic
2—3. Canada
2—3. Guatemala

4. El Salvador
5. Haiti
6. Surinam

MECIURI INTERNAȚIONALE
e Sportul studențesc, aflată 

în turneu în Italia, a susținut 
un meci amical cu formația Ve
rona, din prima divizie. Gazdele 
au cîștigat cu 2—1 (1—1).

9 Continuîndu-și turneul in
5. U.A., selecționata R.P. Chi
neze a jucat la Rowdies (Tam
pa) cu o reprezentativă regio
nală. Oaspeții au obținut vic
toria cu 2—1 (0—0).

• Jucînd la Kassel (R.F.G.), 
selecționata de tineret a 
U.R.S.S. a învins cu 3—0 (2—0) 
formația similară a R.F. Ger
mania.

e Turneul internațional de 
juniori de la Las Palmas 
a fost cîștigat de selecțio- 
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AGENDA SĂPTĂMÎNII

In
Un-

Fla- 
York 

(3),

în clasa- 
egalitata 

fiecare 
1. Dina- 
meciuri 

Tbilisi

Vorwărts Frankfurt pe 
— Lokomotive Leipzig 

Union Berlin — Chemie 
1—1. In clasament : L 

Dynamo Dresda 15 p, 2. F.C. 
Magdeburg 14 p.

meciului. Campion : 
GYORFFI (Dinamo).

GREA. Doar 42 de : 
a durat meciul în care 
gură lovitură la ficat

secunde 
o sin- 

___  a lui 
Mircea Simon a fost îndestulă
toare pentru a-1 determina pe 
antrenorul lui Ion Boancă să a- 
runce prosopul. Campion : MIR
CEA SIMON (Dinamo).

ATLETISM o Campionul olim
pic Edwin Moses a fost desem
nat cel mai bun atlet american 
al anului 1977. în vîrstă de 22 
de ani, Edwin Moses a stabilit 
în acest an un nou record mon
dial (47,45 în proba de 400 m g) 
și a terminat învingător la în
trecerile pentru „Cupa Mondială" 
desfășurate la Diisscldorf.

BASCHET • în prima zi a 
turneului internațional masculin 
de la Zagreb, echipa italiană Ga- 
betti Cantu a învins cu scorul 
de 90—89 (47—44) formația St.
Bonaventura Olean din New York, 
într-o altă partidă, Cibona Za
greb a dispus cu 91—86 (45—39)
de Sinudyne Bologna.

BOX • Campionatele Asiei se 
vor desfășura în a doua jumătate 
a lunii octombrie la Djakarta. 
La întreceri și-au anunțat parti
ciparea 83 de pugiliști din 13 țări.

HOCHEI > După desfășurarea 
a 6 etape, în campionatul Ceho
slovaciei pe primul loc continuă 
să se mențină echipa Poldi Klad
no, cu 11 puncte, urmată de CHZ 
Litvinov — 9 p și Sparta Praga

17
17—23

ATLETISA 
TENIS

19 BASCHET

FOTBAL
20 BASCHET
20—22 CĂLĂRIE

CICLISM

20—25
21 FOTBAL

21—23 LUPTE
POLO

22—30 c Al Arie
23 AUTO

Maraton internațional, la Atena 
Turnee pentru Marele Premiu FILT, 
Sydney (indoor) șl Barcelona 
Tur preliminar în „Cupa cupelor" (m) 
și „Cupa Liliana Ronchetti" (fl 
Turul a în Cupele europene (meciuri- 
tur) 
Tur preliminar în C.C.E. 
Concurs internațional, la 
(Olanda)
C.M. de ciclism artistic și 
Bmo
Cursa de 6 zile, la Frankfurt pe Main 
In preliminariile C.M., zona Africa : 
R.A. Egipt — Nigeria, la Cairo 
C.M. de lupte Hbere, la Lausanne 
Turnee preliminare pentru Cupa cupe
lor
Concurs internațional, la Washington 
Marele Premiu al Japoniei, la Fuji (f.l)

la

(m și f)
Leeuwarden

ciclo-bal, la 3

— 8 p. Rezultatele înregistrate 
în cea de-a 6-a etapă : Tesla
Pardubice — Dukla Trencin 5—3; 
Poldi Kladno — Slovan Bratis
lava 4—2 ; Skoda Plsen — CHZ 
Litvinov 1—2.

ȘAH • După disputarea pri
melor 3 runde, în turneul inter
național de la Bar (Iugoslavia), 
conduce maestrul englez Stean,

• TELEX®
cu 21/2 puncte. Victor Ciocâltea 
ocupă locul 3, cu l’/a P. după 
ce a remizat cu bulgarul Tringov. 
• înaintea ultimei runde, în tur
neul de la Vama conduce Spi
ridonov (Bulgaria), cu 8'/i puncte, 
urmat de Vilela (Cuba) — 7’/2 P 
și Ivanov (Bulgaria) 6’/j p.

TENIS • în turneul de la Ma
drid, italianul Paolo Bertolucci a 
obținut o surprinzătoare victorie 
cu 6—2, 4—6, 6—0 în fața cunos
cutului campion spaniol Manuel 
Orantes. în alte partide din „sfer
turi" : Fillol — Smith 1—6, 6—4, 
G—4 ; Dibbs — Fibak 6—3, 4—6, 
6—4 ; Borg — Higueras 6—2, G—2.

i

In semifinale, Bjorn Borg l-a 
învins cu 6—2, 6—3, 6—3 pe Eddie 
Dibbs, iar Jaimă Fillol l-a eli
minat cu 6—4, 7—6, 6—2 pe Pa
olo Bertolucci. în finală : Borg 
— Fillol 6—3, 6—6, 6—7, 7—6. In 
finala feminină : Regina Marsi- 
kova — Mariana Slmionescu 
6—4, 7—5. • în sferturile
de finală ale turneului de la 
Brisbane : Gerulaitis — Saviano 
6—0, 7—5 ; Roche — Warwick
6—4, 6—3 ; Pfister — Scanlon 7—6, 
6—7, 6—2 ; Rosewall — Fassbender 
6—2, 6—2. în semifinale. Vitas 
Gerulaitis l-a învins cu 4—6, 6—2,
6— 1 pe Henk Pfister, iar Tony 
Roche pe Ken Rosewall cu 5—7,
7— 5, 6—3.

TENIS DE MASA a Disputat în 
localitatea engleză Bracknell, 
meciul dintre selecționatele mixte 
ale Angliei și Iugoslaviei, contând 
pentru „Cupa ligii europene", s-a 
încheiat cu scorul de 4—3 în fa
voarea oaspeților. Iată cîteva din
tre rezultatele înregistrate : Sti- 
pancici — Day 2—1 ; Douglas — 
Stlpancici 2—0 ; Palatinus — 
Hammersley 2—0 ; Douglas — 
Kosanovici 2—0.
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