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In cadrul campionatelor naționale șî ale .Daciadei", ca ți al 
competițiilor care se desfășoară sub egida .Daciadei", la sfîr- 

țitul săptămînii s-au disputat atractive întreceri sportive

MATURITATEA Șl DISCIPLINA ÎN JOC- 
ATUURILE POLOIȘTILOR BUCUREȘTENI
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SPORTIVII ROMÂNI, CÎȘTIGĂTORI Al CELEI 
DE A X-a EDIȚII A BALCANIADEI DE GIMNASTICA

CLUJ-NAPOCA. 10 (prin te
lefon). După trei zile de între
ceri pe care spectatorii si spe
cialiștii le-au urmărit deopotri
vă cu mult interes, duminica 
seară s-a încheiat în Sala spor
turilor cea de-a 10-a ediție a 
Campionatelor balcanice de

ANCA GRIGORAȘ 

gimnastică care s-a bucurat de 
prezența sportivelor si sportivi
lor din România, Bulgaria, 
Iugoslavia, Grecia și Turcia. 
După ce vineri seara au fost 
desemnate primele învingătoa
re, la gimnastică ritmică mo
dernă, simbătă întrecerile au 
continuat cu concursul general 
feminin și masculin în cadrul 
căruia au fost stabiliți cîștigă- 
torii pe echipe și individual 
compus, iar duminică au fost 
programate finalele pe aparate.

Ca și în anii precedent! cam
pionatele au fost dominate de 
reprezentanții tării noastre, mai 
doritori ca niciodată să-si în
scrie în palmares un titlu sau 
să cucerească o medalie bal
canică.

în concursul masculin din 
cei 9 gimnaști pe care i-a in
trodus federația noastră de spe
cialitate 8 s-au clasat pe pri
mele locuri ale Întrecerii, nu 
mai puțin de 3 puncte despăr- 
tindu-1 pe primul clasat. Dan 
Grecu, de primul dintre gim-

„Cupa Scinteii tineretului" la tenis

MINDRIA DE A FI CAMPIONI Al „DACIADEI"
Cupa oicritâ de ziarul „Sportul" celui mai teluric Jucător
a lost cîștigatd dc studentul craiovcaa Mic Cojan

cînd

ai

da
de

Au trecut cinci ani de 
colegii noștri de la cotidianul 
„Scinteia tineretului*, în cola
borare cu C.C. al U.T.C. și cu 
sprijinul F.R.T., au inițiat o 
competiție de masă care s-a 
dovedit a fi una dintre cele 
mai atractive pentru iubitorii 
„sportului alb*. în acest an e- 
diția de la Costinești a „Cu
pei Scinteii tineretului" la te
nis a avut un caracter cu to
tul deosebit: ciștigătorilor ce
lor trei categorii de vîrstă, 
băieți și fete, li s-au decernat 
și titlurile de campioni 
„Daciadei*. Confruntările 
fapt cu totul explicabil — au 
căpătat un caracter și mai în- 
dîrjit, fiecare concurent 
rind să îmbrace tricoul 
laureat al celei mai mari și 
mai frumoase competiții spor
tive naționale și, urcat pe 
podium, să primească medalia 
de aur, argint sau bronz cu 
panglica tricoloră. Pe terenu
rile de tenis, sau în jurul lor, 
am reîntîlnit cunoștințe mai 
vechi, sau i-am văzut pentru 
prima dată pe alții — dar toți 
avînd de spus cîte ceva. La 
Rm. Vilcea, aflam de la pro
fesorul Eugen Vătășescu, inte
resul pentru această competi
ție nu s-a estompat cu trece
rea anilor ; mai mult, de fie
care dată cînd pleacă la Cos
tinești, tinerii vîlceni Ișl pro
pun să revină acasă cu cel 

r.astii străini, iugosla’.'ul Miro
slav KezmtovieL Situația a fost 
aproape identică si in competi
ția feminină in care pe primele 
5 locuri ale clasamentului ge
neral s-an situat numai gim
naste românce, iar în primele 
9 locuri toate cele 7 sportive 
ale noastre prezente In concurs.

în competiția pe echipe n-a 
fost nici o dificultate ca repre
zentativa tării noastre să învin
gă detașat, la individual com
pus disputa pentru locurile 
fruntașe s-a dat de asemenea 
între gimnastele și gimnaștii 
români. La masculin a cîști- 
gat, eu aproape un punct a- 
vsns. multiplul nostru campion 
Dan Grecu, în timp ce la femi
nin s-a înregistrat pentru prima 
dată în istoria de 10 ani a cam
pionatelor balcanice situația ca 
în fruntea clasamentului să se 
afle Ia egalitate două sportive. 
Acestea sint Teodora Ungurea- 
nu și Anca Grigoraș.

Dar. în timp ce Ia băieH 
învingătorul s-a conturat con
stant, Dan Grecu acumulind cu 
fiecare execuție prețioase ze
cimi de puncte în fata mai ti
nerilor săi colegi Aurelian Geor
gescu și Kurt Szilier. la fete 
disputa a avut un anume sus- 
pens. in sensul că liderul s-a 
schimbat cu fiecare nou aparat.

DAN GRECU

puțin un titlu de campion. 
Ceea ce s-a Intîmplat si la 
actuala ediție, cînd tinăra Da
niela Orban, la capătul unei 
finale de o mare frumusețe, a 
întrecut-o' pe una dintre fa
voritele categoriei 10—14 ani, 
bucureșteanca Claudia Nicu- 
lescu.

Unul dintre cei mai compe- 
tenți tehnicieni, antrenorul e- 
merit Marin Bădin, solicitat 
să „pună ochii* pe elemente 
de perspectivă, și-a notat mai 
multe nume, propunînd (și 
primind acordul) secretarului

Ion GAVRJLESCU

(Continuare in pag. 2—3)
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MECIURI „TARI“
ÎN CAMPIONATUL DE HANDBAL

Mini-etapa competițiilor na
ționale de handbal (de fapt, 
etapa a Il-a a Diviziei mascu
line A și a „Cupei de toamnă* 
la fete), cu patru meciuri ami
nate din nouă, a programat o 
interesantă reuniune în sala 
Floreasca. Interesantă pentru 
că am putut asista la o primă

J

TEODORA UNGUREANU

astfel că abia după ultima exe
cuție s-au putut desemna în
vingătoarele. După ce la sol in 
frunte s-a aflat mezina echi
pei noastre. Rodiea Dunca. a- 
poi Teodora Ungureanu s-a im
pus cu 9.80 la sărituri si a 
trecut în frunte. La paralele 
este rindid Aneăl Grigoraș să

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag a 4-a)

Divizia A la fotbal — etapa a 4-a

LIDERA - STEAUA, SINGURA VICTORIE IN DEPLASARE
• șicana și T. C. Argeș - a puncte din 8 posibile • Politehnica Iași a reușit
In deplasare ceea ce n a obfinut... acasă • „Poli" Timișoara, Olimpia Satn Marc,
Dinamo șl Jiul la primele victorii in actuala edific • 0 învinsă apreciată, LC. Baia Marc

REZULTATE TEHNICE
Simbătă ---------------------------------
Politehnica Tint. - Sp. studențesc 2-1 n-o)
F. G Argeș - F.C. Baia Mare 3-1 (2-0)
Univ. Craiova - ASA. Tg. M. 2-0 (1-0)
Duminică —--------------------—
Dinamo — Gloria Buzău 4-0 (0-0)
U.TJL - Steaua 1-3 (0-2)
S. G Bacău - C. S. Tîrgoviște 2-0 (1-0)
Jiul - Chimia Rm. V. 3-0 (2-0)
F. G Olimpia - F. G Corvinul 3-1 (1-1)
F. G Bihor — Politehnica lași 1-1 (1-1)

Citiți ta paginile 2—3 relatări de la jocurile celei
de a 4-a etape a Diviziei A

ETAPA VIITOARE (duminică 17 septembrie)
F. a Argeș — Universitatea Craiova
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș
F. G Corvinul — F. C Baia Mare
Chimia Rm. Vilcea — S. C. Bacău
Politehnica lași — Politehnica Timișoara
F. G Olimpia — Gloria Buzău
F. G Bihor — Jiul
G S. Tîrgoviște - U.T.A.
Sp. studențesc — Dinamo

CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. F. G Argeș
3. F. G Baia Mare
4. A.S.A. Tg. Mureș

4400 12-4 8
4 4 0 0
4 3 0 1
4 2 11

8-3 8
5-3 4
7-5 5

5- 6. G S. Tîrgoviște 4 2 11 5-5 5
Univ. Craiova 4 2 11 5-5 5

7. S. G Bacău 4 2 0 2 3-2 4
8. U.TA. 4 12 1 4-3 4
9. F.G Corvinul 4 2 0 2 5-0 4

10-11. Sportul studențesc 4 112 6-5 3
Dino mo 4 112 5-4 3

12—13. Politehnica lași 4 112 3-4 3
F. G Olimpia 4 112 5-0 3

14. Politehnica Timișoara 4 112 3-5 3
15. Chimia Rimnicu Vilcea 4 112 6-9 3
16. Jiul 4 10 3 5-5 2
17. Gloria Buzău 4 10 3 2-9 2
18. F. C. Bihor 4 0 13 3-9 1

GOLGETERII
4 GOLURI : Iordănescu (Steaua) — I din 

11 m.
3 GOLURI: M. Răducanu (Steaua), Marca 

(Univ. Craiova) — 1 din 11 m, Dobrin (F. C. 
Argeș).

----------------------------------------------- 1
Țevi, lansat de Custov, 
înscrie primul său gol 

pentru... Dinamo

surpriză în Divizia masculină 
A — Universitatea Craiova a 
dispus de Universitatea Bucu
rești, interesantă pentru că am 
putut vedea la lucru două e-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Ultimele jocuri de polo, des
fășurate simbătă la Comple
xul sportiv „Tineretului* din 
Capitală, care au desemnat pe 
prima campioană a „Daciadei*, 
nu au modificat ierarhia sta
bilită încă din ziua anterioară. 
Sportivii bucureșteni au cîști- 
gat categorie In fața tinerilor 
poloiști din județul Timiș 
(18—2), clujenii au întrecut fără 
dificultate formația Aradului 
(5—1), iar jucătorii din județul 
Bihor și-au asigurat poziția a 
3-a in clasament, dispunlnd de 
mai puțin experimentata echipă 
a județului Mureș (9— 1).

Selecționata Capitalei — 
de fapt formația noastră cam
pioană Rapid București — s-a 
impus in acest turneu datorită 
unui plus de maturitate și dis
ciplină de joc, adică exact ceea

CAMPIONII DE JUNIORI
LA BIATLON
Timp de trei zile, la poligo

nul de la stadionul Dinamo, In 
bazinul din incinta complexului 
sportiv ..23 August* și la Sta
dionul tineretului au avut Joc, 
în organizarea Federației de 
călărie și pentatlon modem, fi
nalele campionatului republican 
de biatlon și triatlon pentru 
juniori, desfășurate sub e grifa 
„Daciadei*, la care au luat par
te concurenți din județele 'IV- 
miș. Ilfov și din municipiul 
București. 

ce a lipsit reprezentativei clu
jene (care a făcut partide cel 
puțin tot atlt de bune ca ți 
campioana). Lipsa de disci
plină, In special, a anulat ta 
mare măsură eforturile forma
ției clujene.

Clasați pe locul trei, sporti
vii din Bihor au dovedit re
surse superioare și posibilități 
de a juca cit de curind de Ia 
egal la egal cu echipele din 
București ți Cluj-Napoca. Fe- 
jer. deja selecționat In lotul 
reprezentativ, Costreș și He- 
gyesy ni s-au părut jucătorii 
cei mai dotați, care trebuie să 
se bucure și în continuare de 
creditul selecționerilor.

A. VASILIU

(Continuare ta pag. t—3)

Șl TRIATLON
Iată primfl clasați : BIATLON, 

INDIVIDUAL: 1. M. Andrei
(București) 2310 p (antrenor t 
D. Țintea), 2. AL Friedman (Ti
miș) 2230 p, 3. L Țintea (Bucu
rești) 2190 p ; ECHIPE : 1. Ti
miș 6475 p, 1 București 6415 
p, X Ilfov 5065 p ; TRIATLON, 
INDIVIDUAL : L M. Birlă 
(București) 3095 p (antrenor D. 
Țintea), 2. C. Corfiate (Bucu
rești) 2840 p. 3. Z. Balogh 
(București) 2335 p; ECHIPE: L 
București 8290 p, i. Timiș 5715 
p, 3. Ilfov 5075 p.

Nicolae TOKACEK-coresp.
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DIVIZIA A
ETAPA A 4-a

LA DECATLON
In cadrul competiției naționale 

„Daciada". sîmbătă și dumini
că, pe Stadionul Republicii din 
București s-au desfășurat cam
pionatele republicane la probe 
combinate ale atletilor juniori 
de categoria a Il-a (decatlon — 
băieți, pentatlon — fete). Vre
mea nefavorabilă a influențat 
desfășurarea întrecerilor, în spe
cial în prima zi de concurs, 
lăsîndu-și amprenta asupra ni
velului rezultatelor.

La decatlon, clujeanul Aurel 
Astileanu (C.A.S.U.) a dominat 
concursul, cîștigînd cu o dife
rență de aproape 1000 p ! El 
a totalizat 6 290 p, fiind urmat 
de Trandafir Zainea (C.S.Ș. 1 
Constanta) 5 384 p și Aurel Bog-

Șl PENTATLON
dan (C.S. Satu Mare) cu 5 316 p. 
La pentatlon pe primul loc s-a 
clasat Mirela Condurache (Lie.
2 Iași) cu 3 281 p, urmată de 
Doina Gheorghiu (C.S.M. Iași) 
3161 p și Marieta Hcu (Lie. 5 
Deva) cu 2 908 p.

ATUURILE POLOIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATELE 
DE DECATLON 
Șl PENTATLON 

ALE JUNIORILOR MARI

Campionatul de decatlon al 
juniorilor mari a fost cîștigat 
de Daniel Neacsu (C.S.Ș. 1 Con
stanța) cu 6 480 p. învingător 
detașat înaintea lui Gabriel 
Neagoe (C.S.Ș. București) 5 473 
p si Marcel Comșa (C.F.R. Ti
mișoara) 5 459 p.

La pentatlon, după ce Clara 
Biszak (Lie. 1 Brașov) a condus 
după primele patru probe. Ele
na Aflorii (Lie. 5 Deva) a în
trecut-o clar la 800 m. termi- 
nînd pe primul loc cu 3 677 p. 
Biszak s-a clasat a doua cu 
3 669 p, locul trei fiind ocupat 
de Ioana Grigore (Lie. 1 Bra
sov) cu 3 263 p.

Ultimele rezultate tehnice. 
Bihor — Mureș 9—1 (3—1, 3—0, 
1—0, 2—0). Au înscris : Hegyesy 
2, Fejer2, Vidican, Orban, Ha- 
rabula, Costreș 2 (Bih.), res
pectiv P. Kiss. Cluj — Arad 
5—1 (1—0, 1—0, 1—1, 2—0). Au 
marcat: CI. Rusu 2, Colceriu 2, 
V. Pop (Cluj), respectiv Adoe. 
București — Timiș 16—2 (5—L 
3—1, 4—0, 4—0). Realizatori :
Andreescu 6, Mustață 3, Țărâ
na 2, FI. Teodor 2, Olac, Slavei, 
Ilie Gheorghe — 
Toth, Lisețchi.
L București
2. Cluj
3. Bihor
4. Arad
5. Mureș
6. Timiș

Clasamentul
R. Rusu (Cluj) 14 ; 2. Colceriu 
(Cluj) 10 ; 3—6. Fejer (Bih.), 
Ghițan și Szabo (Arad), FI 
Teodor (Buc.) 8.

(Buc.), respectiv 
Clasament final:

s s 0 0
1
2
3
4
5

golgeterilor :

5 4 0
5 3 0
5 2 0
5 10
5 0 0

46— 16
47— 5 
31—24
22—23
10—48

9—49

10
8
6
4
2
0

1.

In noua sala a sporturilor 
din municipiu] Tulcea s-au des
fășurat timp de trei zile, bucu- 
rîndu-se de condiții excelente, 
întrecerile finale ale ediției de 
vară a „Daciadei" Ja volei, ca
tegoria pește 19 ani. sportivi 
nelegitimați, la startul cărora 
s-au prezentat 15 echipe (o ab
sență — formația feminină Vo
ința Măricelu, județul Bistrița- 
Năsăud).

Iubitorii sportului din orașul 
de la porțile Deltei au răsplă
tit cu aplauze evoluția majori
tății competitorilor, pentru fru
musețea întrecerilor furnizate 
și pentru dîrzenia cu care și-au 
disputat titlurile de campioni 
ai „Daciadei".

La capătul întrecerilor, cla
samentele arată astfel: feminin
— 1. RECOLTA GURA ȘUTII
(Jud. Dîmbovița) — campioană 
a „Daciadei*, 2. Sănătatea Alba 
Iulia, 3. Aripile Ghimbav (Bra
șov), 4. ' ' "
(Neamț), &. Aurora _București; 
mâhnii in ; ~_______________
NAPOCA — campioană a „Daci
adei”, 2. A.S.A. Sibiu, 1 Știința 
Rm. Sărat, 4. I.MA.LA. Tecuci. 
5. Dinamo Slatina, 6. Voința 
București.

Pentru folosirea de sportivi 
legitimați au fost descalificate 
din Întrecerile finale : Univer
sitatea Craiova și Voința Buzău
— feminin, Rapid Satu Mare 
și Recolta Căteasca (Argeș). — 
masculin. (Pompilia COMȘA- 
coresp.).

Viitorul Săviaeștâ

L UNIREA CLUJ-

ACTUALITATEA LA TIR

FINALELE PE ȚARA ALE 
SPORTIVILOR COOPERA
TORI HANDICAPAȚI FIZIC

Astăzi încep, în stațiunea 
Mangalia, finalele pe țară ale 
Întrecerilor sportivilor coopera
tori handicapați fizic. Con
cursul, care, a devenit tradițio
nal, reunește pe cei mai meri
tuoși sportivi invalizi, câștigă
tori ai fazelor de masă. Fina
lele se vor desfășura tâmp de 
două zile, programînd întreceri 
Specifice la atletism, tenis de 
masă și popice.

• Pe poligonul din Parcul 
Herăstrău s-a desfășurat tri
unghiularul de tir cu arcul la 
care au participat sportivi din 
R.P.D. Coreeană, R. P. Mon
golă și România. întrecerile 
s-au încheiat cu rezultate ri
dicate. Iată primii trei clasați 
la simplu F.I.T.A. : senioare: 
1. Cio Sun Oc (R.P.D. Coreea
nă) 1218 p, 2. Aurora Chin 
(România) 1167 p, 3. Bazarsvren 
(R. P. Mongolă) 1166 p : seniori : 
1. Aurel Robu (România) 1275 
p, 2. Petrică Feier (România) 
1240 p, 3. Zo Ciol Su (R.P.D. 
Coreeană) 1209 p.

• Sub conducerea antreno
rului federal Olimpiu Galea, 
o delegație de tineri trăgători 
pentru arme cu glonț a plecat 
spre Havana, pentru a parti
cipa la „Concursul Prietenia". 
Din echipa de pușcă fac par-

te proaspeții campioni euro
peni Mircea Ilca, Florin Mi- 
nișan și Gabriel Tătaru, că
rora li s-a adăugat Marian 
Dumitru, iar din cea de pis
toale, Constantin Țîrloiu, Ga
briel Ionașcu, Gabriel Crista- 
che și Virgil Sncin. întrece
rile se vor desfășura între 16 
și 19 septembrie.
• Intre 14 și 25 septembrie, 

trăgătorii clubului Steaua vor 
participa la Concursul arma
telor prietene, la Lvov în 
U.R.S.S., iar cei ai clubului 
Dinamo, la Dinamoviada de 
tir găzduită de Suhl (R. D. 
Germană) Intre 18 și 24 sep
tembrie.
• A plecat la Plsen (Ceho

slovacia) o echipă de juniori a 
clubului Dinamo care va par
ticipa la o întilnire bilaterală 
cu tinerii trăgători de la clu
bul Ruda Hvezda din locali
tate.

(Urmare din pag. 1)

ehipe provinciale în „Cupa fe
minină de toamnă". Hidroteh
nica Constanța și Rulmentul 
Brașov și, în fine, interesantă 
pentru că am întrezărit din nou 
posibilitățile reale ale Confec
ției, revenită la „tutorele* ei 
Valeriu Gogâltan.

Meciul de băieți, dintre echi
pele studențești ale Capitalei 
ți Băniei, a fost aspru, cu „scă
părări” pe semicerc, dar plă
cut, chiar dacă handbalul va
loros n-a fost prea des pre
zent în sală. Oltenii au avut 
în portarul Valeriu Solomon 
(20 de ani, 1,92 m înălțime) un 
veritabil „înger păzitor" al 
buturilor. El a apărat exce
lent, oprind drumul spre pla
să și la 6 aruncări de la 7 m I 
Au mai avut oaspeții oameni 
în zi. mare și în puternicii Gh. 
Dumitru și V. Cornea, ca și 
în subtilul P. Stuparu. Bucu- 
reștenii l-au dezamăgit pe Eu
gen Trofin și l-au făcut pe 
Virgil Hnat să declare că „nu 
sînt antrenați băieții". De ce 
oare ?

La Hidrotehnica Constanța 
— echipă din ce în ce mai o- 
mogenă, în ciuda absenței Iu- 
lianei Hobincu și a Lîlianei 
Tomescu, în ciuda plecării La- 
risei Cazacu —■ am remarcat

o extremă dreaptă de viitor. 
Daniela Lică (19 ani) are și 
ceva tehnică, dispune de cu
raj și, mai ales, de intuiție. 
O circulație derutantă a mingii 
și un contraatac eficient — 
iată atuurile jocului Confec
ției. La Rulmentul Brașov am 
admirat, mai ales, spiritul de 
sportivitate, manifestat chiar 
în condițiile în care arbitrii 
I. Grigoriu și C. Mihalache din 
Pitești dictau decizii anapoda.

♦ Derbyul Banatului s-a în
cheiat nedecis. Arădenii acuză 
lipsa lui Burger, dar corespon
dentul nostru I. Ioana nu omi
te să ne informeze că gazdele 
au beneficiat și de patru arun
cări de la 7 m, în timp ce 
oaspeților nu le-a fost acor
dată decît una. Tot el ne încu- 
noștințează 
pe... alocuri

4 Meci 
Băieții lui 
Minaur Baia Mare) au cîștigat 
în fața celor de la- Borzești, 
dar corespondentul nostru Ilie 
Iancu a făcut o statistică edi
ficatoare în ceea ce privește 
„ardoarea” cu care s-a jucat: 
63 de faulturi, 10 eliminări și 
12 aruncări de la 7 m. Se poa
te spune, deci, că ediția a 21-a 
a Diviziei A la handbal mascu
lin a început... tare. Unde se 
va ajunge ?

„CUPA SCiNTEII

TINERETULUI"

LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

REZULTATE TEHNICE
DIVIZIA A (m)

• Universitatea București — 
Universitatea Craiova 12—15 
(8—10)
• Gloria Arad — Politehni

ca Timișoara 15—15 (7—7)
• C.S.M. Borzești ----

Minaur Baia Mare 
(7—12)

A Dinamo București — Ști
ința Bacău (se joacă Ta 20 
septembrie)
• Universitatea Cluj-Napo-

H.C.
22—25

că meciul a fost 
cam dur.

tare și la Bacău. 
Lascăr Pană (H.C.

ca — Steaua (se joacă azi, la 
ora 16)

„CUPA DE TOAMNA" (O
• Progresul București — 

Hidrotehnica Constanța 10—16 
(5—7)
• Confecția București — 

Rulmentul Brașov " " - ~
• Universitatea

— Universitatea 
(amînat)
• Constructorul

— Rapid București (amînat)

16—12 (7—7)
Timișoara 
București

Baia Mare

I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
1

I
I
1
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I
I
I

I
I
I
I
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LA CRAIOVA ÎNCOLȚESC...
UNIVERSITATEA CRAIOVA - A.S.A. TG. MUREȘ 2-0 (1-0)

Stadion Central ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori - aproximativ 
10 000. Au marcat : MARCU (min. 3), TILIHOi (min. 50). Șuturi la poartă : 
ÎS—11 (pe poartă : 9—4). Cornere : 17—5.

UNIVERSITATEA : Lung 8 — Ungureanu 7, Tilihoi 7, Ștefânescu 8, Purima 
7 — Donose 7, Bălăci 7 (min. 85 Clrțu), Geolgâu 7 (min. 46 Be Mea nu 7) — 
Crișan 7, Comătoru 8, Marcu 8.

A.S.A. : Vunvuiea 8 — Goli 8, Unchias 6, IspÎT 7, Kortesl 6 — Va-rodi 7. 
Bozețan 6 (min. 79 Onuțan), Boloni 7 — Fazeka$ 6 (min. 69 Both N 6), 
Pîsioru 7, Biro M 6.

A arbitrat Fr. Coloși 9 ; la Nnie : N. Georgescu (ambii din București) 
șl C Ghițâ (Brașov).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4—0 (1—0).

„Repetiția generală" a Uni
versității Craiova în perspecti
va importantei confruntări de 
miercuri cu Fortuna Diisseldorf 
a corespuns într-o bună măsu
ră. Meciul cu A.S.A. Tg. Mureș 
ne-a demonstrat că. atunci cînd 
știu să se mobilizeze, jucătorii 
craioveni dețin mult mai multe 
mijloace de exprimare tehnico- 
tactică ce le permit să evo
lueze la un nivel peste cel a- 
rătat pină acum. în partida de 
sîmbătă, în ciuda terenului a- 
lunecos. ei au imprimat întâl
nirii un ritm susținut, ceea ce 
le-a permis să păstreze iniția
tiva aproape pe întreg par
cursul celor 90 de minute, ac-

—— ..... ..........  •
ționînd variat, desfășurînd pe 
un front larg numeroase acțiuni 
ofensive, două dintre ele înche
iate cu goluri. Și. pină la ur
mă. au obținut o meritată vic
torie cu 2—0 ; un succes îm
bucurător, realizat în fața unui 
adversar tenace. A.S.A. Tg. Mu
reș. condusă din start cu 1—0 
(in min. 3 Bălăci a centrat de 
pe partea dreaptă si MARCU 
a reluat balonul cu capul tri- 
mițindu-1 in plasă), a dat o re
plică neașteptat de bună reu
șind să contracareze jocul avîn- 
tat al gazdelor printr-o labo
rioasă țesătură de pase la 
mijlocul terenului. însă fără 
reușită la finalizare. Să notăm

SPI
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VICTORIA REDISTRIBUIRII LUI DINU
DiNAMO - GLORIA BUZĂU 4-0 (0-0)

Stadion Duumo ; teren moale ; timp frumos ; spectatori — oproxîmatîv 
12 XXX Au moraot : CUSTOV (nvn. 65 si 79). ȚEVI (min. 67) ți CHERAN 
(min. 90). Șuturi ta poartă : 25-7 (pe poartă : 11—4). Cornere : 10—4.

DINAMO : Eftimescu 7 (min. 96 Anuței) — I. Marin 6, Sătmăreonu 7, Dinu 
8, Cheron 7 — Augustin 6. Ion Moldovan 5 (min. 34 Ghiță 6), Custov 8 — 
Țălnar 6, Țevi 6, Vrinceanu 7.

GLORIA BUZĂU : Cristian 8 — hrana 6. Nicolae 6, Simian 6, Tulpan 5 
(min. 76 Necuice) — Toma 5, Dobre 5 (min. 66 Starve Iu 5), Negoescu 6 — 
Oprisaa 6, Stan 6. Gh. Radu 7.

A arbitrat V. Tătar (Hunedoara) 7 ; la linie : S. Drăgulici (Orobota Tr. 
Severn) și V. Gocilteu (Craiovc).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori ; 2-0 (2—0).

In duda scorului categoric, Di
namo a luat un start greoi. Jocul 
nu se lega, deoarece linia de 
mijloc, handicapată de forma 
submediocră a Iui L Moldovan, 
nu construia nimic, aduetnd toa
te mingile spre Tevl. care nu iz
butea să devină „noul Dudu”. In 
tot acest timp, buzoienii s-au 
grupat bine in jumătatea proprie 
și au încercat clteva contraatacuri 
destul de tăioase, prin Gh. Radu 
și Stan. Enervați de nereușita o- 
fenslvel lor 
viștii l-au 
Sătmăreanu în prima linie, 
suplimentat această superioritate 
numerică și prin Cheran, dar 
scorul a rămas alb, in ciuda o- 
caziilor (Vrinceanu min. 19, Dinu 
min. 46, din nou Vrinceanu min. 
38). Paradoxal, insă, marea o- 
cazle a reprizei a lost ratată de 
buzclenl, in secunda 20, cînd 
Stan, interceptând o minge, a ra
tat deschiderea scorului șl co
rectarea recordului de viteză al 
lui_  Lacombe, fiind deposedat

constante, dinamo- 
trimis deseori pe 

au

ta ultimi instanță de Sătmărea- 
nu. După pauză, jocul se schim
bă. Dinu, revenit ta linia de 
mijloc, limpezește toate acțiuni-. 
le, demonstrînd tacă o dată că 
ta cadrul echipei dinamoviste e 
mal multă nevoie de luciditatea 
lui decît de zvîcnirea finală ta 
apărarea ariergărzii. 
bucur oștenilor a fost __
dacă simplificăm lucrurile, 
CUSTOV, care a șutat fulgeră
tor, ta min. 65 de la 25 de metri, 
deschizînd scorul. După numai 
două minute, același Custov îl 
lansează pe ȚEVI, care înscrie 
ușor. Scorul crește, în min. 79, 
ta urma unui șut la fel de ful
gerător al lui CUSTOV, la*-o nouă 
lovitură liberă „potrivită® de 
Vrinceanu. CHERAN semnează 
în ultimul minut de joc un gol 
pe care ÎI așteaptă de vreo doi 
ani. O victorie netă, în numai 30 
de minute, după un rodaj care 
a durat o oră...
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VÎLCENII, OFENSIVI Șl LA>••• I

F.R.T., prof. Alexandra Lăză- 
rescu, ca ambele finaliste des
pre care am amintit, precum 
și Oana Hincu și Emil Dască
le (Iași), Călin Papuc (Sibiu) 
și Răzvan Costache (Tîrgoviș- 
te) să fie îndrumați spre sec
ții de performanță. Și ca o 
confirmare a talentului lor, 
Claudiei Niculescn și lui Emil 
Dascălu le-au fost înmînate 
cite o cupă din partea Virgi- 
niei Ruzici și a lui Ion Tiriac. 
Vor ajunge acești mici jucă
tori pe treptele unde au ur
cat marii noștri campioni ?

Campioni ai „Daciadei*: 
cat. 10—14 ani — Daniela Or
ban (Vilcea) și Bogdan Mihai 
(București) • 15—19 ani : Da
niela Pintilie (Brăila) și Sorin 
Dencescu — ’ 
19 ani : .

I
I
I
I
I
I

11 (Teleorman) ; peste I 
Ana Costea (Brașov) și I

Ilie Cojan (Dolj). Cupa ziaru- 1 
Iui „Sportul* (pentru cel mai ■ 

fost atribui- I

„Cupa Sein- _

tehnic jucător) a 
tă lui Hie Cojan.

Marele trofeu, 
teii tineretului" a 
tru a doua oară 
celor 5 ediții —_______
dețului Neamț. Este o bine
meritată răsplată a l....._,. 
ce se depune în această par
te a Moldovei pentru ca teni
sul să dispună de un rezer
vor cit mai bogat de talente.

luat — pen- I 
de-a lungul I îl 4». *

JIUL PETROȘANI - CHIMIA RM. VILCEA 3-0 (2-0)
Stadion Jiul ; teren moale ; timp no ros ; spectatori - aproximativ 6 000. 

Au marcat: DUMITRACHE (min. 10 - din 11 m), MULȚESCU (min. S4).
STOICA (min. 78). Șuturi la poartă : 12—12 (pe poartă : 7—5). Cornere : 6—4.

JIUL : Cavai 7 - Rusu 7, Bădin 7, Crupitu 8, P. Grigore 7 — Stoichiță 5 
(min. 77 Gurah), Mulțescu 8, Stoica 6 — Bucurescu 7, Dumitrache 5, Să- 
iăjon 7.

CHIMIA : Roșea 8 — Lepodatu 6, Stanca 7, Basno 5, Cincă 7 
(mia. 68 C. Nicolae 5), 
Vergu), Corabogeac 6.

A arbitrat Al. Ghigea 
(Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8.

~.____ ~. " ’ 7 — Stan 6
Saw 7, iordan 7 — Teîeșpan 5, Coca 5 (min. 77

(Bacău) 8 ; Ic Hnle : I. Igna (Arad) $1 M. Moraru

La juniori : 0—1 (0-0).

una 
fot- 
ata- 
mai

drumul ju- 
o bine- s 

activității I 
astă par- I

I

PETROȘANI, 10 (prin telefon)
Prima repriză a acestui meci, 

jucat in condiții deosebite de 
echipa gazdă (nici un punct în 
primele trei etane). a oferit, 
celor care au urmărit-o. 
din marile curiozități ale 
balului : nu echipa care a 
cat mai mult, care a șutat
mult care a avut mai multe 
ocazii — Chimia — a și înscris. 
Oaspeții au abordat jocul cu
rajos. ofensiv. Carabageac (min. 
6) s-a fîstîcit ca un începător 
la cîtiva metri de poarta lui 
Cavai. a ratat și. în min. 10, 
gazdele 
Basno. 
mingii.
careu 
prompt ______  _  _______
MITRACHE. (care atît a făcut 
in acest meci !) l-a transformat 
impecabil. 13 minute mai târ
ziu același Carabageac a ratat 
egalarea. balonul trimis de el 
cu boltă lovind „transversala" 
porții lui Cavai. Apoi a ratat

au deschis scorul, 
înșelat de traiectoria 
a oprit-o eu mina in 
și arbitrul a acordat 
penalty-ul pe care DU-

......... . ..............•
incredibil Coca (min. 31). Și din 
nou gazdele au înscris în min. 
34 : Stoichiță a centrat peste 
grupul apărătorilor oaspeți pînă 
la MULȚESCU și, venit în vi
teză. internaționalul petroșenean 
a reluat imparabil. cu capul, in 
plasa porții lui Roșea. Jiul a 
expediat în aceste prime 45 de 
minute două suturi la poartă si 
a marcat două goluri. în timp 
ce vîlcenii au făcut-o de sase 
ori. dar fără rezultat.

După pauză jocul a avut a- 
celași ritm iute, fazele au al
ternat la cele două porți. dar 
cei care au înscris au fost fot
baliștii de la Jiul, prin STOICA 
(min. 78). Mijlocașul gazdelor a 
șutat violent lingă stîlpul din 
stingă al porții lui Roșea, de 
la aproximativ 20 m. consfin
țind. în acest fel. prima vic
torie în actualul campionat a 
echipei antrenată de Gh. Ene 
și N. Oaidă.

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 10 
SEPTEMBRIE 1978 Extragerea I : 
50 44 52 39 ; extragerea a n-a : 
24 15 74 36 ; extragerea a HI-a : 
55 45 49 10. Fond general de cîș
tigurl : 425.826 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT ETAPA 

SEPTEMBRIE
DIN 10

X
1
1
1
1

VI. C.S.M. SUC. — F.C. Const. 1

I. F.C. Bihor — Poli.
II. S C. Bacău — C.S.

III. Jiul — Chimia Rm. 
IV Dinamo — Gloria Buzău
V. Olimpia S.M. — Corvinul

Iași 
Tîrg. 
Vilcea

VII. Constr. Iași — St. roșu 
Vin. Dinamo Sl. — Met. Buc.

IX. Petrolul — Progr.-Vulcan 
X. C.F.R. Tim. — U.M.T.

XI. Aurul Brad — Dacia Or.
XII. „U“ Cluj-Napoca — C.F.R.

XIII. Min. M. N. — FCM Reșița

1 
1
1
1
1
1
1

Fond total de cîștigurl : 601.589 
lei, din care 91.736 lei, report la 
categoria 1.
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TIMIȘORENII IN REVENIRE
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POLITEHNICA TIMIȘOARA - SPORTUL STUDENȚESC 2-1 (1-0)
Stadion „1 Mai** ; teren bun ; timp înnorat, excelent pentru fotbal : 

spectatori — aproximativ 10 000. Au marcat: VOLARU (min. 9), ANGHEL 
(min. 46), respectiv RADULESCU (min. 67). Șuturi la poartâ : 17—4 (pe 
poartă : 10-2). Cornete : 7—5.

POLITEHNICA : Bathori I 7 — Nada 8, Păltinișan 7, Vi șan 8, Borna 6 — 
Roțca 7, Dembrovschi 7 (min. 73 logo 5), Cotec 7 — Anghel 5 (min. 88 
Ftoareș), Volaru 8, Petrescu 7.

SPORTUL STUD : Moraru 6 — Tănâsescu 5, Grigore 7, Cazan 7, Cățot 6 — 
Rădulescu 6, O. Ionescu 6, Muntecmi 5 (min. 46 M. Sandu 5) — Stroe 6, 
lorgulescu 7, Chiba ia 5 (min. 74 Grasu 5).

A arbitrat R. Șerban (Craiova) 6 ; la linie : Gh. Jucan (Medias) fl M. 
Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene : VOLARU, TĂNÂSESCU, ANGHEL, M. SANDU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 2-0 (1-0).

Așteptată cu mult interes în 
perspectiva partidei de miercuri, 
cu M.T.K. Budapesta. întîlnirea 
disputată sîmbătă de Poli Ti
mișoara în compania Sportului 
studențesc a purtat amprenta 
unei repetiții generale. O repe
tiție generală nu însă pe de-a 
întregul reușită. deși echipa 
gazdă a demonstrat prin jocul 
său că este pe cale să depă
șească criza de formă manifes
tată în acest început de cam
pionat.

Chiar din primele minute, 
Politehnica se instalează în ca
reul bucureștenilor, Petrescu 
(min. 2) și Roșea (min. 4) ami
nă deschiderea scorului, ratînd 
două ocazii foarte bune. în 
min. 9. VOLARU înscrie pri
mul gol : fundașul Nadu înain
tează pe dreapta, pină Ia linia

de corner, centrează in careu, 
balonul ajunge la Dembrovschi 
eare-1 prelungește autorului go
lului și 1—0. Sportul studen
țesc, echipă masivă, alcătuită 
din jucători bine clădiți fizic, 
încearcă să „spargă" zidul din 
fata lui Bathori. dar fără suc
ces. Tot Nadu se remarcă, a- 
jungînd din nou pe linia de 
corner adversă, centrează si 
Petrescu șutează la poartă, dar 
Moraru salvează în corner. Vo
laru iși face și el tot mai mult 
simțită prezenta în teren, fiind 
pină la sfîrșitul jocului cel mai 
activ dintre atacanțt expediind

cele mai multe suturi la poartă 
(în min. 25 șutează fulgerător 
cu capul). Bucurestenii trec cu 
succes peste momentele dificile 
Si în min. 44 Stroe ratează ega- 
larea. prelungindu-și în mod 
nejustificat faza. Scorul se va 
modifica în primul minut de 
după pauză : Tănâsescu greșește 
degajarea, mingea este inter
ceptată de Petrescu și, prin in
termediul lui Cotec, ajunge Ia 
ANGHEL și™ 2—0. Se părea 
că meciul este jucat, punînd in 
balanță și bara din min. 59 a 
lui Cotec. dar iată eă ta min. 
67 oaspeții reduc scorul prin 
RADULESCU, eu un șut de la 
6—7 m. Trebuie să spunem că 
bucureștenii au mai marcat de 
două ori. dar in ambele situa
ții (min. 32 — lorgulescu și 
min. 57 — Stroe) arbitru de 
linie Jucan și Fediuc au sem
nalizat poziții de ofsaid ale 
atacanților respectivi, ultimul, 
după părerea noastră, gol va
labil. Nesigur, ezitant, cu ri- 
teva greșeli ta interpretarea 
fazelor, arbitrul R. Șerban.

T. MIRCEA

CAMPIONII AU „MÎAUII“ Bl\f COAIRAATACUl

AȘA MECI, DA!
F. C. ARGEȘ - F. G BAIA MARE 3-1 (2-0)

Stadion „1 Moi* ; t«ren ©lunecos (a plouat pînâ aproape de ora meciului) ; 
timp închis; spectatori — aproximativ 7 000. Au marcat: DOBRIN (min. 17, 
38 83), respectiv KOLLER (min. 55). Șuturi la poartâ : 9-18 (pe poartâ:
6-10). Corners : 6-3.

F.Q ARGEȘ : Speriata 8 - M. Zamfir 8. Stancu 9, Cîrstea 7, Iran 8 - 
BârbiXescu 6 (min. 82 Chivescu), Toma 6, lovânescu 6 — D. Nicolas 7 (min. 
90 Turcu), Radu M 6, Dobrin 9-ț-,

F.C. BAIA MARE : Ariciu 6 — Boa 6, Condruc 8, Sabâu 7 (min. 39 KoHer 
7), Molfxsr 6 — P. Rodu 8, Terbeș 7, L Murejan 8 — Sepi 7, Roz nai 5, 
Deac 7 (m’m. 46 Drago mi rescu 7).

A arbitrat G. Drago mir 9 ; la Hme : M. Buzea (ambii din București) fl 
L Rus (Tg- Muneș).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori ! î-2 (1-0).

PĂȘIT SOCUL DIN START
- CORVINUL HUNEDOARA 3-1 (1-1)

bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
(min. 21), MARCU (min. 52), HAJEGANU (min. 
in. 7). Șuturi la poartâ : 15-7 (pe poartâ : 10—3).

7, Smarandache 7, Matei 7, Popa 6 — Marcu 
, Bathori II 8 — Helvel 7, Mureșan 7, Both I 6

— Bucur 7, Gâlan 7, Merlâ 6, Bogdan 6 — Di> 
li 7 — Nicșa 6 (min. 64 Miculescu 6), NunweiHer 
?tirș 6.
d) 8 ; ta linie : T. Balanovici Gcși) și V. Topor

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-2 (1-1).
■re-■■■■■!■■ i •
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sat de la 17 m (min. 21). Con
ducerea tehnică a Olimpiei În
cearcă, la un moment dat, o am
plificare a incisivității echipei 
prin trimiterea lui Hațeganu în 
teren. Totuși, pînă la pauză, joc 
relativ echilibrat și o mare rata
re a lui Mureșan (min. 40).

După reluare jocul devine mal 
aspru fără să depășească însă li
mitele sportivității. Corvinul nu 
diminuează tenta ofensivă a re
plicii sale, dar nu încearcă satis
facția golului, deși în min. 63 Văe- 
tuș s-a aflat foarte aproape de el, 
cînd a șutat în bară singur în 
fața porții goale. Olimpia în 
schimb, „gospodară**, a punctat 
din vreme (min. 52 și 56) prin 
MARCU (șut violent de la 23 m) 
și HAȚEGANU, ultimul dintr-o 
poziție „pe muchie de cuțit*», 
greu de judecat fără un plasa
ment adecvat, la care oaspeții au 
reclamat ofsaid, dar arbitrul 
Rainea nu s-a lăsat Înduplecat.

Ion CUPEN

ȘTEPTĂRI A OASPEȚILOR
i). primele 45 de minute cînd
iții a- adversarii lor au trecut rareori
plasări de centrul terenului.

Rm. Gazdele au forțat de la bun 
ca și început deschiderea scorului,
tîrgo- dar atacind cam stereotip, cu

replică abuz de centrări înalte în ca-
iicipă- reul tîrgoviștenilor, n-au reu-
■4t în șit mult timp să fructifice
Mizînd spectaculoasele lor acțiuni și
un re- să-și atingă scopul. Ce-i drept,
ții s-au ei au și ratat cîteva ocazii
t- de foarte bune prin Botez (min.
r pre- 8 și 25), Chitaru (min. 15), Va-
»ol. In mânu (min. 30). Golul, care a
, dor- plutit multă vreme în aer, a
parti- căzut de-abia în min. 42 la o

ebi in centrare cu efect a lui VA-
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U.TJL - STEAUA 1-3 (0-2)
Stadion U.TA. ; teren foarte bue ; tăcp wwurot exce-'e-nt pentro fotbal ; 

spectatori — aproximativ 15 000. Au motoci : AELENB (■» n. X), TROC ț—— 
39), M. RADUCANU (mta. 51), respectfv KUKLA Im. 77). Șetari ta poartâ; 
15-13 (pe poartâ : 6-5). Camere . 5-8.

U.T.A. : Jivon 5 — Brtea 6 (m.n. 6C Bube c 6), KaUc 5. Gcșpc' 5 (m’n. 
28 Cura 7), Giurgiu 8 — Schepp 5, Voa. 5» Broșoncn. 5 — Doc.ce 5» Me
de leu N 6, Corcș 5.

STEAUA : N. Râducenu 8 - N:țe A R. Ma-> 7. Sc.->« 7. VS. 7 - Du
mitru 7, Stoica 7, tardânescu 7 (em. 53 Zah*v 7) — Trai 9, M. Răduccnw 9, 
Aclam i 9

A orbrtrat Gh. bpas (Cocricnțc) 5 : la Baia : L Chili bar (Pitar-3 fi N. 
Dinescu (Rm. Vikeo), uJtknul a g'.șei'--

Ccrtonoșe galbene : BROȘOVSOt, VACT. VX5U. ZAHiU.
Trofeul Petschovsriii : 9. La tantori : 0-C.

ARAD, 10 (prin telefon).
La Arad bucureștenii au reușit 

cel puțin C« minute de joc bun, 
ta viteză, fiecare jucător fi-a cu
noscut rolul, a-a demarca; Încon
tinuu și au reușit această victo
rie la un scor ce nu mai com
portă discuție, ta general, tri
pleta Troi — M. Răducanu — 
Aelenei a test azi de nestăvilit, 
începutul partidei nu este insă 
favorabil steliștilor, tatrueft 
U.TA. se aruncă ta atac și Do- 
mlde (min. 4), Nedelcu n (min. 
9) stat ta poziții foarte bune 
pentru a deschide scorul. Steaua 
știe însă ce vrea, strtage rtndu- 
rile, contraatacă periculos șl re
zultă un meci foarte aspru ta 
care arbitrul Ispas este depășit 
permanent. Textiliștii au inițiati
va și Broșovschi (min. îî) tri
mite balonul ta bară după o 
minge „lucrată" de Coraș. Jocul 
este foarte iute ta momentele 
dnd nu degenerează. Valoarea 
atacanților bucureștenl începe 
să-și spună cuvtatuL La aceasta 
a contribuit fi Înlocuirea lui 
Gașpar (min. 28), accidentat. Do- 
mide este retras pe post de li

bero. urinează dtera momente 
de nesiguranță ta apărarea ară
denilor de eare profită as-tv- 
MEI pnin. tn. Ia urma anei 
combinații ea Dumitra el grte 
printre jaloanele namile Dom:de 
— Kttkla — Schepp fi înscrie. 
Tot mai mul: începe să iasă ta 
evidență Trai : dacă in mm. E 
Bfi.ca a intervenit ta extremis, 
iar ta min. 31 ratează incredibil, 
două minute mal Urziu TROI 
mărește diferența, trectad cu 
ușurință pe Unță K-iklx fi 
Schepp. Medul era jucat. $L in
tr-adevăr, ta min. SI, M. BA3U- 
CAXU realizează al treilea gol al 
bucureștenilor după ■ cursă pe 
extrema stingă, ta care Schepp a 
fost driblat ea un novice, steaua 
face demonstrație șl numărăm 1T 
pase consecutive intre jucătorii 
bucureșteni I Goltn de onoare 
este obținut de KUKLA (min. 77) 
ta urma unei lovituri libere exe
cutate de Domide. Ded, o victo
rie pe deplin meritată obținută 
de echipa care a jucat mal mo
dern, mat eficace.

M. TU DO RAN

Un meci cum am vrea să 
mai vedem în campionatul nos
tru. A fost, dacă vreți, ilustra
rea frumuseții jocului pe atac. 
F. C. Argeș, deși a trebuit să 
suporte handicapul randamentu
lui mal scăzut al liniei de mij
locași și *1 lui Radu H, a con
firmat rezultatele din acest in- 
ceput de sezon, făcînd, în an
samblu, un joc bun. F.C. Bala 
Mare, așteptatâ cu justificat in
teres. după debutul remarcabil 
în Divizia A, s-a situat cu mult 
peste condiția unei nou promo
vate, a jucat deschis, pe atac, și 
de aici a rezultat o partidă cu 
destule virtuți : ritm rapid, an
gajament pe tot terenul, multă 
mișcare, faze de ia o poartă la 
alta și destul de multe de bună 
calitate. La toate acestea, am a- 
dâuga și arbitrajul inspirat al 
debutantului G. Dragomir.

A cîștigat F.C. Argeș cu 3—1. 
De ce T Pentru că a dovedit un 
TT-aj bun echilibru Intre apărare 
și atac : pentru câ fundașii săi 
au jucat destul de precis ; pen
tru eA a făcut un marcaj mal 
bun in „treimea* sa ; pentru că 
are experiență și a știut să trea
că peste momentele grele (nu 
puține) ; în sfirșit, pentru că l-a 
«vuț pe Dobrin, care, la 31 de 
•nî a răntas același virtuoz și, 
iată, în zi de șut, a marcat toate 
cele trei goluri, primele două în 
urma unor faze excelente. Așa a 
fost în min. 17 : combinație Do
brin — Ivan (centrare) — D. Ni- 
eolae (recentrare) și DOBRIN, cu

latul, a găsit un loc liber In 
stingă porții și & înscris ; apoi, 
in min. 38 : Radu II s-a angajat 
în atac, a fost faultat, arbitrul a 
lăsat un excelent avantaj, balo
nul a ajuns la DOBRIN care, 
deși flancat de trei apărători (și 
Împins) a liftat balonul in plasă 
cu îndemînarea-i cunoscută. Oas
peții n-au cedat, n-au căzut. Au 
reluat jocul după pauză cu ace
eași dezinvoltură și, în min. 55, 
au redus scorul prin splendidul 
gol al lui KOLLER (șut de la 
20 m, după o excelentă combi
nație). De ce au pierdut, totuși? 
Pentru că, la jocul laborios de 
la mijloc și avîntat în atac, au 
mizat prea mult pe șutul de la 
distanță al lui Condruc (preocu
pat, însă, prea mult de acțiunile 
ofensive) ; pentru că au plătit 
tribut naivităților din apărare 
(marcaj insuficient sau defec
tuos) ; pentru că în min. 83 
DOBRIN a sancționat neglijența 
lui Borz și plasamentul greșit al 
Iui Condruc, Koller și Ariciu, a 
deposedat și, de la 20 m, a șutat 
plasat, jos la colț. Scorul putea 
fi altul, dar au ratat Sepi, iovă- 
ncscu, Roznai (în min. 44, chiar 
din 11 m. — cind Ivan și Stancu 
l-au „secerat**, în careu, pe Mu
reșan — șut slab, telefonat, re
ținut de Speriatu), P. Radu și D. 
Nicolae (min. 85 — plecat din 
ofsaid nesemnalizat de L Rus). A 
fost, Insă, un meci bun, un ade
vărat meci de prima divizie »

Constantin ALEXE

ÎNTR-UN SINGUR MINUT!
F.G BIHOR - POUTEHNICA IAȘI 1-1 (1—0)

Sfndirii „F.C. : terw bun ; Gmp Innoraf : ipectalori — cproximaîlv
W00C. A. nrvot : KUN (vin. 35) fi D. IONESCU (<nln. 35). Șuturi la 
poartă : 14-8 (j>e poertă : 9-4). Con—rP i tî-3.

F.G BIHOR : AJbv 5 — B gen 5. Dian^rcscv 4. Zor. 4. T. Molnar 7 — 
Noos 5 (a*-*. 78 Nogrpa). M. Mono. 4 (min. RE Kjm 6), Kun 7 — Lupou 5. 
G Goorg«cu 4. FUdo» t .

PO<J I Ll fiflCA : Neste 8 — Mirio, 7. Anton 7, Ursa 8, Murețan 7 — Ro
agă A Baae 7. Roraaa 7 — D. Iomscp 7, Neaițeonv 6 (min. 58 Dănilă 5). 
Cernesc» 4 (mec 73 Cosiea 5).

A c± vet G Bărbulesrii 9 ; fa Tmie : Gh. Retezan (ambii din Bucu- 
mfii) fi H. Cenoa (Caracal).

Cartonase galbene : ROM IUL fi D. IONESCU.
Tratefi Fetschondii : 10. La juniori : 4-1 (2-0).

S. G BACAU - G S. T1RG0V1ȘTE 2-0 (1—0)
Stc.dion ,^3 August" ; teren bon ; tbnp frumos ; sperietori — oprafimotrv 

12 000. A marcof : VAMANU (mrn. 42 fi KȘ. Șaiari la poartâ: 17-8 (pe 
poartă : 8—2). Comoro : 14—2.

S.C. BACAU : MîrsdrUă 7 — Andrte, 6, Cctorglo 7, Lunea 7, Blsei 7 (mhu 
75 1. Solomon) — Cărpuci 6, Vamonv 8, Șoju 6 — Chrioru 6, Botez 7, An- 
tobl 6 (mia. 75 Pană).

C.S. TIRGOVIȘIt : Stanca 4 — Gheorphe 6, Atexand-rv 6, Ene 7, gstaru 4
— Furnică 6, Tătoru 6 (asin. 46 bala 6), Ștefânescu 6 (mm. 75 Dumitrescu)
— F. Grigore 5, Marinescu 5. Kafio 5.

A arbitrat O. Anderco (Satu More) 8 ; la Onie : O. Ștreng (Oradea) fi 
C. Szilaghi (Bala Mare).

Cartonașe galbena : CARPUd, MARINESCU, ANDRIEȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1 (0-1).

MÂNU care l-a surprins pe 
portarul Stancu, acesta prân
zind balonul dincolo de linia 
porții. După pauză, jocul a 
scăzut în spectaculozitate, gaz
dele evoluînd mai confuz și 
mai puțin periculos în atac. 
Ele au reușii totuși să-și ma

joreze scorul prin același VA
MANU care a înscris printr-un 
șui foarte frumos din afara 
careului. Victorie meritată In
tr-un joc în care, așa cum am 
mai spus, replica oaspeților a 
fost sub așteptări.

Constantin FIRÂNESCU

-------- DIVIZIA B: ETAPA A 4-a
NERUL GURA HUMORULUI 2—0 
(2—0). Au înscris : Miron aș (min. 
23) și Nicoarâ (min. 36 din 11 m).

Relatări de la : T. Siriopol, P. 
Enache, P. Comșa, P. Mateoiu, 
Gr. Rizu, D. Diaconescu, I. Mîn- 
drescu, V. Secăreanu și N. Marcu

1. F.C.M. GALATI 4 3 0 1 10- 4 6
2- 3. Viit. Vaslui 4 3 0 1 7- 3 6

Constr. lași 4 3 0 1 6- 2 6
4. C.S.M. Suceava 4 2 11 7-3 5
5. F.C. Constanța 4 2 11 5-4 5
6. F.C. Brâila 4 2 11 4-4 5
7. Muscelul C-lung 4 2 0 2 8- 4 4
8. Steagul roșu 4 2 0 2 5-2 4
9. I.C.I.M. Brașov 4 2 0 2 7- 6 4

10-11. Delta Tulcea 4 2 0 2 3-3 4
Portul C-ța 4 2 0 2 4- 4 4

12. Minerul G. H. 4 2 0 2 2- 4 4
13. Ceahlăul P.N. 4 2 0 2 3- 6 4
14. Oltul Sf. Gh. 4 112 3-5 3
15. Nitramonia Fâg. 4 112 3-10 3
16. Victoria Tecuci 4 1 0 3 4- 6 2
17. T racto-rul Bv. 4 10 3 4-8 2
18. Progresul Brâila 4 0 13 1-8 1

ETAPA VHTOARE (17 septem-
brie) : Muscelul Cîmpuiung — 
Delta Tulcea, Viitorul Vaslui — 
F.C. Brăila, Minerul Gura Humo
rului — C.S.M. Suceava, Oltul Sf. 
Gheorghe — Ceahlăul P. Neamț, 
Tractorul Brașov — I.C.I.M. Bra
șov, Victoria Tecuci — F.C.M. 
Galați, F.C. Constanța — Con
structorul Iași, Steagul roșu Bra
șov — Nitramonia Făgăraș, Pro
gresul Brăila — Portul Constanța.

SERIA A Il-a
ȘOIMII SIBIU — VIITORUL 

SCORNICEȘTI 0—2 (0—0). A

marcat : Șoarece (min. 66 și 89).
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

POIANA CÎMPINA 4—2 (1—1).
Au înscris: Crețu (min. 25), Con- 
stantinescu (min. 49), Stâne eseu 
(min. 70 și 72), respectiv Preda 
(min. 37), Libiu (min. 51).

PETROLUL PLOIEȘTI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
4—2 (2—2). Autorii golurilor : Si- 
maciu (min. 8), Moldoveanu 
(min. 38), Toporan (min. 55) FL 
Dumitrescu (min. 68 din 11 m), 
respectiv Iordache (min. 1), 
Georgescu (min. 3).

DINAMO SLATINA — META
LUL BUCUREȘTI 4—2 (3—1). AU 
înscris : Bălan (min. 2), Asaftei 
(min. 7), Furnea (min. 55), Stan- 
ciu (min. 58 din 11 m), respectiv 
Marin (min. 15), Șumulanschi 
(min. 72).

metalul plopeni — chi
mia TR. MĂGURELE 4—0 (2—0). 
Au marcat : Manolache (min. 
28), Mocanu (min. 37), Spiridon 
(min. 57) și Eparu (min. 71).

RAPID BUCUREȘTI — C.SJW. 
DROBETA TR. SEVERIN 3—0 
(1—0). Autorii golurilor : Rontea 
(min. 2), N. Manea (min. 79 din 
11 ni) și Zalupca (min. 85).

GAZ METAN MEDIAȘ — S.N. 
OLTENIȚA 1—1 (0—0). Au mar
cat : Orza (min. 73 din 11 m) 
pentru Gaz metan, Puchea (min. 
65) pentru S.N.

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
CHIMIA BRAZI 2—0 (2—0). Au
înscris : Voicilă (min. 19) și 
Ghencu (min. 30).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
F.C.M. GIURGIU 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Sultănoiu (min. 
39) și Mateescu (min. 84).

Relatări de la : S. Beu, V. Po- 
p o viei, I. Tănâsescu» D. Mihail, 
M. Boghici, G. Octavian, M. Ta- 
căl, M. Bizon și P. Ion.

1. PETROLUL PI. 4 3 1 0 12- 5 7
2. Autobuzul Buc. 4 2 1 1 8- 2 5
3. Rapid Buc. 4 2 1 1 7- 3 5
4. Viit. Scornicești 4 2 1 1 6- 5 5
5. Dinamo Slatina 4 2 1 1 7- 7 5
6. Metalul Plope-ni 4 2 0 2 6- 3 4

7- 8. Chimia Brazi 4 2 0 2 5- 4 4
Electroputere Cv. 4 2 0 2 9- 8 4

9. Ș.N. Oltenița 4 0 4 0 2- 2 4
10. Progr. Vulcan 4 2 0 2 8- 9 4

11-12. Metalul Buc. 4 1 2 1 4- 5 4
F.C.M. Giurgiu 4 1 2 1 3- 6 4

13. Poiana Cîmpina 4 2 0 2 7-11 4
14. Rulmentul Alex. 4 1 1 2 3- 3 3
15. CSM Dr. Tr. Sv. 4 1 1 2 4-7 3
16. Chimia Tr. M. 4 1 1 2 4-12 3
17. Gaz metan 4 0 2 2 2- 4 2
18. Șoimii Sibiu 4 1 0 3 3-6 2

ETAPA VIITOARE (17 septem
brie) : C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Gaz metan Mediaș, Pro
gresul Vulcan București — Rapid 
București, Viitorul Scornicești — 
Metalul Plopeni, Șoimii Sibiu — 
Petrolul Ploiești, Metalul Bucu
rești — Autobuzul București, 
S.N. Oltenița — Electroputere 
Craiova, Chimia Brazi — Chimia 
Tr. Măgurele F.C.M. Giurgiu — 
Poiana Cîmpina. Rulmentul Ale
xandria — Dinamo Slatina.

ORADEA, 10 (prin telefon).
Din nou spectatorii orâdeni 

au părăsit stadionul ta tăcere, 
triști, deși ei au sperat la mai 
mult după ce KUN a deschis 
scorul (1» mingea întoarsă vi
clean de Lapău in careu, singura 
realizare a acestuia). De fapt, 
din start s-a văzut marea am
biție a _roș-albastrilor“ de a 
întrerupe șirul insucceselor. Ei 
au hiat cu asalt reduta ieșeană 
(excelent organizată). unde 
Naște nu numai că a scos mingi 
grele, dar a avut si acea sansă 
la _bomba-bară“ a lui Naom 
(min. 14). In prima treime ă 
jocului, oaspeții s-au aflat ca 
boxerul în corzi, s-au clătinat 
acuzînd grele „lovituri". Și des
chiderea scorului a fost firească 
în condițiile descrise mai sus 
(nu înainte ca. pe contraatac, 
Cemescu — min. 28 si Nemțea- 
nu — min. 30. să facă să în
ghețe tribunele). Trăind prea 
intens, probabil, clipa de mare

bucurie a golului, in același 
minut 35, ieșenii de-abia au 
mișcat mingea la centru si D. 
IONESCU si-a încercat cu sue- 
ees șansa, egalind de la peste 
3# m. stupefiiad pe toți cei pre- 
zenți. Focul de artificii al gaz
delor s-a stins, ieșenii apar 
peste tot. combină în viteză, 
contraatacă gi trec pe lingă 
mari ocazii de gol ca urmare a 
„găurilor" din sistemul defensiv 
local : min. 45 — Banu. de la 
7 m, cap afară ; min. 53 — 
Nemteanu. luft cu poarta goa
lă. Gazdele sint dezorientate, 
aleargă fără spor, dar în final 
mai descoperă resurse pentru a 
forța victoria : min. 85. Geor
gescu și Kun se încurcă însă 
in careu si Naște (profitind) 
salvează cu prețul unui simplu 
corner.

Așa s-a scris Ia Oradea ega
litatea. intr-un singur minut de 
joc.

Stelian TRANDAFIRESCU

SERIA A lll-a
AURUL. BRAD — DACIA O- 

RĂȘTIE 2—0 (1—0). Autorul go
lurilor : Ghiță (min. 24 din 11 m 
fi min. 65).

C.F.R. TIMIȘOARA — UJH. TI
MIȘOARA 2—o (1—0). Au Înscris: 
Bocănici (min. 30) șl Iancu 
(min. 50).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL ANINA 2—0 (1—0). Au mar
cat : Ciocan II (min. 30) și 
Moga (min. 71).

C.I.L. SIGHET — IND. ȘÎRMEI 
C. TURZII 2—0 (0—0). Au În
scris: Sebestien (min 63) și Bocșa 
II (min. 89).

CHIMICA TlRNAVENI — ME
TALURGISTUL CUGIR 4—2 
(2—0). Autorii golurilor : Dina 
(min. 15. autogol), Bace (min. 
40), Vătafu (min. 57) Moldovan 
(min 70), respectiv Vig (min. 75 
din 11 m). Grigore (min. 89).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
F.C.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Cos- 
tinaș (min. 78).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — VIC
TORIA CAL AN 6—0 (3—0). Au
marcat : Birta (min. 10), Gridan 
(min. 31) Popovicl (min. 34 din 
11 m). Mureșan (min. 63), Flo- 
rescu (min. 75), Schwartzman 
(min. 76)

„U“ CLUJ-NAPOCA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—0) Au
torii golurilor : Mânu (min. 7).

A. Mureșan (min. 57), respectiv 
Cuman (min. 73).

MINERUL CAVNIC — MURE
ȘUL deva l-o (1-0). A înscris: 
Suncutean (min. 8).

Relatări de la : Al. Jurcă, St, 
Marton, I. Toma, S. Pralea, Al.
Ganea, P. Sumandan, 
I. Lespuc și Z. Debrețin

1. Ghișa,

1- 2. „U“ CLUJ.-NAP. 4 3 0 1 6-2 6
Gloria Bistrița 4 3 0 1 6-2 6

3. înfrățirea Or. 4 2 1 1 10-4 5
4- 6. C.I.L. Sighet 4 2 1 1 4-2 5

Aurul Brad 4 2 1 1 5-3 5
Minerul Anina 4 2 1 1 6-4 5

7. Minerul Cavnic 4 2 1 1 4-3 5
8. Victoria Călan 4 2 1 1 6-9 5
9. Minerul Mold. N. 4 2 0 2 22 4

10. Chimica 4 1 2 1 6 6 4
11. Ind. sîrmei C.T. 4 2 0 2 5-8 4
12. Mureșul Deva 4 1 1 2 6-7 3

13-14 Dacia Orâștie 4 1 1 2 4-6 3
C.F.R. Timișoara 4 1 1 2 3-5 3

15 Metalu^g. Cugir 4 1 1 2 5-8 3
16. C.F.R. Cluj-Nap. 4 1 0 3 4 5 2
17. F.C.M. Reșița 4 1 0 3 5-8 2
18. U.M. Timișoara 4 0 2 2 2-5 2

ETAPA VIITOARE (17 septem
brie) : C.F.R. Cluj-Napoca — 
Mureșul Deva, Ind. sîrmei C. 
Turzii — înfrățirea Oradea. Vic
toria Călan — Minerul Cavnic, 
Minerul Anina — C.F.R. Timișoa
ra, Aurul Brad — Chimica Tîr- 
năveni, F.C.M. Reșița — Gloria 
Bistrița, U.M. Timișoara — C.I.L. 
Sighet, Metalurgistul Cugir — 
Minerul Moldova Nouă, Dacia 
Orăștie — „U“ Cluj-Napoca.



In meciul atletic feminin R. S. F. S. Rusa — România SPORTIVI ROMÂNI
NOU RECORD ROMÂNESC LA ARUNCAREA 

SULIȚEI; EVA Z0RG6-RADULY 62,40 m

In turneul iuternațitnal 
de la Brașov
FEMININĂ DE BASCHET 
BRAȘOV, ÎNVINGĂTOARE

Revanșa meciului desfășurat 
anul 
intre 
tism 
Ruse 
sportivelor noastre eu scorul de

trecut, la Poiana Brasov, 
echipele feminine de atle- 
ale României si R-S.F.S. 
(victoria a revenit atunci

87—70 p). a avut loc sîmbătă 
la Moscova.

De data aceasta, după cum 
transmite agenția TASS. succe
sul a fost de partea atletelor 
sovietice care au cistigat cu 
91—84. Din păcate nu avem 
alte rezultate de la această în- 
tîlnire în afara performantei 
realizată de clujeanca Eva 
Zorgo-Raduly. Aceasta a arun
cat sulița la 62,40 m. realizing 
astfel un nou record național, 
cu 1.26 m mai bun decît recor
dul înregistrat de eă. săptămina 
trecută, la campionatele conti
nentale de la Praga.

Dacă ar fi obținut această 
performantă la C.E.. unde s-a 
clasat a 5-a. Eva ar fi fost 
astăzi deținătoarea medaliei de 
argint a „europenelor" !... Ori
cum este de subliniat saltul de 
calitate pe care tînăra aruncă
toare îl demonstrează. Si cum 
pină la încheierea sezonului 
competitional mai sînt câteva 
concursuri importante, s-ar pu
tea să-i mai consemnăm si alte 
îmbunătățiri ale recordului.

PESTE HOTARE
Handbaliștii bucurețteni 

campioni ai „Dinamovia 
dei“

Competiția internațională de 
handbal masculin „Dinamo- 
viada", 
s-a încheiat la Bratislava 
succesul 
București, 
neînvinsă 
cînd un 
eficace, apreciat ca atare — 
specialiștii ți comentatorii 
sportivi prezenți la întrecere, 
în ultimul joc, handbaliștii ro
mâni an învins cu scorul de 
19—18 formația cluburilor Di
namo din Cehoslovacia, după 
ce anterior cîștigaseră alte trei 
partide: 24—19 Ia Gwardia
Varșovia, 21—19 cu Dozsa Bu
dapesta ți 24—18 cu Dynamo 
Berlin.

masculin „
aflată la_a 7-a ediție, 

cu 
formației Dinamo 

care a terminat 
întrecerea, practi- 
joc spectaculos si 
reciat ca atare de

Tenismanele noastre 
în „Cupa Federației"

Tragerea la sorți a celei de 
16-a ediții a competiției in-

ECBPA 
VOINȚA

în organizarea UCECOM ți
A.S. Voința. în Sala sporturilor 
din Brașov s-a desfășurat un 
turneu internațional de baschet 
feminin, cîștigat de formația 
Voința Brașov (87—73 cu Voin
ța București. 71—65 cu O.K.S. 
Trnovo. 60—68 cu Spartacus Bu
dapesta). Pe locurile următoa
re : 2. O.K.S. Trnovo. 3. Voința 
București. 4. Spartacus Buda
pesta. (C. GRUIA — coresp.).

rmALĂ BORG —CONNORS
LA NEW YORK

r NEW YORK. 10 (Agerpres). 
Finala probei de simplu fe
mei din cadrul campionatelor 
intemațicmale de tenis ale 
S.U.A. se va disputa între ju
cătoarele americane Chris 
Evert și Pam Shriver. în se
mifinale, Evert a cîștigat cu 
6—3, 6—0 la Wendy Turnbull, 
iar Shriver a eliminat-o sur
prinzător cu 7—6, 7—6 pe 
Martina Navratilova.

Favoriții rămîn în cursă, la 
simplu masculin. în semifina
le : Bjorn Borg — Vitas Ge- 
rulaitis 6—3, 6—2, 7—6 ; Jimmy 
Connors — John McEnroe 6—2, 
6—2, 7—5.

în finala probei de dublu 
femei Billie Jean King, Marti
na Navratilova — Kerry Reid, 
Wendy Turnbull 7—6. 6—4.

CONSTANȚA, 10 (pria tele
fon). Criteriul internațional al 
juniocilor la ciclism s-a înche
iat duminică cu victoria rutie
rului român Gh. lăutaru. Suc
cesul tinărului reprezentant ai 
Clubului sportiv școlar nr. L 
București ne bucură cu aiit mai 
mult, cu cit el a fost obținut 
in compania unor cidiști va
loroși, așa cum s-au covedit 
a fi alergătorii din Cehoslova
cia. Polonia și Bulgaria.

Etapa a treia a „criteriului" 
(desfășurată sîmbătă după- 
amiază) a avut loc Ln condiții 
atmosferice vitrege. A plouat 
tot timpul, iar vintul a bătut 
necruțător. Gh. Lăutaru a fost 
cronometrat pe cei 30 km ai În
trecerii cu timpul de 44:47, ceea 
ce reprezintă o medie orară de 
40.200 km. Plecat ultimul (star
tul s-a dat din minut în minut, 
în ordinea inversă a clasamen
tului general), sportivul român 
l-a prins din urmă pe princi
palul său rival, cehoslovacul 
R. Mraz, imediat după întoar
cere, iar in apropierea liniei de 
sosire era pe punctul de a-1 
depăși și pe alergătorul polonez 
D. Kajzer. Pe lotrul doi în eta
pă s-a clasat P. Borcea (Vo
ința Buc.) cu 44:57, iar pe lo-

a - - -- -ternaționale feminine de tenis 
pe echipe, „Cupa Federației", 
veritabil campionat mondial 
pe echipe, s-a efectuat la 
New York In prezența pre
ședintelui FILT, Philippe Cha- 
trier. întrecerea, la care vor 
participa anul acesta selecțio
nate dm 32 de țări, se va des
fășura între 27 noiembrie și 
3 decembrie ta orașul austra
lian Melbourne, pe terenurile 
gazonate ale celebrei arene 
Kooyong Park. Echipa Româ
niei, cotată ca a 7-a favorită, 
va tatflni în primul tur for
mația Italiei. Iată ți alte me
ciuri din turul inaugural:

l;f ura

Australia — Belgia ; S.U.A. —■ 
Coreea de Sud ; UJt-S.S. — 
Austria; Iugoslavia — Norve
gia ; Cehoslovacia — Portuga
lia ; Franța — Suedia; Anglia 
— Spania; Olanda — Mexic.

Turneul de baschet 
de la Prievidza

Partidele disputate în prim* 
zi a turneului internațional 
masculin de baschet de la 
Prievidza (Cehoslovacia) s-a* 
încheiat eu următoarele rezul
tate : UBSC Viena — Banik 
Ostrava 96—67 (47—37); Klos
ter Na uber g Viena — Uni
versitatea Cluj-Napoca 79—78 
(48—32) ; Vasas Budapesta — 
Banik Handlova (Cehoslova
cia) 94—86 (46—34).

In C. M. de șah 
pentru juniori

în campionatul mondial d® 
șah pentru juniori ce se des
fășoară Ia Graz (Austria), 
după 7 runde conduc Dolma
tov (U.R.S.S.) și Barbero (Ar
gentina) cu cîte 5 puncte, ur
mați de Bjoerk (Suedia), Niel
sen (Danemarca), Iusupov 
(U.R.S.S.) — 4% puncte, Mateu 
(Spania), Mokry (Cehoslova
cia), Morisson (Scoția), Peturs- 
son (Islanda), Kordes (R.F.G.) 
— 4 puncte. In runda a 7-a, 
șahistul român O. Foișor a 
fost învins de argentinianul 
Barbero. Alte rezultate : Iusu
pov — Dolmatov %—‘A ; Ris- 
tici — Kordes %—% ; Mateu — 
West 1—0; Lpetursson — Or
tega 1—0 ; Nielssen — Bjoerk 
%—%- întrecerea se dispută 
după sistemul elvețian.

FORTUNA DUSSELDORF
LA EGALITATE CU F.G KOLN

CLASAMENT GENERAL : 1. 
Gh. Lăutaru (C.Sp-Șc. 1 Bite.) 
6h24 JU, 2. R. Devera (Ceho
slovacia) 6h 25:22, 3. FL Chițu 
(Petrolul Ploiești) 6h25:24, A L. 
Velits (Cehoslovacia) 6h25:27, 5. 
R. Mraz (Cehoslovacia) 6h26:35, 
8. L Kuzmanov (Bulgaria) 
6h26;42.

Gheorghe ȘTEFANESCU

In etapa a 5-a a campiona
tului vest-german, Fortuaa 
DusseMori — adversara Uni
versității Craiova în Cupa cu
pelor — a terminat la egali
tate partida susținută pe teren 
propriu eu campioana tării. 
F. C. Kola: 1—1. De fapt, a 
fost o reeditare a finalei Cu
pei R.F.G.. desfășurată cu 
6 luni ta urmă, rfnd F. C. 
Kola a cîștigat cu 2—0. Nici 
de data aceasta. Fortuna nu 
a reușit să se revanșeze, într-e 
partidă ta care a fost superi
oară. Oaspeții au deschis sco
rul prin Littbarski (mta. 62), 
iar Klaus Allots (min. 66) a 
marcat punctul egalizator. E- 
chipa din DOsseldorf a aliniat 
următorul ,41": Woyke — 
Zewe, Brei, Zimmermann, Bal
tes — Kăhnen, Lund, Weikl,

Allots — Gunther (Sxymanek), 
Seel. Alte rezultate : Eintracht 
-Braunschweig — F. C. Kaisers
lautern 0—0 ; Eintracht Frank
furt pe Main — Borussia 
Monchengladbach 2—0 ; Schal
ke M — Werder Bremen 2—1I 
Borussia Dortmund — V. f. B. 
Stuttgart 4—3 ; Arminia Biele
feld — Bayern Munchen 0—2. 
în clasament conduce F. C. 
Kaiserslautern, urmată de 
Schalk» M ți Borussia Dort
mund — toate cu cîte 7 p. 
Fortuna Dusseldorf ocupă lo
cul 9, cu 6 p.

M.T.K. ÎNVINSA DE HONVED

r MANILA, 10 (Agerpres). — 
'întreruptă la mutarea a 42-a, 
cea de-a 28-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial 
de sah. care si-1 dispută la Ba
guio (Fiii pine), marii maeștri 
Anatoli Karpov și Viktor Kor- 
cinoi a fost reluată duminică 
și s-a încheiat remiză după e- 
fectuarea a încă 21 de mu
tări.

A X-a EDIȚIE A BALCANIADEI DE GIMNASTICA
(Vrman din pag. I)

DE ™iB“„ionii
1 Rutierii 
să domine 
competiției 
nale „Tour 
se dispută pe șoselele Franței. 
Etapa a 4-a (Roanne — St. 
Etienne, 167 km) a fost cîști- 
gată de A. Averin, în 41130:10, 
iar următoarea, a 5-â (St. 
Etienne — Aix Ies Bains, 159 
km) a revenit lui R. Galalet- 
dinov, în 4h29:36. Lider al cla
samentului general se menține 
Ș. Suhurucenko (U.R.S.S.). urmat 

Morozov 
A. Pozzi 
R. Gala-

sovietici continuă 
actuala ediție a 

cicliste internațio- 
de I*Avenir", care

la 51 sec. de S. 
(U.R.S.S.). la 1:03 de 
(Italia) și la 2:36 de 
letdinov (U.R.S.S.).

se detașeze de- colegele sale, 
pentru ca, în final, bîrna să 
decidă. A fost fără îndoială ți 
cel mai reușit aparat al echipei 
noastre în concursul de aici. 
Teodora Ungureanu și Marile- 
na Neacța au prezentat exerci
ții de ridicat nivel tehnic, cu 
multe elemente de deosebită 
dificultate, iar Anca Grigoraș, 
în nota ei obișnuită, a evoluat 
cu multă siguranță si precizie.

Clasamente: feminin, Individual 
compus — 1—2. Teodora Ungu
reanu și Anca Grigoraș 38,05 p, 
3. Dumitrița Turner 37,4# p, 4. 
Marilena Neacșu 37,20 p, 5—6. 
Angela Bratu șl Antoaneta Rah
neva (Bulgaria) 36,45 p, 7. Car
men Savu 36,35 p, 8. Jasna 
Dokl (Iugoslavia) 36,25 ; echipe: 
1. ROMANIA 187,7». 2. Bulgaria 
177,40, X Iugoslavia 17735 ; Mas
culin, individual compus: 1. Dan 
Grecu 57,45 p, 2. Aurelian Geor
gescu 56,55 p, 3. Kurt Szilier 
56,20 p, 4. Nicolae Oprescu 55,20 
p 5. loan Cheeicheș 55,45 p, 6.

g ...... I
AGENDA SĂPTĂMÎNII

12—14 GIMNASTICA
13 FOTBAL

14—17
TOI

15

TENIS 
CU ARCUL 
ATLETISM 

BOX

15—17 TENIS

15—30
BOX 

CICLISM

C.E. junioare,, juniori, la Milano. 
Prima etapă în cupele europene 
Cupa cupelor. Cupa UJE.F.A.) — 
tur.
Turneu feminin la Tokio. 
C.M., la Billach (Elveția).
Concurs internațional (m, f), 
Meci pentru titlul mondial 
W.B.A.) la cat. grea ; Leon 
Casius Clay, Ia New Orleans.
Finale zonale în „Cupa Davls" : Anglia Ș 
— Cehoslovacia (gr. A europeană) ; 0
Suedia — Ungaria (gr. B europeană) ;
S.U.A. — Chile (gr. americană). Ș
„Memorialul Felix Stamm", la Varșovia, g; 
„Cursa de 6 zile". Ia Londra. g

(C.C.E., 
meciuri

la Londra, 
(versiunea 
Spinks —

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

Sorin Cepol 35,25 p, 7. Gabriel 
Popescu 55,00 p, X Radu Branea 
54,80 p, 9. Miroslav
(Iugoslavia) 54,45 p, 10. Petiu lUev 
(Bulgaria) 
ROMANIA 
263,60 p, 3.
4. Greci* 
226,05 p.

Clasamente finale pe aparate: 
feminin — sărituri: 1. Teodora 
Ungureanu 19.425 p; X Dumitrița 
Turner 19,050 ; 3. Marla nieva 
(Bulgaria) 18,650; paralele: 1.
Anca Grigoraț 19.05; XAntoaneta 
Rahneva (Bulgaria) 18,55; 3. Jas- 
na Dokl (Iugoslavia) M.5O; birnă: 
L Teodora Ungureann 193*; L 
Anca Grigoraș 19,25; X Antoa- 
neta Rahneva 18,65; sol: L Car
men Savu 19,00; 2. Jasna Dokl 
18,75; X Rodica Dunca 18,50. Bă
ieți — sol: L ion Cheeicheș 19,45 
p; X Aurelian Georgescu 19,40; 
3. Demeter Glandoulldls (Grecia)

Kezunovlcl
54,15 p ; echipe : L
281,75 p. 2. Bulgaria 
Iugoslavia 264,63 p, 

242,45 p, A Turda

1830; cal: L Dan Greets 19,13; X 
Sorin Cepot 18.73; X Bojan Kun- 
cict (Iugoslavia) 18,45; Înde: L 
Dan Grece 19,45; X Nlcolae O- 
preseu 1833; X Miroslav Kezu
novlcl (Iugoslavia) ți Dinco Dinev 
(Bulgaria) 18,50; sărituri: L Au
relian Georgescu 19,43; X Ion 
Cheeicheș 19.24; X Demeter Glan- 
doulidls 1X173; paralele; L Dan 
Greeu 193*; X Kurt Szllier 18. 
75: X Miroslav Kezunovici 18,40;
bară fixă : 1—2. Nicolas Oprescu 
și Kurt SzUicr 18,90, X Petrii Biev 
(Bulgaria) 18,50.
Gimnastică ritmică modernă — 

coardă : 1. Valentina Ganeva
(Bulgaria) 19,10 p; X Mihaela 
Tîrnoveanu 18,95; 3. Ileana Raeva 
(Bulgaria) 18,80; minge: L Ilea
na Raeva 19,15; X Valentina Ga
neva 19,05; X Mihaela Tîrnovea
nu 19,00; panglică: 1. Ileana Rae
va 1935; X Valentina Ganeva 
19,20; X Mihaela Tîrnoveanu 19,10.

în etapa de sîmbătă a cam
pionatului Ungariei, adversa
ra Politehnicii Timisoara în 
Cupa U.E.F.A„ M.T.K. Buda
pesta, a fost întrecută cu 3—0 
de Honved, după ce la pauză 
scorul era alb. M.T.K. a avui 
o mare ocazie de a deschide 
scorul ta prima repriză, da® 
Aszalai a ratat o lovitură de 
la 11 m. Formația folosită de 
M.TJC.: Bruayi — Falicske. 
Turner, Aszalai, Egervnri — 
Kovăes, Burg, Koritar, Bor se 
— Takacs, Morgo. Au mai ju
cat Garics (in locul lui Takâcs) 
și Kromer (l-a Înlocuit De Kori- 
tar). Alte rezultate ale etapei 
a 4-a ; Ferencvaros — Vasas 
3—0; Diosgyor — Ujpesti Doz
sa 0—0; Videoton — Tataba- 
nya 1—1. In clasament după 
4 etape conduce Honved cu 
8 p, urmată de Ferencvaros 
cu 7 p. M.T.K. ocupă locul 7 
cu 4 p.

PANATHINA1KOS - MECI EGAL

în campionatul Greciei, for
mația Fanathinaikos — adver
sara echipei F.C. Argeș în Cupa 
U.E.F.A. — a jucat ieri cu 
Apollon, cu care a terminat la 
egalitate, pe teren propriu i 
1—1. După două etape. Panathi
naikos are 3 puncte.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Proba de 10 000 

m plat din cadrul concursului de 
la Crystal Palace din Londra a 
fost cîștigată de recordmanul 
mondial Henry Rono (Kenya) eu 
timpul de 27:53,79, urmat de 
Vainlo (Finlanda) 20:22,36, Ford 
(Anglia) 28:25,30, Smith (Anglia) 
29:39,98.

AUTO • „Raliul Amertciî de 
Sud" a continuat cu etapa a 15-a 
(Quito-Guayaquil, 479 km) în 
care victoria a revenit echipa
jului Timo 
Jean Todt 
„Mercedes 
la 5:36 de . _ 
polonezii Sobieslaw zasada 
Andrzej 
Benz").

BASCHET • Competiția inter
națională masculină desfășurată 
la Kosice s-a încheiat cu succe
sul formației poloneze Reszowia, 
care ta partida decisivă a învins

Makkinen (Finlanda) — 
(Franța), pe o mașină 
Benz“. Pe locul doi, 
ciștigători, au sosit 

și 
Zembruskl („Mercedes

cu 100—67 (47—32) echipa Univer
sității din Nancy (Franța).

HOCHEI • In turneul interna
țional care se desfășoară la Ta
bor (Cehoslovacia), selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de 8—3 (2—1, 3—0 3—2) formația 
Dynamo Berlin. • Intr-un meci 
contînd pentru „Cupa Tatra", e- 
chipa cehoslovacă V.S.Z. Kosice 
a învins cu 7—3 (1—1, 2—1, 4—1) 
formația austriacă E.V. Viena.

MOTO • „Marele Premiu al 
Olandei" — clasa 756 cmc — des
fășurat pe circuitul de la Assen, 
a fost cîștigat de italianul Gian
franco Bonera, urmat de japone
zul Takazumi Katayama (ambii 
pe „ Yamaha-). Clasat pe locul 
trei, venezueleanul Johnny ce- 
cotto continuă să conducă în cla
samentul C.M., cu 91 puncte, fi
ind urmat de americanul Kenny 
Roberts — 65 p.

POPICE • La Budapesta, in

meci contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la masculin, 
echipa locală Ferencvaros a în
trecut la 
formația 
Slavia.

șah • 
rezervat echipelor de tineret s-n 
încheiat la Ciudad de Mexico cu 
victoria selecționatei Angliei, cu 
26‘/i puncte, urmată de forma
țiile U.R.S.S. — 25'h p, Cuba — 
24% p, S.TLA. — 22 Ys p. Brazilia — 
17% p, Canada — 15% p etc. • 
După 7 runde. In turneul de la 
Jelenia Gora (Polonia) continuă să 
conducă maestrul polonez Ma
cle) ewski, cu 5% puncte, urmat 
de Pereny (Ungaria) — 4 p, Za- 
tulovskaia (U.R.S.S.), Orlov (Iu-' 
goslavia) — 3'h p. In runda a 
7-a, Maciejewski a remizat cu 
Tatiana Zatulovskaia, care parti
cipă ca invitată la acest turneu 
masculin.

scorul de 5 247—t 930 p 
cehoslovaca Moravska

Campionatul mondial

Redacție șl administrația : cod 7013» București, str. V. Conta 14, al. P.T.T.R. 1, tel. centrală 11 10 05 ; secția coresp. 11 31 09 ; interurban 437 ; tales 1» 350 romsp. Tiparul I. P. „informația* 
rontru itrainâlato: abonament* prin ILEXIM - departamentul erport-imporl presă. P.O. Box 134-137, telex 11 226, București, xtr. 13 Decembrie nr. 3 L ~ ” A 10363


