
O noua afirmare a tenisului românesc

VIRGINIA RUZICI 
(învingătoare la Brighton) 

SE CALIFICĂ PENTRU .MASTERS"
Așadar, Virginia Ruzici a fă

cut marele „break“. A cucerit 
o nouă și prestigioasă victorie, 
care se adaugă remarcabilului 
ei palmares, de laureată a Ro
land Garros-ului. de campioană 
europeană, de cîștigătoare a

Clasamentul Marelui Premie 
F.I.L.T. (feminin) arata acum 
astfel : 1. Chris Evert 740 p. 
2. Virginia Wade 555 p, X 
Karr, Melville Reid 540 p, 4. 
Martina Navratilova 520 p. X 
Virginia Ruzici 450 p, 6. Eroo 
ne Goolagong 440 p, 7. Betty 
Stove 410 p, 8. Wend, Turn
bull 390 p, 9. Regina Marti- 
Irova 310 p, 10. Troc, Austie 
270 p, 11. Mima Jausovoc 200 
p etc. înaintea ultimelor douâ 
sâptâmînl de concursuri pre
liminare. primele 4 clasate 
>i-au asigurat calificarea pen
tru „Turneul campioanelor* 
(Masters), programat intre 14 
ti 1* noiembrie, le Palm 
Springs — California.

altor mari turnee din acest an. 
A reușit, totodată, să-și asigure 
locul — care i se cuvenea in
contestabil — printre primele 
8 fruntașe ale circuitului mon
dial de tenis, care-și vor dis
puta, peste mai puțin de o 
lună, primul „Masters* feminin

din istoria sportului cu racheta, 
în după-amiaza de simbătă. 

Intr-o ultimă confruntare de 
mare miză, cu reputata jucă
toare olandeză Betty Stove, care 
îi este acum rivală de tradi
ție, reprezentanta României a 
avut o sarcină dificilă. O în
vinsese în vară, la Wimblen- 
don, dar pierduse în fața ace-

Rodu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)
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Ieri, in sala „Rhenus", o festivitate emofionantâ

AZI, 24 DE ECHIPE MASCULINE DESCHID 
CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA
• Obiectivul echipei României este de a progresa de la locul al șaselea (obținut la 
Varna in 1974) la locul al treilea in actuala ediție * Succesul unei propuneri 

românești la Congresul F.I.G.
STRASBOURG, 22 (prin tele

fon). Simbătă seara, tirziu, s-au 
încheiat antrenamentele oficiale 
ale echipelor participante la 
cea de-a 19-a ediție a campio
natelor mondiale de gimnastici, 
în sala „Rhenus", dimineața ți 
după-amiaza, peste 5 000 de 
spectatori au urmărit finaliza
rea pregătirilor echipelor fe
minine, printre care și re
prezentativa României. Fetele 
noastre au sosit dimineața la

în cea de-a XVII-a ediție a „Trofeului Carpați" la handbal feminin

ROMÂNIA-DOUĂ VICTORII CLARE:
15-11 CU IUGOSLAVIA Șt 16-12 CU UNGARIA
• Azi, zi de odihnâ • Miine, România — R. D. Germană

BltAlLA, 22 (prin telefon). Simbătă și duminică au continuat 
în Sala sporturilor din localitate întrecerile celei de-a XVII-a 
ediții a (.Trofeului Carpați", la handbal feminin, care a progra
mat noi derby-urî și care i-au entuziasmat pe cei aproape 3 OM 
de spectatori prin cele două victorii clare obținute de echipa 
României in fața selecționatelor Iugoslaviei și Ungariei.

ROMANIA B — IUGOSLA
VIA 14—16. Au marcat : Gaal 
4, Eremia 4, Văcaru 4, Ștefa- 
novici 2 — pentru România B ; 
Lepoglavat 6, Matievici 4, Vin
ter 4. Djurița 2. Au arbitrat 
L. Kostov și E. Kabadelov 
(Bulgaria).

R. D. GERMANA — U.R.S.S. 
23—12. „Mașina de jucat hand
bal" care este echipa R. D. 
Germane a funcționat impeca
bil și azi. Ea ne-a dezvăluit

atu-urile handbalului modern : 
joc în permanentă mișcare, 
ritm debordant în acțiunile o- 
fensive, forță atletică, un 
contraatac necruțător. Repre
zentativa U.R.S.S. a făcut față 
o repriză, apoi a fost net de
pășită. Au marcat : Bother 6, 
Richter 6, Kretzschmar 5, 
Wunderlich X Krause L Uhlig 
1, Tietz 1 — pentru R. D. Ger
mană ; Maximova 4, Juravih 1 
Kovali 2, Vuscina 2, Proko-

REZULTATE TEHNICE
România A — Iugoslavia 

15-11 (■-«) ; Ungaria -
U.R.S.S. 17-14 (7-7) î Româ
nia B - R.D. Germanâ 11-21 
(4—10) ; România B — Iugosla
via 14-14 (5—9) ; R.D. Gov 
manâ - U.R.S.S. 23-12 (8-7): 
România — Ungaria 14—12 
(10-9).

Azi este zi de odlhnS. Com
petiția continua miîno.

fieva 1 — pentru U.R.S.S. Ex
celent arbitrajul cuplului P. 
Cirligeana — R. Iamandi 
(România).

ROMANLA A — UNGARIA

sală cu autocarul direct de la 
Colmar, unde s-au pregătit 
toată săptămina trecută. Antre
namentele s-au desfășurat In 
ordinea grupelor de concurs, 
astfel că echipele R.D. Ger
mane. României și Uniunii So
vietice, medaliatele de la Mont
real și principalele concurente 
la podiumul „mondialelor" din 
acest an, au evoluat împreună. 
Interesul publicului, al oficiali
lor, presei și televiziunii a fost 
neobișnuit. Pe de o parte, 
aplauze ca și la concurs, pe de 
altă parte mii și mii de declan
șări ale aparatelor de tot fe
lul care înregistrează fiecare 
mișcare a gimnastelor și gim- 
naștilor. Studii, analize, adevă
rate disecții au fost făcute 
simbătă, la antrenamentele ma
rilor vedete ale gimnasticii, ca 
Nadia Comaneci, Nelli Kim. 
Elena Muhina, Kathy Johnson. 
Teodora Ungureanu și Emilia 
Eberle. Acestea sînt nume cu
noscute, dar, desigur, sînt de 
așteptat și surprize. La aceste 
campionate mondiale se înregis
trează un record absolut de 
participare, cu echipe de pe 
toate continentele, inclusiv 
Australia și Africa. Avalahșa 
gimnastelor de 14—15 ani este 
atit de mare Incit se discută 
posibilitatea scăderii vîrstei de 
participare de la 14 la 13 ani.

Programul echipei noastre a 
fost apreciat și aplaudat în 
mai multe rînduri de publicul 
prezent în sala in care s-a 
desfășurat antrenamentul ofi
cial, iar Nadia Comăneci și 
Emilia Eberle au fost cel mai 
mult căutate de priviri și în
registrate de aparate. încheie
rea antrenamentelor oficiale în

sala „Rhenus" nu a însemnat 
insă și sistarea pregătirilor 
gimnastelor noastre. Duminică 
dimineață ele s-au antrenat trei 
ore în sala de gimnastică 
„Jaqueline", iar luni, din nou, 
este prevăzut un antrenament 
în sala „Kreps". Bela Karoly 
forțează nota pregătirilor, așa 
cum a procedat și in perioada 
premergătoare Jocurilor Olim
pice de la Montreal, cu dife
rența că acum el ■ preluat 
echipa cu numai o lună la 
urmă.

Duminică, inaugurarea ofi
cială a campionatelor mondial» 
de gimnastică a prilejuit 9 
sărbătoare a acestui sport (In
tr-o sală multicoloră, decorată 
cu embleme, steaguri și flori, 
în prezența a 8 000 de spec
tatori), transmisă pe rețeaua 
multor companii de televiziune 
din întreaga lume. După su
netele trompetelor, orchestra 
Filarmonicii din Strasbourg a 
interpretat „Muzică pentru 
focuri de artificii" de Haendel, 
iar apoi 22 de grupuri folclo
rice au desfășurat tablourile 
intitulate „Sărbătoarea la ța
ră". In continuare, campioa
nele Franței și R. F. Germa
nia la gimnastică ritmicâ-mo- 
dernă Catherine Ferraud șl 
Carmen Rischer, au oferit un 
program de virtuozitate, după 
care a urmat, în aplauzele pu
blicului, defilarea celor 33 de 
delegații prezente la aceste 
campionate, pentru care a fost 
compus un imn. Cuvintul de 
bun venit și urarea de succe»

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

Divizia A la handbal masculin

Șl SE DETAȘEAZĂ IN CLASAMENT
Divizia A la handbal mascu

lin a programat, ieri, etapa a 
IX-a. Dintre cele 4 meciuri, 
capul de afiș l-a deținut der- 
by-ul dintre Dinamo București 
— deținătoarea titlului de cam
pioană a țării — și Steaua.

DINAMO — STEAUA 15—U 
(9—5). Cîteva mii de bucu- 
reșteni au asistat duminică 
după amiază, la Palatul Spor
turilor și Culturii, la acest 
derby, la capătul căruia, prin 
victoria lor clară și deplin me
ritată, dinamoviștii bucureșteni 
și-au consolidat poziția de lideri 
ai clasamentului. Ei au acum 
3 puncte avans față de Steaua 
și un meci restanță, foarte 
greu, la Baia Mare, cu H.C. 
Minaur. Dar să revenim la jo- 
cul-derby, în care echipele, de 
forțe egale în primele minute, 
s-au „despărțit" rapid (minutul 
22, cînd Dinamo a ajuns să con
ducă cu 7—4), una dintre ele, 
cea învingătoare, detașîndu-se 
prin siguranță în apărare și 
varietate în atac, iar cealalta, 
cea învinsă, muncind mult, dar 
fără spor, adică fără să reu
șească să găsească „cheia" de a 
deschide poarta excelentului 
Cornel Penu. Aceasta ar fi — 
pe scurt — „istoria" unui meci 
frumos, aspru, rapid, în care 
Dinamo a luptat mult, condu
cted ain min. 16 (5—4) în per
manență și manifestînd o evi
dentă revenire In formă. 
Steaua, cum spuneam, a luptat 
și ea cu multă energie, dar pri
mele minute a fost intens do
minată psihic de forma exce-

lentă a lui Penu care apăra 
șut după șut (printre care și 
2 aruncări de la 7 m), parali- 
zînd pur și simplu pe Birtalan, 
Kicsid. Stingă et comp. Desigur 
că am greși dacă am rezuma 
schema acestui joc doar 
duelul dintre atacul Stelei 
Cornel Penu. A fost destul

la 
și 

de

Câlin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

16—12. Succes 
mente valoros, 
primei echipe 
tuată pe locul 
la Montreal și 
Kiev 
la 
care 
nat 
la ultimul minut de joc. Vic
toria este urmarea progresu
lui pe care echipa noastră îl 
demonstrează la acest turneu. 
Cu Lidia Stan și Heidrun Ja- 
nesch te formă excelentă, cu 
Boși extrem de laborioasă și 
utilă te ambele faze ale jo
cului, cu o apărare mobilă, în 
permanentă mișcare, echipa 
noastră a meritat din plin a- 
cest succes. Ambițioasă, dor
nică să se impună te această 
competiție de avanpremieră 
a C.M., echipa Ungariei a fă-

Hristache NAUM

categoric, real- 
obținut în fața 
a Ungariei, si
ni la J.O. de 
la C.M. de la 

(1975). ' Victorie clarii, 
capătul unui joc pe 

România l-a domi- 
de la primul și pinâ

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, în ultima partidă-test a selecționabiiilor

LOTUL A - LOTUL DL TINERET 5-1 (4-1)
• Devenind indisponibil și Marcu, se preconizează o 
nouă formulă de atac • Lotul de tineret pleacă astăzi 

spre Seghedin, via Arad
In continuarea pregătirilor 

pentru meciurile de debut in 
campionatul de fotbal al Eu
ropei — în cadrul căruia vor 
întîlni „naționala" Iugoslaviei, la 
București, respectiv echipa de ti
neret a Ungariei, la Seghedin 
— loturile reprezentative A ți 
de tineret ale țării noastre au 
susținut ieri dimineață, pe sta
dionul Steaua, un ultim med 
de verificare, cu caracter de 
joc-școală. Partida, desfășurată 
pe parcursul a două reprize

inegale (prima 55 de minute, 
secunda 35 de minute), a avut 
ca principal scop îmbunătăți
rea omogenității de ansamblu 
a celor două formații, în for
mulele preconizate pentru con
fruntările de miercuri.

Privit în ansamblu, meciul 
și-a dovedit utilitatea practică, 
S ’lecționabilii realizînd — mai 
ales în prima repriză — o ra-

Mihoi IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
Șl ALE „OACIADEI" LA BOX

• Azi, la Palatul Sporturilor din Capitală, primele două reuniuni
• Dintre meciurile de mare atracție: I. Miron - C. Ciochină.

V. Vrlnceanu -1. Cernat
începlnd de azi, la Palatul 

Sporturilor și Culturii din Ca
pitală se reunesc, din nou, 
cei mai buni pugiliști ai țării 
pentru desemnarea celor 11 
campioni. Pentru prima oară, 
la această ediție a campiona
telor naționale vor fi stabiliți 
și cîștigătorii „Daciadei".

Ultimele formalități ale com
petiției (cintarul oficial, vizita 
medicală și tragerile la sorți) 
au fost efectuate ieri.

și C. Florea-C. Dafinoiu
Numărul mare de concu- 

renți (211) i-a determinat pe 
organizatori să opereze In ul
timul moment cîteva modifi
cări în programul anunțat ini
țial. Astfel, în zilele de luni, 
marți, miercuri și joi, se vor 
disputa cîte două gale (elimi
natorii), începlnd de la orele 
14 (nu 15, cum fusese stabilit

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2—3)

Mîndrilă a blocat curajot balonul la picioarele lui Crișan (Fazi, 
din meciul de verificare a Lotului A în compania celui de ti
neret) Foto : Dragos NEAGU"



CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ". . . . |ETA[ STEAUA - CAMPIOANA NAȚIONALA LA SPADA DERBYUL CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI UN MECI SUBMEDIOCRU I
Teri s-a încheiat campionatul 

național pe echipe, Diviziile A 
fi B la spadă. După cum era de 
așteptat, Steaua nu a lăsat nici 
O speranță adversarelor ei, înre- 
fistrînd și în ultima etapă sco
ruri categorice: cu Electroputere 
14—2, cu I.E.F.S. 12—4. cu Pro
gresul 13—3, cu CTAS 10—6 și cu 
Farul 10—6. Cele mai bune com
portări le-au avut Mihai Popa 
cu 16 victorii din 18 asalturi, 
Costică Bărăgan și Ion Popa — 
15 victorii din 20. Echipa campi- 

următorul lot : 
Nicolae Iorgu, 
Popa și Octa-

oană a folosit 
Costică Bărăgan, 
Ion Popa, Mihai 
Vian Zidaru.

Pentru stabilirea următoarelor 
poziții s-au desfășurat meciuri 
echilibrate. cum au fost cele 
dintre Farul Constanța cu Elec- 
troputere Craiova și I.E.F.S., In 
care scorul a fost egal, 8—8, Fa
rul clștigînd Insă ambele parti
de la tușaveraj (60—54, respec-

tiv 64—61 tușe date). A retro
gradat formația clubului Pro
gresul București.

Pentru promovare în Divizia 
A, înaintea ultimei etape, două 
echipe — C.S. Satu Mare și 
A.S.U. Tg. Mureș — se aflau la 
egalitate, cu 16 puncte, 
sportivii lin Satu Mare, 
în Francisc Csiszer — 
Nicolae Bodoczi - 
dolf Szabo — 17 
realizatori, 
mum 
denții 
două 
Mare 
șalon

Clasament Divizia A: L STEAUA 
BUCUREȘTI 30 p, 2. Farul Con
stanța 24 p, 3. CTAS București 
16 p. 4. I.E3F.S. București 10 p 
(112 asalturi cîștigate) 5. Elec
troputere Craiova 10 p (96 a.c.), 
6. Progresul București 0. p.

Nicoleta ALDEA

Duminică, In campionatele Di
viziei A la volei s-au desfășurat 
partidele celei de-a 3-a etape la 
feminin și ale primei 
masculin. " " 
Eistrate și

etape la 
Iată rezultatele lnrc- 
citeva amănunte.

Dar, 
avtad 
18 v 

17 v ți Ru- 
v principalii 

au acumulat maxi- 
de victorii, în timp ce stu
diu Tg. Mureș au pierdut 

întîlniri. Astfel, - ...
a promovat in primul e- 
la spadă.

CJS. Satu

în Divizia A la baschet masculin 
URBIS BUCUREȘTI LA PRIMELE VICTORII

Partidele campionatului mas
culin ue baschet, din cadrul e- 
tapei a IV-a, au avut loc, cu a 
•ingură excepție (CSU Brașov — 
CSU Galați), în Capitală și s-au 
încheiat, în general, cu rezulta
te normale. Iată cîteva amănun
te asupra desfășurării lor :

URBIS BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 2—0 î 
W-61 (49—35) și 93—79 (39—32).
Cele două meciuri ale echipelor 
care nu cîștigaseră pînă acum 
nici o partidă în actualul cam
pionat au revenit, pe merit 
proaspetei promovate în prima 
divizie a țării URBIS București. 
Conddși cu calm de Radu Dia- 
conescu, bucureștenii nu au 
ratat ocazia de a-și înscrie două 
succese in palmares. Timișorenii, 
cu o echipă tînără, nu au arătat 
mai nimic și menținerea lor în 
primul eșalon poate deveni pro
blematică. Cei mai eficace : 
Cimpeanu 22+8, loan 14+18 de 
la învingători, respectiv Mînzat 
H+19 și Stratulat 21+14.

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 2—0 : 105—60
<49—22) și 99—77 (60—32). Victorii 

categorice ale foștilor campioni. 
„U“, deși are un lot valoros, nu 
mai este • • ....................
altă dată.
secția din 
momentul

baschetba liștilo r

RAPID — C.S.U. SIBIU 2-0 î 
85—73 (44—38) Șl 80—73 (39—30).
In sala Giu Iești au avut )oc 
două jocuri echilibrate, specta
culoase, în care gazdele s-au în
trebuințat din plin pentru clști- 
garea lor. Cei mai eficace : Gh. 
Dumitru 23+ 20, Vintilă “1 “ 
Bulancea 14-J-15, respectiv 
tu 19+20, Chirilă 
(D. VATAU — coresp.).

22+20, 
Apofi- 
15+14-

C1S.U. BRAȘOV — C.S.U. GA
LAȚI 2—0: 102—74 (55—33) și 80—65 
(46—40). Meciuri la discreția gaz
delor. Evidentlați: Moraru 21+32, 
Tecău 24+20, Hegyesl 15+12, de 
la brașoveni, Stratan 23+10, 
Brandabur 4+20 de La gălățeni. 
(C. GRUIA — coresp.).

FEMININ
BUCUBEȘTI — PE- 
IAȘI 3-1 (6, -3, S,

DINAMO 
NIC1LLNA
13). Cei aproape 300 de specta
tori prezenți ieri in sala Dina
mo la derby ui dintre fruntașele 
campionatului ferpinin au plecat 
Întristați de prestația sub orice 
critică a echipelor „antrenate“ 
de Doina Iv in eseu și, respectiv, 
N. Roibescu. Victoria, Imam o vis- 
teior reflectă exact raportul de 
greșeli, hotărîtor în stabilirea 
punctajului. In acest meci sub
mediocru nu au nemulțumit 
numai lipsa de pregătire fizică 
a tuturor jucătoarelor sau jocul 
simplist practicat ie ambele 
sextete, ci. mai ales, tehnica 
rudimentară, deplorabilă, a ma
jorității voleibalistelor. De ase
menea, rigiditatea și lipsa lor de 
orientare lasă să se Înțeleagă că 
antrenamentele pe 
tuează cele două 
total insuficiente 
sărace in conținut, 
dte știm, numai
timp pentru pregătire nu se pot 
pttr.ge antrenorii șl jucătoarele 
de la Dinamo și Penicilina. Iată 
numele celor care au contribuit 
la un joc lipsit de orice virtute: 
Irina Petculeț, Carmen Puiu, 
Alexandrina Constanți nescu, Ma
riana Ion eseu, Victoria Banciu, 
Victoria Georgescu, Helga Bog
dan și Emilia Stoian (Dinamo) ; 
Carolina Haturi, Nadia Sava, 
Geta Popescu, Doina Stoian, Ga
briela 
Ileana
Drăguș ,__________
bun : C. Armășescu și 
(ambii din București). 
BEANU).

care le efec- 
echipe sînt 

ca volum și 
Dar, după 
de lipsă de

Coman, Aurelia Ichim, 
Dobroschi și

(Penicilina).
Cristina
Arbitraj 

M. Albuț 
(A. BRE-

FARUL CONSTANȚA — C.S.U. 
GALAȚI 2—3 (6, 12, —10, —7
—11). Gazdei^ au raerdut jocul 
in setul trei cînd au condus cu 
7—0 și 10—7, dar au fost egalate 
și întrecute. S-au remarcat : 
Crina Georgescu și Maria Obreja 
•ie la învingătoare, Gulniza Gelil 
de la Învinse. Arbitri : M. Nico- 
lau și R. Farmuș, din București. 
(P. ENACHE — coresp.).

MARAT EX BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
0—3 (—6, —8, —6). Localnicele au 
jucat lamentabil, fără nici o 
idee tactică. Arbitri : M. Herța 
și V. Chioreanu (ambii din Cluj- 
Napoca).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CHÎMPEX CONSTANȚA 3—0 (5,
4, 6). Gazdele au cîștigat In 40 
de minute datorită, mai ales, re
plicii foarte slabe date de con- 
stănțence. Au condus N. Găle- 
șanu (București) și E. Mendel 
(Sibiu). (St. GURGUI — coresp.)

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA BA- 
CAU 1—3 (—10, —13, 7, —6). Si- 
biencele au greșit mult în fața 
unei echipe decise în atac. Ar
bitri : Gh. ------ “ ; ;
C. Păduraru (Timișoara). (I. IO
NESCU — coresp.).

„U* CLUJ-NAPOCA — RAPID 
BUCUREȘTI 2—3 (7, —10, —3,
—13). Cu un plus de voință și 
de experiență, rapidisteie au cîș
tigat pe merit partida cu nou 
promovata ‘ 
Arbitri : O. 
șl C. Pitaru 
— coresp.).

MASCULIN
STEAUA — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 3—0 (11, 5» D* Cu ex
cepția primului set, cînd replica 
craiovenilor a fost ceva mal cu
rajoasă (ei au condus, dealtfel, 
cu 6—4 și 11—9), jocul a fost la

discreția campionilor, care, fără 
să strălucească, s-au impus 
treptat șl au ciștigat, normal, in 
mai puțin de o oră de joc. Par
tida nu s-a ridicat nici un mo
ment La nivelul tehnic așteptat. 
Corect arbitrajul prestat de 
D. Dobrescu (Ploiești) și Gh. 
Ionescu (București). (M. GHIOL- 
DUȘ).

C.S.U. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—3 (—0, 13, —3,

Fieraru (Brașov) șl

formație 
Drigan 
(Sibiu).

clujeană. 
(Timișoara) 
(L POCOL

La reluarea campionatuîui de rugby 
FARUL PIERDE LA SIBIU...

I
I

UU Vlkz»,) il J. — J —•*»
—10). Deși au jucat cu mult cu- 

se 
ex- 
de 

S. Popescu 
Ududec (Su- 

corcsp.) 
DELTA 

4). Par- 
gazde. 
(Bucu- 

(I.

raj, gălățenii au trebuit să 
recunoască învinși în fața 
perimentaților lor parteneri 
joc. Au arbitrat : ”
(Constanța) și E. 
ceava) (Gh. ARSENE —

C.S.M. SUCEAVA — 
TULCEA 3—1 (7, 6, —6, 
tidă dominată clar de 
Arbitri: Al. Dragomir
resti) și D. Delcea (Galați). 
MINDRESCU — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
VIITORUL BACAU 3—0 (12,
10). Cu un atac mai agresiv 
cu o apărare atentă, gazdele 
obținut o victorie relativ ușoară. 
Arbitri : A. Dinicu (București) 
și M. Marian (Oralea). (C. 
CREȚU — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 3—0 (2, 6, 9).
Victorie netă, obținută in numai 
41 de minute de către localnici, 
din rtndul cărora s-au eviden
țiat Szomboti și Zamfir. Au ar- 
birat : N. Ionescu și V. Vră- 
jescu (ambii din București). 
(L STANCA — coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
3—1 (6, 1, —11, 6). Meci la dis
creția gazdelor, care, exceptând 
setul trei, s-au impus 
Arbitri : V. Chioreanu 
Herța (Cluj-Napoca). 
SARANU — coresp.).

NOII CAMPIONI DE CANOTAJ-FOND

6,
81 

au

I
I
I
I
I
I
I
I

Simbătă 
a IV-a a] 
puțin joc 
Baia MaJ 
— S. C.l 
aminate, 
gistrate, 
formațiile!

• f. d
BIHOR 8

A înscr 
A arbitra

F. c. d
46 Hara 
Smarands 
Kaiser, I 
Both I I 
Bfetca.

F. C. B 
Dumitres 
— “Negri 
M. Maria 
(min.' 7Sb| 
(Z. covJ

echipa redutabilă de 
Ceva se petrece cu 

Cluj-Napoca și ar fi 
unei cotituri în evo

luția baschetbaliștilor de pe 
Someș. Cei mai buni : Niculescu 
18+22, Novac 15+10, Popa 10+15 
de la Dinamo, respectiv Barna 
3O+6, Ruhring 8+16, Roman 14+8.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
FARUL 0—2 J “ - — " •
•6—104 (49—40).
meci oaspeții 
In partida de 
«u trecut pe

73—99 (35—50) șl
Dacă în primul 

au cîștigat clar, 
iuminică gazdele 

lîngă o prețioasă 
Victorie. Studenții conduceau în 
min. 28 cu 69—59 și se îndreptau 
eu pași siguri spre cîștig. A in
tervenit un timp de odihnă, in
dicația de „temporizare* și soar
ta partidei a fost răsturnată. Ti
nerii sportivi de la Politehnica 
au oprit motoarele, iar constăn- 
țenii, cu un Pașca excelent, au 
recuperat punct după punct cîș- 
Hgînd întîlnirea atunci cînd a- 
proape nu mai sperau. Studenții, 
cu o apărare ca și inexistentă, 
nu au mai putut _emite nici o 
pretenție, 
Marinache 
mai buni: 
nu 14+24.
vingători, ___ _
15+32. Marinache 4+14.
14+21.

STEAUA — I.C.E.D. 
RESTI 2—0 : 100—76
•2—85 (47—43). Simbătă
campionii au evoluat 
Sau cîștigat clar.

să, ei au trebuit 
mari eforturi pentru 
vingători m fața acelorași bas- 
chetbaliști le la I.C.E.D. care 
eu jucat foarte bine și puțin a 
Mpslt să -nu asistăm la o mare 
surpriză S-au evidențiat : Cernat 
S7+30, de la Steaua, respectiv 
Molnar 20+12, Grădișteanu 30+30.

deși Ermurache și 
au luptat curajos. Cei
Pașca 16+24, Băicea- 

Radu 12+12 de la in- 
respectiv Ermurache

Petrov
BUCU- 

(52-38) și 
seara, 

bine, sigur 
Duminică, 

să depună 
a Ieși tn-

Paul IOVAN

UN „EGAL* CARE SATISFACE 
AMBELE FORMAȚII... I-a fost 
dat partidei dintre două echipe 
bucureștene R.C. Sportul studen
țesc și Dinamo, bine ootate la 
scara valorilor rugbystice autoh
tone, să fie „capul de afiș* al 
etapei a IU-a. întâlnirea, disputa
tă simbătă după-amiază, a fost 
de bună calitate, plăcînd publi
cului, iar egalitatea consemnată 
ta minutul 80 a părut a mulțumi 
ambele tabere, fiecare dublă În
vingătoare ta primele două etape, 
ceea ce le conferă o șansă In 
plus în vederea calificării ta tur
neul final 1—8. Desigur, a existat 
impresia că dinamoviștii (fără 
două piese „grele* In teren : Dă- 
răban, suspendat după eliminarea 
din etapa trecută, și Nica, nere
făcut complet după accidentarea 
de la Bristol) nu au jucat la po
tențialul lor maxim, oprind la 
un moment dat „motoarele*. Ex
celent s-au prezentat cel doi oa
meni înalți al echipei, Borș și 
Caragea, primul deja consacrat, 
Gheorghe, foarte puternic, Roman, 
activ ca niciodată, Incisivi șl tn- 
deminaidci mijlocașii Paraschiv 
șl Marghescu, ca șl M. zafiescu, 
pe un post nou pentru el, cel de 
aripă. Studenții, la rindu-le, au 
răspuns prlntr-un joc deschis, 
bine gîndit, care ba ridicat la 
nivelul valoroșilor lor parteneri 
de întrecere. Am apreciat „știința 
jocului* vădită la Mihai Nicoles- 
cu (fundaș) și frații Andrei și 
Costea Hariton (centri), deși piri- 
mul a părut ouțin obosit, verva 
de joc a celor doi Căinaru și a 
noului venit de la Petroșani, pi
lierul Mărculescu. Iată cum s-au 
marcat cele 20 de puncte. Scorul 
l-a deschis Dinamo prin Zafiescu, 
„essai*, In min. 4 : 0—4 Apoi, in 
prelungirile primei reprize, stu
denții modifică tabela : încercare 
Mărculescu, transformă Răduiescu 
și 6—4. In min. 43 Borș găsește o 
„gaură*, intră, pasă la Paraschiv, 
apoi la Roman șl Marghescu în
cercare la centru, Constantin 
transformă : 6—10. tn min. 98 D.

un cu-
_ . „essai“-ui 

egalizator : 10—10. A arbitrat bine 
M. Gavrici. (D. CALLIMACHI).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
10—15 (10—0).

In clasamentul grupei : Dinamo, 
R.C. Sportul stud. 8 p., Universi
tatea 5 p., Minerul 3 p.

FARUL PIERDE LA SIBIU ! Cu 
efectivul amputat de recentele 
transferări, echipa campioană, Fa
rul, a cedat Va Sibiu. în fața 
C.S.M. : 3—0 (3—0). Surprinzător,
sibienii s-au luptat de la egal pe 
înaintare, In timp ce treisferturile 
lor au fost superioare. A înscris 
Matache din l.p. (min. 20).A 
condus Fl. Tudorache. (I. BOTO- 
CAN, coresp.).

RAPID CONFIRMA: C.F.R. Bra
șov — Rapid 0—15 (0—12).

în clasamentul grupei : C.S.M. 
Sibiu, Farul, Rapid 7 p., C.F.R. 
Brașov 3 p.

STEAUA 
IAȘI. Peste 
asistat la o 
vel tehnic.

Căinaru se strecoară, pe 
loar lingă tușă, reușind

TIMIȘOARA, 22 (prin- telefon). 
Pe canalul Bega s-au desfășurat 
întrecerile campionatelor naționa
le de canotaj-fond, care au adus 
la start aproape 250 de sportivi.

întrecerile au fost dominate la 
băieți de Dinamo (5 titluri) și la 
fete de Viitorul (3 titluri).

Iată primii trei clasați pe probe.
MASCULIN — 8+1 : 1. Dinamo 

Buc. 29:36,5 ; 2. Steaua 30:15,5 ; 
3. c.s.ș. Deva 33:03,5 ; 4 vîsle : 
1. Dinamo 31:50,0 ; 2. C.N.S.U. TL- 
mlșoara 34:42,0 ; 3. C.F.R. Timi
șoara 37:06.0 ; 4 rame : 1. Dinamo 
33:00 ; 2. Marina Constanța 34:33 ; 
3. C.F.R. Timișoara 37:56 ; 4+1
rame : 1. Steaua 33:30 ; 2. C.S.Ș. 
H Constanța 35:21,8 ; 3. Dinamo 
35:30,5 ; dublu vîsle : 1. Steaua 
(N. Popa — G. Mereuță) 33:25,0; 
1 Dinamo 34:53,5 ; 3. Voința Ti
mișoara 40:12 ; dublu rame : 1. 
Dinamo (Al. Vasile — C. Cătolu) 
H X»; 2. Steaua 37:10,5; 3. C.NUS.U. 
Timișoara 37:48,0 ; 2+1 : 1. Dina
mo (G. Bularda — P. Ceapura +

1.

A. Ghiculescu) 38:51 ; 2. Marina 
Constanța 41:34,5 ; 3. C.F.R. Timi
șoara 42:35,4 ; simplu : 1. M. Ro
man (CNASE Buc.) 37:54 ; 2. G. 
Gali (Mureșul Tg. Mureș) 38:32,5; 
3. G Trifu (Dinamo) 39:34,7.

FEMININ “ 1 - ' -----
23:12,6 ;
23 30,55
23 36,6 ; . _ _____ ______
București 22:44 ; 2. CNASE Bucu
rești 22:51,2 ; 3. CNASE n Bucu
rești 22:52,f : 4+1 rame : 1. Viito
rul București 23:28,4 ; 2. Metalul 
București 24 -30,2 ; 3. Voința Bucu
rești 24:50,2 ; dublu vîsle : 1. Vii
torul București (Viorica ~ 
Katalin Kodelka) 23:53.6 
ua M:28 ; 3. CNASE
24 39 ; dublu rame : 1.
Piatra Neamț (Lenuța
Elena Iacob) 25X11 ; 2. vhkmuj.
București 25:07,5 ; simplu : 1. Ma
ria Macoviciuc (Voința Timișoara)
24 30,7 ; 2. Lucia Buzuc (Dinamo)
25 34,7 ; 3. Tina Luchian (Viito
rul) 25:53,7. (Petre ARCAN, 
eoresp.).

8+1 : 1. Dinamo
2. Voința București 

3 Ceahlăul Piatra Neamț
4+1 vîsle : 1. Viitorul1.

Bucov — 
; 2. Stea- 
București 
Ceahlăul

Sanșu — 
2. Viitorul

C.F.R. LA BUZAU. FINAL ATLETIC IN AER LIBER

FINALELE CAMPIONATELOR LA BOX
(Urmare din pag 1)

anterior) și 19. Vineri vor a- 
vea loc cele două reuniuni se
mifinale, de la orele 15 și 18,30.

Festivitatea de deschidere a 
finalelor campionatelor națio
nale și ale „Daciadei* va avea 
Ioc azi. de la ora 18,30,

Datorită (aptului că federa
ția de specialitate a hotârit ca 
în acest an să nu mai fie 
stabiliți boxeri „capi de serie*, 
tragerile la sorți au decis chiar 
din prima zi partide extrem 
de interesante, unele dintre ele 
considerate adevărate finale 
ale categoriilor respective. De 
pildă, la categoria mijlocie 
mică, în reuniunea de la prînz 
ae vor întîlni Ion Miron (C.S.M. 
Cluj-Napoca> și Costache Cio
chină (B. C. Brăila), doi dintre 
principalii pretendenți la titlul 
de campion. în gala de seară, 
sorții au decis să urce în ring, 
Încă din partidele preliminare, 
greii Valentin Vrînceanu (Di
namo) și Ion Cernat (Steaua). 
Teodor Pîrțol (Dinamo) și Ni
colae Gxigore (Steaua), Gică

Axente (B. C. Galați) — Petre 
Ungureanu (Muscelul Câmpu
lung), semigreii Ștefan Florea 
(Rapid) — Ilie Captari (Steaua), 
Costică Dafinoiu (B. C. Brăila) 
— Florea Constantin (Rapid) etc. 

amintitEste interesant de
faptul că dintre cei 11 pur
tători ai centurilor
trecut își vor apăra titlurile
cucerite 
Cozma 
Dinu (cocoș), 
chină (pană), 
(semiușoară).

de anul

Remus 
Teodor

numai opt : 
(semimuscă),

Gheorghe Cio- 
Hie Dragomir 
Cornel Hoduf 

(semimijlocie), Ion Miron (mij
locie mică), Alee Năstac (mij
locie) și Ion GySrfi (semigrea), 
toți acești pugiliști evoluînd la 
aceleași categorii.

Numărul mare de partici
pant! face ca în această săp- 
tămînă să asistăm la un ade
vărat maraton pugilistic (se 
vor disputa 200 de întîlniri). 
încă din prima zi sînt pro
gramate 33 de meciuri (16 în 
reuniunea de la ora 14 ți 17 
în gala de seară), multe din
tre ele aducînd în ring pe u- 
nii. dintre cei mai buni boxeri 
ai categoriilor respective.

CÎȘTIGA GREU LA 
3 000 de spectatori au 
întîlnire de bun ni- 

vvu. Achim deschide sco
rul pentru oaspeți (încercare min. 
30) Paraschivescu reduce din
scor prin l.p. (min. 39) : 3—4.
Steaua mărește avantajul prim e- 
seul iul Munteanu (min. 47) : 3—ț. 
Zece minute mai tîrziu ieșenii 
reușesc și ei prin Popa o încer- 
eare : 7—8. In final, pe fondul o- 
boselii gazdelor, Steaua mai reu
șește trei „essai--uri : Postolachi 
(min. 77) R. Ionescu (min. 78), 
I. Zafiescu (min. 80) : 7—20 ! (A.
NOUR, coresp.).

RACEMIN LA PRIMA VICTO
RIE IN Băimârerăi au avut
un meci greu cu Rulmentul Bîr- 
lad, dar l-au absolvit cu bine, 
după o dominare constantă : 18—6 
(11—3). Au înscris : Vlădescu — 
2 încerc. ; Ștefan — 1 încerc. ; 
Gligor — 2 l.p. ; respectiv Dranga 
(l.p.), Peiu (l.p. e.), pentru oas-. 
peți. (A. CRIȘAN, coresp.).

In clasamentul grupei : Steaua 
9 p, Politehnica Iași 7 p, Racemin 
Baia Mare 8 p, Rulmentul Bîrlad 
> P.

ȘTIINȚA PETROȘANI ÎN SE
RIE. Studenții din Valea Jiului 
au obținut cea de a treia victo
rie : la Constanța 20—0 (0—0) cu 
T.C Ind. ! Au înscris pentru oas
peți : Gh. Dinu — 2 încerc. ; Dra
go yi Dobre — die 1 . încerc. ; 
Tudose 2 tr. (C. POPA, coresp.).

JOC VIU DISPUTAT LA CLUJ- 
NAPOCA r Politehnica 
Gri vi ța Roșie 12—29 (3—10). Au
înscris pentru gazde : Balint — 
l.p., Lp. C. ; Chira — încerc. ; 
Cordoș tr. : Voicu — încerc.,
l.p. c. ; Bidirel. Asache, Pena — 
cîte 1 încerc ; Simion 2 l.p. ; Făl- 
cușanu 2 tr. (O. LAZAR, coresp.).

In clasamentul grupei : Știința 
9 p., RC Grivița Roșie 7 TC 
Ind. 5 p., Politehnica 3 p.

R.C.

Ultimele probe atletice ta aer 
liber ale sezonului, cele de marș 
șl maraton, la care s-au decer
nat titlurile de campioni naționali 
șl al „Daciadei*, au avut ca gaz
de municipiul Buzău și șoseaua 
Buzău-Monteoru. Și chiar dacă 
simbătă seniorii și-au disputat În
tâietatea pe o vreme ploioasă, po
trivnică, iar duminică juniorii au 
beneficiat de un timp însorit, toa
te cele 4 probe au oferit între
ceri spectaculoase, cu răsturnări 
de situații și calcule, intr-o orga
nizare fără reproș a organelor lo
cale (director de concurs : Nicolae 
Dragu, secretar al C.J.E.FA. Bu
zău).

în proba de 50 km marș seniori, 
după ce reșițeanul Gh. Vidraru 
(campion al Jocurilor sportive 
mondiale ale' surzilor, elev al an
trenorului Gh. Măzăran) a impri
mat de la Început un ritm acce
lerat, conducând cu autoritate 35 . 
km (dnd avea un avans de a- 
proape 5 min 1), resursele iui l-au 
ajuns pentru victorie, pierzînd pe 
ultimii 20 m și Jocul n. La ma
raton, favoritul cursei, Cătălin 
Andreica (clasat la C.E. pe locul 
4), după ce a condus plutonul 
ptnă la km 38, a abandonat. A 
ciștigat atletul brașovean Gh. Mo. 
torca (antrenor : O. Scheible) cu 
autoritate. Mărșăluitorii reșlțeni 
s-au revanșat net ta proba junio
rilor, iar in maratonul redus, al 
juniorilor, trei reprezentanți al 
Ploleștiulul au încheiat proba ea 
la sprint, primii 8 concurenți so
sind sub vechiul record.

REZULTATE TEHNICE: seniori
— 50 km marș: 1. Constantin Stan 
(Steaua) 4h 98:06,9, 2. Ion Găsitu 
(Steaua) 4h 14:40,4, 3. Gheorghe 
Vidraru (C.S.M. Reșița) 4h 14:44,2, 
pe echipe : 1. Steaua, 2. Metalul 
Plopeni, 3. P.T.T. Buc. ; maraton
— 1. Gheorghe Motorca (Steagul 
roșu Brașov) 2h 23:2S,4, 2. Moise

Hatoș (Rapid) 2h 25:56.0, 3. loan

1. St. roșu, 
juniori — :

s. Dinamo, 3.
20 km marș : 

(C.S.M. Reșița) 
Alfred Hrispek 

lh 46:56,6, 3. Va- 
(C.S.M. “

echipe :

echipe 
Rapid , _
1. Ion Ureche 
lh 44:57,4, 2.
(C.S.M. Reșița) 
sile Stubianu 
lh 51:27,2 ; pe
Reșița, 2. S.C. Muscelul
3. Olimpia Buc. ; 25 km
1. Constantin Iancu lh _ 
Gheorghe Sandu lh 23:08,5, 3.
Constantin Ariciu lh 23:08,6 (toți 
trei de la Gr. Șc. Chimie Ploiești, 
antrenor Al. Mățu). Pe echipe :
1. Gr. Șc. Chimie Ploiești, 2. Tîr- 
nav-ele Blaj, 3. Dinamo.

Pau! SLĂVESCU

Suceava) 
L C.S.M. 
C. Lung, 
maraton: 
23:08,4, 2.

De astăzi, Ia Sibiu 
FINALELE CAMPIONA

TULUI DE CĂLĂRIE
A Intrat în tradiție ca cele mal 

importante eompetiții de călărie 
să se desfășoare pe baza hipică 
din Sibiu, dat fiind faptul că a- 
ceasta este, la ora actuală, ©ea 
mai bună și capabilă să asigure 
condiții optime de concurs, iată 
motivul pentru care, începînd de 
astăzi, iubitorii sportului călare 
din Sibiu vor avea posibilitatea
să urmărească întrecerile din ca-

etapei finale a cam-
"■"* ■ de dre-

și concurs 
timp de

drul etapei finale 
pionatului republican 
saj șl obstacole 
complet. Așadar, 
opt zile, sportivi de la Steaua, 
Dinamo, Olimpia, C.SJM. Sibiu, 
C.SJW. Craiova, C.S.M. Iași, Pe
trolul Ploiești, Agronomia Timi
șoara, Agricola Lugoj, A.S.A. 
Cluj-Napoca, Venus Mangalia și 
Bucovina Rădăuți, care vor încă
leca aproape 100 de cal, își vor 
disputa titlurile de campioni.

Concursul debutează astăzi, de 
____ T x__ __ t_ _____ _ ____ la ora 14,30, cu proba de dresaj, 
Crăciun' (Dinâmoj 2h 26 :27,8 ; pe categorie ușoară.

s.
1.

STEAUA Șl DINAMO CONTINUA CURSA IN DIVIZIA NAȚIONALA DE HOCHEI
întrecerile Diviziei __ . 

de hochei au programat, sîmbă- 
tă șl duminică, o nouă etapă. 
La București, pe patinoarul ar
tificial „23 August* s-au întâl
nit Dinamo șl Sportul studen
țesc A.S.E. Partida de simbătă 
s-a desfășurat ta condiții teh
nice precare, gheața fiind aco
perită de o ceață groasă, care a 
redus aproape la zero vizibili
tatea. într-o ambianță In care 
era foarte greu să deosebești 
jucătorii le... arbitri. Dinams a

naționale cîștigat cu 5—0 (1—0, 2—0, 2—0) fără 
” prin golurile marcate de Turea- 

nu (2), Axinte, Gal și Pană. Și 
în cel de-al doilea joc victoria 
le-a revenit dinamoviștilor cu 
15—0 (5—0, 4—0 6—0). Au înscris: 
Costea și Tureanu (cite 4), Ma- 
Lîhin (2), Nistor, Pisaru, Solyom, 
Pană și B. Nagy.

Campioana țârii, Steaua, a e- 
voluat la Miercurea Ciuc, învin- 
glnd Unirea Sf. Gheorghe cu 
7—2 (l—o, 4—1, 2—1) și 10—0
(4—0, 5—0 1—0) în două meciuri

istoric. Au marcat : Iustl- 
nian, Nistor, Olenici, Varga, 
Prakab, Popa, Ionlță, respectiv 
Baka (2) In primul joc, Gheor
ghiu (3), Nistor (2), Bălăucă, 
Gherghlșan, Olenici, Prakab, 
Varga, in cel de-al doilea.

Meciurile „vădetă- au opus 
formațiile Sport Club M. Ciuc șl 
Dunărea Galați. La capătul unor 
Întâlniri echilibrate, Sport Club 
a obținut victoria cu 8—4 (2—1, 
1-1, fr-2) și 7—4 (2-2, 3—1, »-2).

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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SERIA A lll-o

Cristian I
F. C.

— JIUL
Moraru

Nicolae 
Bădin, 

(min.

Horvath, 
-tan'nar 
Pușcaș), 
Galovits

Coca
I. Ale-

și Pitaru (min. 
D. Petrescu

Sălă- 
.)•

MIȘOA-
UL 2—2

etapa 
mai 

F. C.
Iași

au fost 
e înre-

Si

CUPEI F.R.F."

in. 41). 
(Gherla), 

(min.
ureșan, 

inter — 
Popa),

Pataki,

n. 34). 
ediaș). 

Kortesi, 
— Va- 
Pîslaru, 

46

• F. c. ARGEȘ — c. S. TÎR- 
GOVIȘTE 2—2 (1-1).

Au marcat: Zamfir (min. 35), 
Ivan (min. 47), respectiv Ștefă- 
nescu (min. 26) '
86). A arbitrat 
(București).

F. C. Argeș:
Moisescu, Zamfir, Stancu, Băr- 
bulescu — Toma, Chivescu, Ia
tan — Ionașcu (min. 46 Ivan). 
Moiceanu, Radu III.

C. S. Tirgoviște: Coman — 
Gheorghe, Alexandru, Enache, 
Pitaru — Furnică, Tătaru (min. 
5 Miu), Kallo — Ștefănescu, 
Marinescu, Isaia (min. 49 Sava). 
(L FEȚEANU — coresp.).

• SPORTUL STUDENȚESC
— CHIMIA RM. VÎLCEA 2—1 
(1-0).

Autorii golurilor: Iorgulescu 
(min. 5), Chihaia (min. 57 — 
din penalty), respectiv 
ftnin. 75). A arbitrat : 
xarîdru (Craiova).

Sportul studențesc;
— Ciornoavă (min. 46 Tănă- 
sescu), Ciugarin, Cazan, Cățoi
— Radulescu, M. Marian (min. 
70 Grosu), Șerbănică — Iorgu
lescu, O. Ionescu, Chihaia.

Chimia Rm. Vîlcea: Roșea — 
Basno, Pintilie, Iordan (min. 
60 Lepădatu), Cincă — Bărbuț 
(min. 46 C. Nicolae), Savu, G. 
Stan — Teleșpan, Coca, Stancx 
(V. TIMUC — coresp).

SERIA A IV-a
• DINAMO BUCUREȘTI — 

GLORIA BUZĂU
Au înscris: Nan 

autogol), Augustin

In etapa a 10-a a Diviziei B

DOAR 0 VICTORIE (F.C.M. Galati), IN DEPLASARE,
SERIA I ---------------------------------------------------------------

DELTA Tulcea
F.C.M. Galați

1 (0)
2 (0)

TULCEA, 22 (prin telefon). Lo
calnicii n-au putut rezista în fața 
liderilor seriei I. F.C.M.-ui i-a 
apărat gruptat și exact, cu M. 
Olteanu și V. Stoicescu imbata
bili la mingile înalte, și a avut 
o linie de mijloc alcătuită din 
jucători care au știut cînd și cum 
să lanseze contraatacurile, foarte 
periculoase, iar în repriza a n-a 
și eficiente.

Intr-adevăr, partea a doua a 
meciului a fost mult mai spec
taculoasă, a fost repriza goluri
lor, care a debutat cu o imensă 
ratare a lui Costache (min. 51), 
ocazie care... s-a răzbunat pe e- 
chipa antrenată de paul Nicules- 
cu. Pentru că, în min. 58, oas
peții au deschis scorul prin Orac, 
extrema stingă a gălățenilor șu
tind foarte puternic din interio
rul careului. După numai patru 
minute, Cramer a fost faultat 
ta suprafața de pedeapsă de că
tre Alexe, iar Constanttaescu a 
transformat precis penaltyul: 2—0 
pentru lider. Nemaiavînd ce pier
de, Delta a atacat în continuare, 
cu toate ‘forțele, reușind să re
ducă scorul prin Iamandi (min. 
73 — șut din apropiere, pe lîngă 
Oană).

Arbitrul C. Dinulescff (Bucu
rești) a condus bine următoarele 
formații : DELTA : Cojocaru — 
Costache (min. 58 Tănase), ta- 
seta, Zaiț, stănescu — Parfenov, 
Caza cu, Bădescu — Alexe,

SERIA A Il-a

mandi, Ioniță (min 17 Rotaru); 
F.C-M. : Oană — Vlad. M. Ol
teanu, Stoicescu, Toi ea — Con- 
stantinescu, Bejenaru, Cramer — 
Majearu. Burcea, Orac.

Laurențiu DUMITRESCU
(2) 
(0)

OLTUL Sf. Gheorghe 3 
MINERUL Gura Humorului 0

Ia-

SF. GHEORGHE, 22 (prin 
leton) “ * ' - - ■
zător, _
au ținut să-și încurajeze echipa 

. favorită care, Intr-adevăr, a ju
cat bine, a dominat mai mult, 
și-a creat nenumărate ocazii de 
a înscrie și, in final, a ciștigat 
lejer, la un scor concludent. încă 
din start (min. 7), gazdele 
tează deschiderea scorului prir. 
Siklodi. în min. 12, Salamon pro
fită de o bilbiială în lanț a ad
versarilor și Înscrie cu un șut sec 
de la circa 18 m. Oaspeții ies apoi 
mal curajos la joc și Coșereanu 
(min. 26) șutează de la 20 m 
în bară ! Oltul insistă și reu
șește să majoreze scorul (min.
28) prin Georgescu.

După pauză, partida debutează 
eu o... ninsoare persistentă, care 
a ținut pînă în final, dar și cu 
golul al treilea (min. 48). înscris 
de Salamon, la o greșeală copi
lărească a portarului Bilau. Am 
mai reținut patru ratări ale gaz
delor (minutele 54, «2, 73, 78). 
Oaspeții au evoluat slab.

Arbitrul D. Ghețu (București) a 
condus bine formațiile : OLTUL: 
Polgar — Sărac, Biszok, Simion,

te- 
In ciuda frigului pătrun- 
peste 3 000 de spectatori

ra-

Antal — Siklodi, Bokor, Ador- 
jan — Sebestyen, Georgescu, 
Salamon (min. 52 Benczik) ; MI
NERUL : Andrei (min. 52 Bilau) 
— Nicola, Florea, Deheleanu. Ru
su — Tcaciuc, Ciorîia, Nae (min. 
M Moroșan) — Chircu, Coșe
reanu, ignătescu.

Pavel 
VIITORUL Vaslui 
TRACTORUL Brașov

Autorul golului: 
(min. B3).
PROGRESUL Brăila 
MUSCELUL Gmpulung

A marcat: Cristache 
din 11 m).
GS.M. Suceava 
F.G Brăila

Au Înscris: Stredol (
Petrescu (min. 42). _______
(min. 64), respectiv Trifina (min. 
5«).
F. C. Constanța 
NITRAMONIA Făgăraș

Au marcat: Ignat (min. 
și 84) si Mardale (min. S3 
STEAGUL ROȘU Brașov 
VICTORIA Tecuci

Autorii gohirflor: Șulea , 
din 11 m). Pană (min. 39). res
pectiv Stoica (min. 90).
RELON-CEAHLAUL P. N. 2 (0) 
LCI.M. Brațo»

Au înscris: Șoiman 
81 Crivoi (min. 85).

CONSTRUCTORUL lăți 
PORTUL Constanța

Au marcat:
*1 Pachițeanu

Andreescu 
(mln. 75).

(min.

2 (1) 
0 (0) 

n

F.C.M. Giurgiu 
PETROLUL Ploiești

PEANA
1 (0) 
0 (0)

Amarandei

(Relatări 
Cristache, 
Popa, c. 

Tr. Tudose).

de la M. Moga, 
" Mindrescu, 

Rusu
I.

Gruia, C.
D. 
C.
si

1 
0 

(min.

(0) 
(0)
W,

(2)
(0)

3
1

(min. 29), 
Grosaru

5 (0) 
0 (0)

54. sa
Si 89).
2 (2)
1 (0) 

(min. 1,

0 (0)
(min. 57)

a (min. 
a (min.

A ar- 
^eșita). 
an — 
Popescu 
Iuga — 

a novici), 
41 Boji-

ogan — 
ui. Bog- 

Văettaș, 
Gabor), 

BETU—

3—6 (2—0).
(min. 14 — 

___ „ (min. 26), 
D. Georgescu (min. 50). A arbi
trat: D. Dima (Rm. Vîlcea).

Dinamo : Anuței (min. 46 
Ștefan) — Chivu, Cheran, Ghi
ță, Bădilaș — Augustin, I. Mol
dovan, Custov — Dragnea, " 
Georgescu, Vrînceanu (min. 68 
Iordache).

Gloria: Cristian n (min. 46 
Cristea) — Nan (min. 28 Iva
na), Nicolae. Simion (min. 65 
Stanciu), Tulpan —Mircea (min. 
46 Ghizdeanu), Petrache, Toma 
— Oprișan, Stan, Dobre. (O. 
GUTU — coresp.).

D.

OTUL DE TINERET 5-1
I)

nulul, o 
vă și o 
rindu-ne 
A, care 
cu sco- 
marcat 

n. 9) la 
contra
cara a 

îlasat o 
de Do- 
Flore-an 

oui gol 
n. 33 și 
uă erori 

« „ca- 
e (inlo- 
min. 80. 
ificiul în 
?anu — 

Sameț, 
Iordă- 

Dobrin, 
ibrin in 
i-a fă- 

•cial in 
istrucția 
tșind a- 

Icrdă- 
le, care 
re dată 
oase de 
renorul 
trei mo- 
t locul 
u n pe 

64) și 
cuit pe 
mențio- 
himbări 
a per- 

erare a 
tare au 
icciden- 
testării 

rare — 
ajul e- 
adu n. 
i treia

schimbare, a lui Marcu, a lost 
determinată de accidentarea 
jucătorului craiovean (ruptură 
musculară), acesta devenind 
gstfel inutilizabil in partida de 
miercuri. O situație dificilă, că
reia tehnicienii lotului vor tre
bui să-i facă față în ultimul 
moment, ei urmînd a hotărî, 
după antrenamentele de azi și 
de mîine, noua formulă de atac 
pentru care, în afară de Crișan, 
candidează pe două posturi trei 
piteșteni: Dobrin, Radu II și 
Doru Nicolae.

Lotul de tineret a evoluat 
in prima repriză a partidei de 
pe „Steaua" fără fundașii la
terali titulari (Andrecuți și Ion 
Gheorghe), ambii ușor acciden
tați. In această situație, antre
norii Ion Voica și Viorel Kraus 
au folosit următoarea forma
ție : Mîndrilă — Ad. Ionescu, 
Condruc, Sabău, Gali — Va
manu, Florean, I. Mureșan — 
Chitaru, Biro, Tcrlieș. Pe par
cursul întrecerii — chiar in 
prima repriză — s-au accidentat 
Condruc și Vamanu, care au 
fost înlocuiți cu Tornoreanu și, 
respectiv, Mușat. Acest lucru 
s-a repercutat evident asupra 
prestației de ansamblu a echi
pei care abia după pauză, cind 
au intrat Andrecuți și Ion 
Gheorghe pe posturile lor, a 
reușit să dea lotului A o re
plică mai aproape de posibi
lități. Pentru meciul de miercuri 
cu reprezentativa similară a 
Ungariei, se fac eforturi sus
ținute în scopul recuperării lui 
Condruc și Vamanu. Lotul de 
tineret, în componența căruia 
mai sînt incluși portarul La- 
zăr și atacantul Antohi, ur
mează a pleca astăzi la prinz, 
pe calea aerului la Arad, de 
unde va continua, mîine di
mineață, drumul, pînă la Se- 
ghedin cu autocarul.

GIURGIU, » (prin 
Greu, chiar foarte greu 
jucătorii giurgiu veni să 
ceastă partidă In fața 
versar bun, care nu a cedat dedt 
tn final Timorate la Începutul jo
cului, etnd au cedat tatțiateva 
ploiețtenilor, gazdele au revenit, 
tncot-lncet, In atac, echllibrînd 
jocul. Dominarea F.C.M.-U1U1 se 
accentuează șl, ta min. 38, calla- 
nu Înscrie, spectaculos, cu capul. 
Patru minute mal ttrzău Sandu 
șutează apre poarta goală, dar 
apare miraculos piciorul lui Sotir, 
care salvează de pe linia porții. 
Ploieștean egalează tn min. <3, 
prin Pisău.

Repriza secundă „curge" ta fa
voarea gazdelor, care ișl măresc 
avantajul. In min. 45, prin Sandu. 
Medul e bun, placet se joacă ra
pid, lizele succedlndu-se de la e 
poartă la alta. După două ratări 
ale lui M. Preda (min. 54. 69), 
Petrolul egalează din nou (min. 
72), prin Moldoveana — șut sec 
din marginea careului mare, im
pulsionați de golul Înscris, oas
peții au o perioadă bună de do
minare, dar localnicii, cu o ulti
mă zvlcnire, reușesc să înscrie ta 
min. 85, prin M. Preda, care »pe- 
eulează o mare greșeală a porta
rului ploieștean.

Arbitrul C. Ghiță (Brașov) a 
condus bine formațiile : F.C.M. : 
Gușă — ștorobăneanu. Re ti, Cio
can, Spoială — Sandu, Grama, 
Păunescu (min. 30 Boboc ; min. 
25 M. Preda) — Calianu, Bălan, 
Corin ; PETROLUL : Gh. Con
stantin — Gh. Dumitrescu (min. 
72 Moldovan), Sotir, Ene (mln. 6S 
Angelescu), L Constantin — n. 
Dumitrescu, Calciu, Simaciu — 
Pisău, Toporan, state.

Florin

Ș. N. Oltenița 
METALUL București

1. F.C.M. GALAȚI 10 8 0 2 26-12 16
2. Steagul roșu 10 7 0 3 17- 8 14
3. F.C. Constanța 10 6 2 2 17- 8 14
4. C.S.M. Suceava 10 5 3 2 16- 8 13
5. Viitorul Vaslui 10 6 0 4 14-10 12
A Constructorul lași 10 5 1 4 12-10 11
7. F.G Brăila 10 5 1 4 12-11 11
L Muscelul C-lung 10 5 0 5 14-15 10
9. Oltul Sf. Gh. 10 4 2 4 9-11 10

10. Tractorul Bv. 10 4 1 5 13-13 9
Î1- I.C.I.M. Brașov 10 4 1 5 16-17 9
t2. Relon-Ceah. P.N. 10 4 1 5 7-11 9
tx Minerul G.H. 10 4 1 5 7-13 9
14. Nitramonia 10 3 2 5 11-18 8
15. Victoria Tecuci 10 3 1 6 13-18 7
14. Delta Tulcea 10 3 0 7 9-12 6
17. Portul Constanța 10 3 0 7 8-15 6
10. Progresul Brăila 10 2 2 6 4-17 6

ETAPA VIITOARE (duminică
29 octombrie) : Muscelul Cîmpu- 
lung — C.S.M. Suceava, Tracto
rul Brașov — Nitramonia Făgă
raș, Viitorul Vaslui — Oltul Sf— 
Gheorghe, Rel on-Ceahlăul P. 
Neamț — Progresul Brăila. Victo
ria Tecuci — F. C. Constanța, 
LC.I.M. Brașov — Constructorul 
lași, F. C. Brăila — F.C.M. Ga
lați, Portul Constanța — Delta 
Tulcea, Minerul Gura Humoru
lui — Steagul roșu Brașov.

telefon). 
au reușit 
ciștege a- 
unui ad-

(min.

(1)
(0)

5 
0
(min.
Liviu

0)
(0)
33)

(min. 85), Șoarece (min. 86), res
pectiv Trandafirescu (min. 46).
AUTOBUZUL București 2 (0) 
ELECTROPUTERE Craiova 0 (0) 

Autorii golurilor : Sultănoiu
(min. 48) și Mateescu (min. 68).
RAPID București 1 (t)
RULMENTUL Alexandria 1 (0)

Au Înscris : Pîrvu (min. 15) pen
tru Rapid. Hîrșulescu (min. 
pentru Rulmentul.
METALUL Plopeni 2
GS.M. Drobeta Tr. Severin 0

Au marcat : Cismaru 
șl Spiridon (min. 72).

6S)

POIANA Cimpina
CHIMIA Tr. Măgurele

Autorii golurilor : șerban 
33), Gherghiceanu (min. 50), 
(mim. 62) și Preda (min, 76 și 83)..

SANDU

2 (0)
0 (0)

telefon).
elanul

OLTENIȚA, 22 (prin 
Timp de 87 de minute, 
gazdelor a fost Ingenios stâvCM 
de jucâtorii bucureștenl prtotr-0 

SERIA A III-a
„U* Cluj-Napoca 
C.I.L. Sighet

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin tele
fon) . Aproximativ 18 000 de ipec- 
tatorl au venit si asiste la de
tașarea liderului seriei a m-a, 
cei mai mulți dintre ei avînd ia 
dispoziție și tranzistoarele care 
să le permită urmărirea a patru 
jocuri concomitent, transmise de 
studioul de radio local. Așteptă
rile le-au fost împlinite, deoarece 
„șepcile roșii- au obținut o vic
torie categorică și s-au distanțat 
cu 5 puncte, în urmă înfrîngerii 
urmăritorilor (Gloria Bistrița și 
C.F.R. Cluj-Napoca). Victoria, 
indiscutabilă, n-a oferit totuși un 
joceu virtuți tehnice.

Cluj-Napoca a atacat a- 
tot meciul și a deschis 

în mjn. 23, prin Cîmpea- 
la capătul unei frumoase 
a" extremelor Stana și

Pîrvu (care nu apare in fotografie) deschide scorul în meciul 
Rapid - 
publicii.

Rulmentul Alexandria,

circulație a balonului, 
un permanent demar-

disputat ieri 
Foto :

pe Stadionul Re- 
Vasile BAGEAC

laborioasă 
dublată de 
caj, ceea ce a făcut ca jocul să 
poarte mai tot timpul amprenta 
echilibrului. In prima parte a 
întflniril, ocaziile de gol au fost 
foarte rare. Dintre acestea putem 
nota pe cea a tui Marin (min. 5 
deposedat de Iordache in careu), 
Marincel (min. ' ~ 
(min. 30).

In repriza a 
mai alert, dar 
eing. Abundă 
trul are o sarcină destul de di
ficilă. Prima mare ocazie este 
irosită de Rateu (mtn. 4S). care 
(de la numai s m !) reia impre
cis. La poarta cealaltă, Georgescu 
(min. 53 șl 68) ratează și el. E- 
ehlpa locală reușește să marcheze 
ta min. 87, din penalty, tn urma 
tmol henț comis in suprafața de 
pedeapsă de fundașul Gane. lovi- 
tură executată cu precizie de 
Iordache : 1—4. Peste numai două 
minute (min. 8S), Pudica reia 
«io apropiere mingea centrată de

16) și P. Gheorghe
doua, jocul este 

șl spiritele se in- 
faulturile și arbi-

F. Gheorghe, 
meciului.

Arbitrul FI. 
condus 
Ș.N.O. : 
rincel. Lungu, Iordache — Rateu, 
Chemai, Nica — Puchea, P. 
Gheorghe, Tudor (min. 21 Nițu; 
min. 23 Oprea); METALUL: ior
dan — Nedelcu, Marinescu, Sebe, 
Gane — Dumitrescu, Georgescu. 
Giugiumică — Marin, Șumulans- 
chi. Popa (min. 70 Prodan).

pecetluind scorul
Anuțescu (Pitește) a 

satisfăcător echipele : 
Florea — Stamate; Ma-

Gheorghe NERTEA

GAZ METAN Mediaș 
DINAMO Slatina

Au marcat : Grădinara 
S3), Oria (min. 80). 
Stanciu (min. M).
VIITORUL Scomicești
PROGRESUL VULCAN Buc. 1 (0>

Au Înscris : C. Mincu (min. 49), 
F. Manea (min. 80), Voieuleț

2 (0)
1 (0)
Cm in. 

respectiv

4 (0)

„U- 
proape 
scorul 
nu n, 
acțiuni _ _____
Dobrotă. După acest gol, studen
ții se instalează in jumătatea ad-

versă. dar nu reușesc să mar
cheze deoarece „virlul" Batacliu 

cu destulă dificultate, 
această parte a jocului,
Sighet s-au limitat la

două-trei acțiuni pe contraatac,
ratînd o bună ocazie prin Are-
zanov (min. 21). După pauză, 
odată eu slăbirea rezistenței oas
peților, clujenii marchează de 
două ori prin Vidican (min. 67 
șl 73), pecetluind scorul prin 
Dobrotă (min. TT>.

A arbitrat satisfăcător C. Io- 
nlță I (București). „U" : Moldo
van — Anca, Moș, Ciocan, Bagiu 
(min. 61 I. Mureșan) — Mânu, 
Clmpeanu n, Vidican — Dobrotă, 
Batacliu, Stana (min. 61 A. Mu
reșan) ; C.I.L. : Feher — Areza- 
nov, Roman, Ignat, Grindeanu — 
Culda, Ivașcu, Clohan I — Pop, 
Cuzman (min. 51 Sebestyen), 
Bocșa II.

portar Boitor a avut intervenții 
excepționale. In final, înfrățirea 
atacă mai susținut, dar nu reu
șește golul de onoare Absențe 
notabile ta ambele tabere: Fill- 
pescu și Atodiresei — suspendați 
de club (la F.C.M.) și Popovici 
— accidentat (la înfrățirea).

A arbitrat foarte bine Gh. Re
tezau (București). F.C.M.: Ilieș — 
Uțiu, Hergane, Porațchi, Riteș — 
Portic (min. 68 Toth). Fîrițeanu, 
Bora — Damian Oancea, Florea; 
ÎNFRĂȚIREA: Chirall (min. 46 
Boitor) — Suciu, Palfi, Fărcaș, 
Mihalea — Lemac, Mureșan, Sze- 
keli — Blaj (min. 46 Birta), Flo- 
rescu Mitrăchescu. —

Efiimie IONESCU

O — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SE 
*ȚIO- 
ES 

1978 
: 9 19 
t n-a : 
area a
Extra-

5 20 1. 
-ea a 
Ex tra

gerea a Vl-a : 27 11 24 3 10 ;
Extragerea a VII-a : 31 25 39 8 
27 ; Extragerea a VIII-a : 37 9 
18 11 19.

FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 1.053.748 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 OCTOM

BRIE
I. Ascoli — Torino 

n. Atalanta — Milan
1
2

UI. A velita o — Verona 
Fiorentina — Lazio 
Inter. — Catanzaro 
Juventus — Perugia 
Lanerossi — Napoli 
Roma — Bologna 
Delta — F.C.M. Galați 
Ș.N.O. — Metalul -Buc. 
F.C.M. Giurgiu — Petrolul 
Aurul Brad — Gl. Bistrița 
Min. M.N. — C.F.R. Cj.-N.

1
1 

X
1
x

1
1
1 
î 
î 
î 

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
764. «1 LEI.

IV. 
V.

vi. 
vn. 

vin.
IX. 
x.

XI. 
xn. 

xin.

locn CHIRILA
4 (3) 
0 (0) 

telefon). 
pare, cel

F.C.M. Reșița 
ÎNFRĂȚIREA' Oradea

REȘIȚA, 22 (prin 
Gazdele au făcut, se 
mal bun med din acest sezon, 
oornportarea si rezultatul consti
tuind și o „împăcare" cu supor
terii, pe bună dreptate, supărați 
pe echipa lor. Perioada decisi
vă, pentru fixarea unei victorii 
comode, s-a situat între minutele 
20—38, dnd reșlțenll au punctat 
de trei ori prin Firițeanu (min. 
20), Bora (min. 33) si Oancea 
(min. S3).

După pauză, am urmărit un 
joc mai echilibrat, cu o replică 
ceva mal curajoasă a orădenilor. 
Scorul final a fost stabilit de 
Oancea (min. 50), dar tinărul

2 (0)
0 10)

65) și

1 (1)
0 (0)

44).
3 (1)
0 (0)

AURUL Brad
GLORIA Bistrița

Au marcat: Klein (min. 
Golda (min. 71).
CHIMICA Tirnăveni 
U. M. Timișoara

A înscris: Marton (min.
MINERUL Cavnic 
METALURGISTUL Cugir

Autorii golurilor: Medrea (min. 
43 șl 56) și Bonte (min. 87).
C.F.R. Timișoara 
VICTORIA Călan

Au înscris: Dosan 
Bălan (min. 9), Iancu 
Stoișin (min. 76) șl 
(min. 11).
MINERUL Moldova Nouă 1 (1) 
C.F.R. Cluj-Napoca 0 (0)

Autorul golului: L Constantin 
(min. 9).

5 (3) 
0 (0)

(min. 5).
(min. 19),

Bocănicl

(Relatări de la M. Țacăl, M.
Vlad, G. Octavian, 
die, M. Boghici^ T. 
E. Stroie).

A. Păpă- 
Manju și

1. RAPID BUC. 10 4 5 1 19- 9 13
2. Viii. Scomicești 10 6 1 3 14- 9 13
3. Metalul Buc. 10 5 3 2 12- 7 134. Rulmentul Alex. 10 5 3 2 10- 5 13
S. Metalul Plopeni 10 6 0 4 16- 8 12
6. Poiana Cîmpina 10 5 1 4 18-18 11
7. F.GM. Giurgiu 10 4 3 3 14-14 11
8. Dinamo Slatina 10 4 2 4 21-19 10
9. Progresul Vulcan 10 5 0 5 15-16 1010. Ș.N. Oltenița 10 3 4 3 7-10 10

îl. Petrolul Ploiești 10 4 1 5 21-15 9
12. Autobuzul Buc. 10 4 1 5 15-12 9
IX Șoimii Sibiu 10 3 3 4 9-10 9
14. Gaz metan 10 3 3 4 9-11 9
15. C.S.M. Dr. Tr. S. 10 3 2 5 10-15 8
16. Chimia Brazi 10 2 3 5 9-18 717. Chimia Tr. Mâg. 10 2 3 5 9-22 718. Electroputere 10 3 0 7 13-23 6

ETAPA VIITOARE (duminică 29 
octombrie): Metalul București — 
Metalul Plopeni, Electroputere 
Craiova — Viitorul Scornicești, 
Rulmentul Alexandria — F.C.M. 
Giurgiu, Progresul Vulcan Bucu
rești — Poiana Cîmpina, Șoimii 
Sibiu — Rapid București, Chimia 
Tr. Măgurele — Gaz metan Me
diaș. Dinamo Slatina — Ș. N Ol
tenița, Petrolul Ploiești — Auto
buzul București, c.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Chimia Brazi.

2 (0) 
1 (0) 

(mim 62).
respectiv

m).
Turzii

Doja

1 (U 
0 (01

MUREȘUL Deva 
MINERUL Anina

Au marcat: Marincău 
Culea (min. 85), 
(min. 72, din 11 
IND. SiRMB C.
DACIA Orățtie

A înscris: Mureșan (min. 12).
(Relatări de la Al. Jurcă, Al. 

Ganea, Z. Debrețin, I. Stan, 
P. Sumandan, ’ ~
Man). Si AL.I. Jura

1. „U“ CJ.-NAPOCA 10 8 1 1 20- 4 17
2. Gloria Bistrița 10 5 2 3 15- 7 12
3. Mineru’ Mold. N. 10 6 0 4 12- 7 12
4. Minerul Anina 10 5 1 4 18-12 11
5. Aurul Brad 10 5 1 4 14-10 11
6. C.F.R. Cj.Napoca 10 5 1 4 10- 7 117. GI.L. Sighet 10 4 2 4 13-^4 10
X Dacia Orâștie 10 4 2 4 8-10 10
9. Chimica Tirnăveni 10 4 2 4 10-12 10

10. Ind. sîrmei C.T. 10 5 0 5 13-16 10
11. F.C.M. Reșița 10 3 3 4 16-14 9
12. Înfrățirea Oradea 10 4 1 5 15-16 9
13. Minerul Cavnic 10 4 1 5 12-17 9
14. Victoria Călan 10 4. 1 5 11-19 •
15. U.M. Timișoara 10 3 2 5 11-15 816. Metalurg. Cugir 10 3 2 5 11 19 •17. C.F.R. Timișoara 10 3 1 6 11-14 7
18. Mureșul Deva 10 3 1 6 9-16 7

ETAPA VIITOARE (duminică 25 
octombrie): C.I.L. Sighet —
C.F.R. Timișoara, U. M. Timi
șoara — F.C.M. Reșița. C.F.R, 
Cluj-Napoca — Victoria Călan, 
înfrățirea Oradea — „U- Cluj- 
Napoca, Minerul Anina — ind. 
sîrmei C. Turzii, Metalurgistul 

, Cugir — Mureșul Deva, Aurul 
’ Brad — Minerul Moldova Nouă, 
Gloria Bistrița — Dacia Orăștie. 
Minerul Cavnic — Chimica Tîrnă- 
veni.

C.I.L.



PE PHIMUL ioc Corespondentă din Belgrad

EUROPEI"
*"ln competiția automobilistică 

„„Turul Europei", desfășurată 
pe un traseu de circa 12 000 
kilometri, reprezentanții spor
tului cu motor din România au 
avut o frumoasă comportare, 
formația I.A.P. Dacia Pitești 
(in echipaje cu Șt. Iancoviei, P. 
Vczcanu. I. Olteanu, O. Scobai,

A. Szalai și C. Zărneseu) situ- 
îndu-se pe primul loc în clasa
mentul echipelor de uzină, ur
mată de Volkswagen și Alfa 
Rorneo. _ La echipe de club. 
Dacia Pitești a ocupat locul doi. 
în clasamentul individual, pe 
primul loc s-a clasat echipajul 
Fritzinger — Wuensche (Toyota).

LOTUL FOTBALIȘTILOR IUGOSLAVI
SOSEȘTE AZI LA BUCUREȘTI

Selecționerul Mladinici și-a indreptat

in turul inaugural al „Cupei cupelor'* la handbal

H. C. MINAUR, CIȘTIGATOARE LA SCOR
BAIA MARE (prin telefon). 

Echipa cîștigătoare a „Cupei 
României", H.C. Minaur din lo
calitate, a debutat sîmbătă în 
competiția europeană „Cupa 
cupelor", jucind în primul tur 
cu formația Macabi Hărăzim 
Ramat Gan, din Israel. Deși 
lipsită de aportul lui Mironiuc 
(accidentat), dar avînd în Pe
tre Avramescu un abil condu
cător al întregii formații, 
Minaur șira asigurat încă din 
prima repriză un substanțial 
avans. După pauză, gazdele 
l-au schimbat pe portarul Belu 
(deși acesta apărase excelent) 
cu Kail care, nefiind în cea 
mai bună zi a lui (ieșiri 
inoportune din poartă), a pri
mit 10 goluri. Trebuie obser
vat și faptul (aceasta mai ales 
pentru ca în viitoarele întîlniri

sa nu se mai repete asemenea 
greșeli) că Minaur a ratat 
cîteva bune ocazii, printre care 
și o aruncare de la 7 m. în 
final, cei peste 1 500 de spec
tatori prezenți în Sala sportu
rilor din Baia Mare au aplau
dat o meritată victorie a echi
pei H.C. Minaur, cu scorul de 
35—16 (16—6). AU marcat: 
Panțiru 6, M. Voi ne* 5, N. Voi- 
nea 5, Palko 4, Boroș 4. Chircu 
3, Odae 3, Oros 3, Răzor 2 — 
pentru Minaur; Gelfand 8, Al- 
mosninoi 6, Katz 1, Weiss L

A arbitrat foarte bine cuplul 
bulgar Iordan Todorov și Ve
selia Terzijski.

Returul intîlnirii este progra
mat azi, de la ora 16, în Sala 
sporturilor din Baia Mare.

V. SASAKANU-coresp.

preferințele spre
BELGRAD, 22 (prin telefon). 

Amintind lotul celor 16 fotba
liști iugoslavi care vor sosi 
luni după-amiază la București: 
Borota, Svilar — portari, Dzoni, 
Hagiabdici, Mujinici, Trifuno- 
vici, Stoikovici, Rojici, V. Pe- 
trovici, Zungul, Halilhogici, 
Surjak, S. Sușici, Savici, Tu- 
krov, Desnița, reiese că, în ve
derea partidei de miercuri, cu 
reprezentativa României, se
lecționerul Mladinici a operat 
puține modificări față de me
ciul cu Spania, pierdut acasă 
(1-2).

Ce remarci se impun ? A 
renunțat și Mladinici, așa cum 
a făcut anul trecut și fostul 
selecționer Valok, tot pentru 
meciul de la București, la fot
baliștii care joacă în prezent 
în echipe din străinătate (Bu- 
kotici, Jerkovici, Popivoda 
etc.). A reapărut Borota, por
tarul echipei Partizan și apă
rătorul buturilor iugoslave tn 
meciul precedent de la Bucu
rești, care are îa prezent o 
presă nefavorabilă din cauza 
extravaganțelor sale și „nume
relor personale", dar căruia i 
se recunoaște meritul de a fi

jucătorii ofensivi
a primit în cămportarul care 

pionatul trecut cele mai puține 
goluri din întreaga istorie a 
fotbalului iugoslav (și se știe 
că fotbalul iugoslav a avut 
portari celebri ca : Glazer, 
Beara, Șoșkici, Clurkovici etc.). 
Cu toate criticile ce i se a- 
duc portarului iugoslav, selec
ționerul Mladinici l-a titulari
zat pe Borota pentru meciul 
de la București, renunțînd la 
serviciile lui Stincici, într-a- 
devăr slab în meciul de la 
Zagreb, vinovat pentru primi
rea celui de al doilea gol, mar
cat de Santillana. A fost, de 
asemenea, rechemat V. Petro-

viei, extrema dreaptă de la 
Steaua roșie, „copilul teribil" 
al fotbalului iugoslav, în pre
zent în mare formă, absent In 
meciul cu Spania din cauza 
indisciplinei manifestate la club.

Un fapt care vorbește de la 
sine despre intențiile echipei 
reprezentative iugoslave și ale 
selecționerului ei, la Bucu
rești : aproape că nu există 
în lot un „apărător" propriu- 
zis. Toți sînt jucători care au 
roluri ofensive în echipele lor. 
începînd chiar de la „fundașii" 
Dzoni și Hagiabdici sau Mu- 
jinici, cu pregnante sarcini o- 
fensive în echipele lor de club, 
trecînd la mijlocașul Trifuno- 
vici — care a marcat anul 
trecut un gol la București — 
și continuînd cu ceilalți, care 
sînt atacanți prin excelență.

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

cut eforturi considerabile, dind 
p replică pe măsura valorii 
sale cunoscute. Păcat că Ster- 
binski s-a accidentat (singură) 
și n-a evoluat decît în jumă
tate din acest meci atît de a- 
prig disputat. Au marcat: Mi-

DIVIZIA A
IA HANDBAL MASCULIN

(Urmare din pag. 1)

evident și faptul că dinamo- 
viștii au beneficiat de o putere 
de finalizare superioară adver
sarilor lor, Bedivan și Gra- 
bovșchi reprezentînd două 
„mîini" de... aur în acest meci, 
în timp ce în tabăra cealaltă 
cunoscutul Birtalan a „dispă
rut" parcă prea rapid din joc, 
lăsînd sarcina finalizării pe 
umerii lui Voina (care a rea
lizat unele reușite pătrunderi 
individuale) sau Stingă. Ceea ce 
ar reprezenta prea puțin... 
Punctele au fost marcate de 
Bedivan 7, Grabovschi 5, Licu, 
Tase, Cosma — Dinamo, Voina 
3, Stingă 2, Tudosie 2, Birta
lan 2. Roșu, Kicsid — Steaua. 
Arbitrajul cuplului V. Cojocaru 
și I. Mîhăilescu — ambii Cra- 
i<?va.— a cuprins, surprinzător, 
și cîteva erori destul de seri
oase.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 15—23 (7—10). Vic
torie meritată, la capătul unui 
joc interesant. Cele mai multe 
puncte au fost realizate de 
Micle 6 și Bako 3 pentru Uni
versitatea. Cristian — 8, Feher 
5_ — Politehnica, din rîndurile 
câreia a lipsit, fiind accidentat, 
Folker.

C.S.M. BORZESTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 25—17 
(11—9). Abia în partea a doua 
a jocului gazdele au reușit să 
se desprindă. Printre marca
tori : A. Berbecaru 8, Bucioacă 
5, G. Berbecaru 4 — pentru
C.S.M. ; Cornea 6, Dumitru 4
— pentru Universitatea. (L 
IANCU — coresp.).

GLORIA ARAD — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA
18—14 (7—4). Gazdele au reușit 
o victorie meritată. Printre 
realizatori : Enea 9 — pentru 
Gloria ; Jurcă 4 — pentru „U“. 
Au arbitrat N. Iancu si C. C8- 
pățînă (Buzău). (N. STREJAN
— coresp.).

klos 6, Andrei 4, Mălai 3, 
Avădanei 1, Boși 1, Torok 1 
— pentru România ; M. Nagy 
4, Csulik 3, Lelkeș 2, Sier- 
binski 2, I. Nagy 1. Au ar
bitrat Karel Kypson și Rybar 
Frantisek (Cehoslovacia).

Iată cîteva amănunte din e- 
tapa a II-a, desfășurată sîm
bătă după-amiază :

ROMANIA A — IUGOSLA
VIA 15—11. Victorie prețioasă 
a echipei noastre în fața celei 
a Iugoslaviei, la capătul unui 
meci pe care l-a condus une
ori detașat. Echipa noastră s-a 
mișcat mai bine în apărare, 
jucătoarele impresionind prin 
mobilitate și atenție. N-ar tre
bui, însă, să uităm că forma
ția Iugoslaviei, întrecută de 
handbalistele noastre sîmbătă, 
nu este cea pe care o vom 
întîlni la „mondiale", ci o e- 
chipă de perspectivă, pregătită 
poate pentru Olimpiadă, sau 
pentru viitoarea ediție a C.M. 
Au marcat : Mikloș 5, Boși 4, 
Janesch 2, Avădanei 2, Mălai 
1, Torok 1 — pentru Româ
nia A. Lepoglavat 3, Peiovici 
3, Marianovici 2, Lazarevici 1, 
Djurița 1, Tudernan 1 — pen
tru Iugoslavia. Au arbitrat 
Luben Kostov și Evgbeni Ka- 
badelov (Bulgaria).

CLASAMENT

L 
s.
4.
5.
4.

R.O. G.rmană
România A
Unrunoo Sovietică 
Iugoslavia
Ungaria
România B

U.R.S.S. 17—18. 
luptă, clștigat

BOX • în turneul internațional 
de la Rotterdam, tânărul pugilist 
român Daniel Radu (cat. muscă) 
l-a învins la puncte pe Wioliam 
Cekeletti (Zambia).

FOTBAL e în etapa a 7-a a 
Campionatului spaniol s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Celta Vigo — Valencia 0—0 ; Bur
gos — Real Madrid 2—2 ; Hercu
les — Las Palmas 1—0 ; Espanol

UNGARIA — 
Meci de mare 
in extremis de formația so
vietică, care a fost mult mai 
atentă în fazele defensive. Au 
marcat : Nagy 7, Strzebinski 3, 
Csulik 2, Lelkes 2, Vadasz 2, 
Csajbok 1 — pentru Ungaria; 
Barieva 6, Juravih 3, Avram 
3, Kolomeeț 2. Korostilov* 1, 
Prokofiev* 1, Kovalj 1. Garas- 
vinskaite 1. Au arbitrat bine 
Paul Radvani și Mihai 
benișan (România).

ROMANIA B — R. D. 
MANA 11—25. Evidentul 
laj valoric s-a reflectat 
tabela de marcaj. Au înscris: 
Gaal 5, Cotîrlă 1, Dor go 1,
Văcaru 1, Ceavdaridis 1, Ma- 
nolescu 1, Grigore 1 — pentru 
România B : Matz 6, Tietz 4, 
Langenberg 4, Rother 3, Krause 
2, Richter 2, Kost 1, Wunder
lich 1, Elbe L Kretzschmar 1 
— pentru R. D. Germană. Au 
arbitrat Karel Kypson și Ry
bar Frantisek (Cehoslovacia).

a gazdelor au fost rostite de 
primarul orașului, Pierre 
Pflimlin.

Luni, la ora 8,30, începe în
trecerea echipelor masculine, 
24 la număr, față de 18 pre
zente la ediția anterioară a 
campionatelor, de la Varna, 
din 1974. Cei 153 de gimnaști, 
inclusiv concurenții individuali 
din alte cinci țări, se prezintă 
la exercițiile impuse, un veri
tabil maraton care începe de 
dimineață și se va încheia a- 
bia la ora 21, cu o pauză de 
două ore la prînz. Echipa 
României se află In grupa a 
doua de evoluție, urmînd a 
intra în concurs de la 10,30, 
împreună cu selecționatele_ U- 
niunii 
mane, 
naști 
grupă 
echipa 
dispută 
R. D.

Sovietice, R. D. Ger- 
precum și cîțiva gim- 

‘ ............... Este o
în care 

află în 
formația

Gre-

GER- 
deca- 
ți pe

individuali, 
puternică, 
noastră se 
directă cu

Germane, deținătoarea 
medaliei de bronz la ultima 
ediție a C.M. Dealtfel, meda
lia de bronz este acum ținta 
mai multor echipe: Ungaria, 
R. F. Germania, S.U.A„ Ceho
slovacia, Franța. în prezent re
prezentativa noastră este mai 
omogenă valoric, cu noi tineri 
talentați care s-au alăturat lui 
Dan Grecu, cum sînt campio
nul absolut al țării din acest 
an, Kurt Szilier, Aurelian 
Georgescu, sau ceilalți gimnaști

titularizați, Sorin Cepoi, Io* 
Checicheț sau Nicolae Opresc*, 
și se speră că ea va depăși 
cîteva dintre echipele puternic* 
și că va aspira astfel la me
dalia de bronz. îndeosebi la 
exercițiile impuse ea are po
sibilități mai mari decît la- e- 
xercițiile libere și ar putea lua 
luni un avans care să conteze 
în partea a doua a întrecerii, 
la exercițiile libere.

Lucrările Comitetului Exe
cutiv și ale Congresului E.I.G. 
au reținut atenția la Stras
bourg timp de șase zile, în- 
cheindu-se cu hotărîri impor
tante. Astfel, Federația de spe
cialitate din R. P. Chineză a 
fost primită în calitate da 
membră a F.I.G.. Totodată, s-a 
hotărît excluderea Taivanului 
din acest for. în F.I.G. au fost 
primite, de asemenea, Tailanda 
și Angola, astfel că în prezent 
Federația internațională de 
gimnastică numără 78 de țări 
afiliate. Una dintre cele mai 
importante hotărîri privind 
campionatele mondiale a fost 
luată prin acceptarea propu
nerii Federației române de 
gimnastică de adoptare a re
gulii olimpice privind partici
parea la concursul pentru de
semnarea campionului la indi
vidual compus și în finalele 
pe aparate, în sensul limitării 
a cîte trei reprezentanți de 
fiecare țară la primul și a 
cîte doi — la finalele pe apa
rate.

VIRGINIA RUZICI SE CALIFICA
(Urmare din pag. -1)

MICIURI tCHIIIBRATE IN „CUPA Of TOAMNA"

Ieri s-au desfășurat ultimele 
meciuri (finala va avea loc 
duminica viitoare la Craiova, 
intre Hidrotehnica Constanța 
și Universitatea București) din 
cadrul competiției feminine de 
handbal „Cupa' de toamnă".

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
BALA MARE 12—10 (7—5). In 
acest derby, bucureștencele au 
meritat victoria. Ele au jucat 
dîrz in apărare și cu multă 
răbdare în atac, folosind efi
cient forța de șut a Simonei 
Sandu. Conduse tot timpul, 
băimărencele au acționat ner
vos, ratînd multe finalizări. 
Printre marcatoare : Sandu 7, 
Caramalău 2 — pentru Uni
versitatea ; Bartha 4, Iordache 
3 — pentru Constructorul. Au 
arbitrat A. Csoma și V. Fe- 
renez (Sf. Gheorghe).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACAU 14—11 (6—5). 
Meci echilibrat, în care Con-

fecția s-a detașat abia în fi
nal. De-a lungul întilnirii am 
consemnat de 11 ori scor egal 
(ultima dată 11—11 în min. 43). 
Au marcat : Ilie 4, Bidiac 4, 
Crișu 2, Serediuc 2, V. Con- 
stantinescu 2 — pentru Con
fecția ; Amarandei 5. Lazăr 2, 
Floarea 1. Codăescu 1, Ma
rian 1, Câtineanu 1. Au arbi
trat N. Dumitru și C. Suditu 
(Buzău).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
21—15 (8—4). Mai bune la se
micerc, cu Terezia Popa foarte 
inspirată, campioanele și-au 
adjudecat o victorie meritată. 
Printre realizatoare : Popa 7, 
Cojocaru 5, Vișan 3 — pentru 
Universitatea ; Dudaș 10, Chiș 
2 — pentru Mureșul. Au arbi
trat bine V. Popescu și M. 
Ceabai (Drobeta Tr. Severin).

RULMENTUL BRASOV — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

11—11 (4-4).

TELEX
— Rayo Vallecano 2—1 ; Zaragoza
— Real Sociedad 4—0 ; Recreativo
— Salamanca 1—2. • Derbyul Un
gariei: Honved — Ferencvaros
5—2 1 Honved a trecut în fruntea 
clasamentului cu 14 p. * în Cupa 
U.E.F.A. : Vestmanaeyjar Raykjy- 
vik — Slask Wroclaw 0—2. ■

TENIS o Turneul Internațional 
de la Rotterdam a fost clștigat de 
Guillermo Vilas care l-a Învins 
în finală cu 7—5, 6—4, pe Tim 
Gulllkson (S.U.A.). în meciul 
pentru locul 3 John McEnroe 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 6—4, 7—5 
pe Ilie Năstase (România). Re
zultate din semifinalele disputate 
sîmbătă : Vllas — Năstase 6—2, 
6—4 ; Gullikson — McEnroe 6—7, 
6—4, 6—2.

leiași, la ultima lor întîlnire 
din toamnă (cu 6—7 în set 
final). De data aceasta, decizia 
a aparținut din nou Virginiei 
Ruzici. După 2 ore și 12 minu
te de joc, ea termina victo
rioasă, în aplauzele tribunelor. 
Brighton-ul a fost pentru cam
pioana noastră o piatră de în
cercare, acel test de forță care 
trebuia să-i confirme încă o 
dată înalta măiestrie. L-a tre
cut, cu aureolă de învingătoare.

Ora 2 in noaptea de sîmbătă 
spre duminică... Obținem în 
sfîrșit, prin grija operatoarelor 
noastre telefonice, legătura cu 
Brighton. O ascultăm pe Vir
ginia Ruzici, în receptor: 
„Sînt extrem de fericită că am 
obținut această victorie, pe 
care am dorit-o foarte mult. 
Mai ales că am reușit să în
ving, pe rînd, 
versare, pe Wade, 
StoVe. Este și 1 
oară cînd cîștig 
giniei Wade și 
acasă... Totodată, 
recunoscătoare

★
LONDRA, 22. — Finala turneu

lui internațional de tenis „Indoor” 
de la Brighton a opus două frun
tașe ale Marelui Premiu feminin, 
pe Virgini* Ruzici (România) și 
Betty Stove (Olanda). Prima eli
minase, printre altele, pe favorita 
nr. 2 a probei, englezoaica Vir
ginia Wade, iar a doua se cali
ficase prin neprezentarea primei 
favorite, americanca Chris Evert, 
accidentată.

Jocul a început tn nota de su
perioritate a româncei care se 
distanțează la 5—3 șl are 40—0 
:ontra serviciului adversarei. Sto
ve revine insă surprinzător, ser
vește puternic (2 ași !) și ctștlgă 
ghemul, ca șl pe cele următoare, 
adjudeeîndu-și setul cu 7—5. Al 
doilea set este la discreția spor
tivei noastre, care se impune prin 
viteza deplasărilor sale și forța 
drive-urllor : 6—2, Setul trei a

trei mari ad- 
Melville și 

pentru prima 
: în fața Vir- 

cbiar la ea 
, sînt foarte 

antrenorului
*

Ștefan Georgescu, pentru spri
jinul tehnic atit de prețios pa 
care mi l-a dat, in pregătirea 
acestor rezultate obținute aci. 
Iar tuturor prietenilor tenisu
lui nostru, 
preună cu mine să 
marea mea bucurie de azi!“

Descrierea finalei o facem în 
cronica de mai jos. Finală die un 
intens dramatism. Recuperări 
de la 2—5 și apoi 3—5 (si 
0—30), pentru ca în ultimele 
schimburi de mingi să forțeze 
victoria, o recomandă din nou 
pe campioana noastră drept o 
autentică luptătoare, exemplu 
de mobilizare volitivă. Cît de 
bine se potrivesc aci cuvintele 
coechipierei sale dinamoviste 
Mariana Nunweiller, soție de 
fotbalist, care ne spunea nu de 
mult : „Dacă jucătorii noștri 
de fotbal din națională ar pu
tea arăta voința Virginiei Ru
zici, ei ar deveni, foarte pro
babil, cei mai buni din lume!...* 
Ceea ce nu trebuie citit ca o 
butadă, ci drept o 
adresată oricărui 
nic să se afirme, 
la performanțe tot

★ 
fost cel mai aprig disputat. Sco
rul se menține egal pină la 2—2, 
după care olandeza face primul 
break și apoi își majorează a- 
vansu) la trei ghemuri (5—2). 
Servește Ruzici și reduce handi
capul, la 3—5. Este rfndul olan
dezei să servească șl câștigă pri
mele două mingi : 30—0 ! Aci 
survine excepționala mobilizare a 
jucătoarei românce. Ea punctează 
succesiv, face breaek (4—5) și 
apoi egalează (5—5). Pe serviciul 
olandezei, două atacuri ale aces
teia sînt oprite prin spectaculoase 
mingi în lungul liniei de către 
Ruzici (6—5). care nu se mai o- 
prește decât la victorie. Scorul fi
nalei : Virgini* Ruzici — Betty 
Stove 5—7, 6—2, 7—5.

în cadrul festivității de închi
dere a turneului, Virginia Ruzici 
a primit un original trofeu oferit 
de lordul Snowdon.

le solicit ca îm- 
împartâ

recomandare 
sportiv dor- 
O invitație 
atît de mari.


