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portul
prezenta tovarășului 
Ceaușescu, președintele

In
Nieolae ......
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la 9 septembrie, în sala mare 
a Palatului Republicii, 
deschis, într-un cadru 
lucrările celui de-al 
Congres Mondial al Petrolului.

Congresul reunește aproape 
5 000 de participant! din mai 
mult de 70 de țări — miniștri 
și alți reprezentanți ai condu
cerilor unor departamente și 
instituie de profil, ai unor 
mari companii și societăți pe
troliere, reputați oameni de 
știință și specialiști din dome
niile cercetării, forajului și ex
tracției, prelucrării, transportu
lui, livrării și consumului pe
trolului și gazelor naturale.

La lucrări participă Wilhelm 
von Ilșemann, președinte al 
Organizației Congreselor Mon
diale ale Petrolului, A. Lewis 
jr„ N. A. Malțev, F. Naficy, 
A. A. Shunaiber, vicepreședinți, 
și D. C. Payne, secretar gene
ral. Este prezent Manna Al 
Otaiba, președintele Consiliului 
Guvernator al Organizației ță
rilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.),

Participă, de asemenea, nu
meroși trimiși speciali ai unor 
agenții internaționale de pre
să, ziare și reviste, corespon
denți ai presei străine acredi
tați în țara noastră, ziariști 
români.

s-au 
festiv, 
X-lea

Ora 16,00. întreaga asistență, 
în picioare,, salută cu vii și 
îndelungi aplauzo intrarea în 
sală a . 
Ceaușescu și a tovarășei 
Ceaușescu.

La ședința inaugurală 
prezenți Die Verdeț, 
Bobu, Cornel Burtică, Ghcorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, 
Ghcorghe Pană, Ion Pățan, 
Virgil Trofln, Ștefan Voitec, 
Nieolae Constantin, 
Patilineț, Ion Ursu, membri ai 
guvernului, 
mâne.

Lucrările 
deschise de 
manii. care 
președintelui Nieolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
la festivitatea de deschidere.

Primit cu puternice aplauze 
de participanți a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

Socia-

președintelui Nieolae 
Elena

sînt 
Emil

Vasile

alte oficialități ro-

Congresului au fost 
Wilhelm von Hse- 
a salutat prezenta

președintele Republicii 
liste România.

Cuvîntarea șefului 
român a fost primită cu 
tisfacție și deosebit 
fiind subliniată cu îndelungi și 
puternice aplauze.

In numele Comitetului Per
manent al Congreselor Petro
lului și al tuturor participan- 
ților, Wilhelm von Ilșemann a 
exprimat vii mulțumiri pre
ședintelui Nieolae Ceaușescu 
pentru cuvintele adresate reu
niunii.

statului 
vie sa- 
interes.
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ALTE TREI MEDALII DE AUR
PENTRU SPORTIVII ROMANI

CIUDAD DE

» Virginia Ruzici învingătoare la dublu femei, alături de Florența

Mihai, și dublu mixt, împreună cu Traian Marcu » llie Floroiu, la

10 000 m, un succes memorabil » încă două medalii de bronz pentru

Simbătă, pe lacul Snagov

DINAMO (3) ȘI VIITORUL (3) 
AU DOMINAT FINALELE

REPUBLICANE DE CANOTAJ
Finalele campionatelor na

ționale, care au aliniat la start 
simbătă 
Snagov, 
mere și 
prilejuit 
dere cu 
acestui dificil sport, multe din
tre ele proaspăt laureate la 
„mondialele" de la Bled. Pro
gramul celor 6 probe a asigu
rat un spectacol interesant, în 
care reprezentantele cluburilor 
Dinamo și Viitorul și-au îm
părțit frățește (cîte trei) titlu
rile puse în joc șl au terminat 
la egalitate și în clasamentul 
pe puncte (ambele cite 26).

în prima cursă, 4+1 rame, a 
învins Dinamo, fără dificultate, 
celor trei medaliate cu bronz 
la C.M. (Maria Tănase, Florica 
Szilagy, Georgeta Mașca) adău-

dimineața, pe lacul 
pe cele mai bune ra- 
vîslașe din țară, ne-au 
o foarte plăcută reve- 
adevărate maestre ale

gîndu-li-se de această dată 
Elena Avram. Și tot dinamo- 
vistele s-au impus cu ușurință 
în întrecerile ambarcațiunilor 
mici; în absența cuplului Ho- 
meghi, Răcilă-Roșca, Aneta 
Mihaly și Lucia Buzuc au a- 
juns primele la sosire cu un 
avans apreciabil (7 secunde) la 
dublu vîsle, iar Elena Oprea și 
Florica Dospineseu le-au imitat 
la 2.f.c. în această ultimă pro
bă, Metalul (cu Valeria Cătes- 
cu în frumoasă revenire anul 
acesta și Elena Chirițoiu) au 
ocupat un merituos loc II. 
Campioanele de anul trecut. 
Angelica Aposteanu și Marlena 
Zagoni (Steaua), au cedat vizi-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

MEXICO, 1 
(prin telex). Sportivii noștri au 
revenit simbătă pe primul plan 
al întrecerilor Universiadei — 
după ce vineri înregistraseră 
cîteva eșecuri pe cit de neaș
teptate pe atît de supărătoare 
— cucerind trei mult aplaudate 
medalii do aur. Este vorba 
mai întîi de strălucita victo
rie a lui llie Floroiu în cursa 
de 10 000 m, care și-a învins 
detașat adversarii (al doilea 
clasat, mexicanul Enrique 
Aquino, a rămas cu 150 m în 
urma lui !), a învins altitudi
nea de 2200 m (el, omul venit 
de la Constanța) și în fine, a 
învins un întreg stadion care 
și-a încurajat extraordinar 
favoritul, în speranța că a- 
cesta va obține prima medalie 
de aur pentru Mexic. Cursa 
lui Floroiu, o cursă tactică 
foarte bine gîndită, a avut două 
momente spectaculoase. Pri
mul s-a produs la 3 000 m, cînd 
constănțeanul a țîșnit din plu
ton și și-a lăsat adversarii la 
70—80 m în urmă. Un singur 
concurent, mexicanul Aquino, 
a avut forța să-l ajungă pe 
Floroiu. Au mers, apoi, un 
timp, cot Ia cot, dar la 6 400 m. 
sportivul nostru a plasat un al 
doilea atac, un atac uluitor și, 
de data aceasta, irezistibil, 
alergînd ultima treime a cursei 
de unul singur, într-un ritm 
Infernal. A fost una dintre 
cele mai spectaculoase victorii 
ale acestei Universiade, micul 
nostru sportiv foarte marc, 
cum l-au caracterizat ziarele 
și comentatorii mexicani, fiind 
de-a dreptul sufocat la sfîrși- 
tul splendidei sale curse de 
zeci de reporteri, telereporteri, 
radioreporteri și fotoreporteri. 
A fost un mare succes al de
legației sportivilor români și 
cel mai mare succes de pînă 
acum din cariera remarcabilă 
a lui llie Floroiu.

Alte două medalii de aur —

tenismanii noștri

IL1E FLOROIU VIRGINIA RUZICI

TRAIAN MARCUFLORENȚA MIIIAl 
la lenis. Revanșîndu-se pentru 
Infrîngerea din ziua preceden
tă, Virginia Ruzici a jucat 
foarte bine două finale — du-

Etapa a 6-a a Diviziei A de fotbal STEAUA SE MENȚINE IN FRUNTE 
©Dcrbyul etapei, sub semnul echilibrului» Universitatea Craiova-mereu in plasa lidcruIui»OIimpia-punet prețios 

la Tg. Mureș»Echipa campioană continuă să piardă teren»Simbătă, ultimele „repetiții generale" ale „europenelor"
REZULTATE TEHNICE

„Poli“ Timișoara - Sportul studențesc 2-1 (1-1)
S.C. Bacău - Jiul 1-0 (1-0)
Viitorul Scornicești — F.C.M. Galați 1-0 (0-0)
Univ. Craiova — Politehnica lași 2-0 (1-0)
F.C. Baia Mare — Chimia Rm. Vilcea 1-0 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Olimpia Satu Mare 2-2 (0-1)
Steaua — Dinamo 1-1 (0-1)
Gloria Buzău — F.C. Argeș 2-1 (0-0)
C.S. Tirgoviște - „U“ Cluj-Napoca 2-0 (2-0)

ETAPA VIITOARE (15 septembrie)
Politehnica lași
Chimia Rm. Vîlcea
S.C. Bacău
Olimpia Satu Mare
F.C.M. Galați
Sportul studențesc
„U" Cluj-Napoca
F.C. Baia Mare
Dinamo

— Gloria Buzău
— Steaua
— Univ. Craiova
— Jiul
— C.S, Tirgoviște
— F.C. Argeș

— „Poli" Timișoara
— Viitorul Scornicești

A.S.A. Tg. Mureș

GOLGETERII
5 GOLURI : Radu II (F.C. Ar

geș) — 2 din 11 m.
4 GOLURI : Koller (F.C. Baia 

Mare), Marinescu (C.S. Tîrgo
viște), Anghel („Poli" Timișoara).

3 GOLURI : Crișan șl Cîrțu 
(Univ. Craiova), Voiculet și Cio- 
cioană (Viitorul Scornicești, M. 
Răducanu și C. Zamfir (Steaua), 
Roznai (F.C. Baia Mare), Lața 
(„Poli" Timișoara).

CLASAMENTUL

în careul Stelei, dinamovistul Apostol (in tricou alb), profită de slabul marcaj 
făcut de adversari și deschide scorul printr-o lovitură cu capul Foto : D, NEAGU

a

1. STEAUA 6 4 2 0 14- 4 10
2. Univ. Craiova 6 4 1 1 11- 6 9
3. C.S. Tirgoviște 6 3 2 1 10- 4 8
4. F.C. Baia Mare 6 4 0 2 12- 7 8
5. „U" Cluj-Napoca 6 4 0 2 6- 4 8
6. S.C. Bacău 6 4 0 2 6- 5 8

!- 8. A.S.A. Tg. Mureș 6 3 1 2 9- 6 7
Viitorul Scornicești 6 3 12 11-8 7

9. Dinamo 6 2 3 1 6- 3 7
10. Politehnica Iași 6 3 0 3 7- 6 6
11. „Poli" Timișoara 6 3 0 3 11-10 6
12. Sportul stud. 6 2 1 3 5- 5 5
13. F.C. Argeș 6213 8-11 5
14. Gloria Buzău 6 2 0 4 4- 9 4
15. Chimia Rm. Vilcea 6 114 2-7 3

-17. F.C.M. Galați 6114 6-13 3
Jiul 6114 1-8 3

18. Olimpia Satu Mare 6015 3-16 1
Citiți in paginile 2—3 cronicile celei de 

Vi-a etape a Diviziei A.

blu femei și dublu mixt — în 
care a cîștigat două medalii de 
aur alături de Florența Mihai 
și, respectiv, Traian Marcu. 
Dublu femei : Ruzici, Mihaî — 
Cimîreva, Biriukova 4—6, 6—2,
6- —4 ; dublu mixt : Ruzici» 
Marcu — Biriukova, Ahmerov
7— 5, 3—S, 6—3. Au fost două 
partide extrem de tăioase ca 
desfășurare, cu răsturnări de 
scor dramatice, tenismanii noș
tri luptînd cu o mare ambiție 
pentru victorie. Alături de 
Virginia Ruzici, Florența Mi
hai și Traian Marcu au făcut 
— credem — cele mai bune 
meciuri ale lor din acest an. 
Zestrea de medalii a tenisma- 
nilor noștri a fost completată 
cu „bronzul" de la dublu bă
ieți (Segărceanu, Dîrzu — 
Tarik, Bitanggange 3—6, 6—2, 
6—4) și de la simplu băieți 
(Dirzu — Segărceanu 6—3, a- 
bandon al lui Segărceanu pen
tru accidentare).

Așadar, simbătă a fost o zi 
plină de bucurii pentru spor
tivii români, care se mențin pe 
locul III în clasamentul pa 
națiuni. întrecerile continuă,

Marius POPESCU

(Continuare în pag a 4-a)

LI VIU MAFTEI—2,19 ni
LA ÎNĂLȚIME! 
prilejul campionatelor națio- 
ale atleților juniori, la Pi- 
Livlu Mattel (Lie. 3 Iași) a 
3,19 m la Înălțime, nou re- 
pentru juniorii de eatego-■ .. 100

Cu 
nale 
teștl, 
sărit 
cord ..------- ....---------
ria I. Alte două recorduri: 
m: Nicoleta Lia (Lie. N. Bălces- 
cu Craiova) 11,88; greutate: Ta
tiana Mihalcea (L.C.E.A. C-Iung 
Mus cei) 15,83 m. (Gh. Iriminoiu- 
coresp.).



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE HANDBAL
MASCULIN: ȘTIINȚA BACAU — DINAMO

GALAȚI, 3 (prin telefon). Pri
mele 15 jocuri ale campionatului 
masculin de handbal, grupate 
Intr-un turneu desfășurat la Ga
lați și Brăila, au prilejuit o se
rie de aprecieri îmbucurătoare, 
șl aici ne referim ia prezența ac
tivă a unor numeroși și talentați 
tineri jucători, dar șl unele cons
tatări negative între care la loc 
de frunte s-ar situa numărul în
grijorător de mare de faulturi.

DINAMO BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 20—13 
(11—10). Un meci destul de echi
librat, în care dinamoviștii au 
obținut o victorie scontată și 
meritată. Au marcat : Grabov- 
■chi 6, Bedivan t, Ștef 3, Llcu 3, 
Tase 2, Oprea 1, cosma 1 —
pentru Dinamo ; Folker 3, Feher 
4, Stlket 2, Gunesch 1, Moldo? an
1, Dilițâ 1 — pentru Politehnica. 
Au arbitrat R. Antochi și H. 
Boschner (Brașov'.

H.C. MINAUR BAIA MAKE — 
C.S.M. BORZEȘTI 33—21 (16—3).
Au marcat : M. Voinea 3, Miro- 
niuc 7, Boroș 5, Rădulescu 3, 
Panțiru 2, Lupui 2, Bochiș 2, Ce- 
nan 2, Avramescu 1 — pentru 
Mlnaur ; A. Berbecaru S, Gr. 
Berbecaru 5, Blaș 4, Petrea 2, 
Insurățelu 2, Mogoșescu 2, Ba
dea 1 — pentru C.S.M. Au arbi
trat P. Radvani șl M. GrebtRÎ- 
șan.

ȘTIINȚA BACAU — GLORIA 
ARAD 25—16 (15—7). Au marcat : 
Deacu 7, Vasilache 6, Nlcolescu 
4, Vasilca 3, Hornea 2, Eftenc 2, 
Smerea 1 — pentru Știința ; Voj- 
tilă 4, Enea 3, Kolleth 3. Burger
2, lonescu 1, Ball 1, Lined 1, 
Mirică 1 — pentru Gloria. Au 
arbitrat Gh. Dumitrescu și C. 
Cristea (Constanța).

Meciurile de sîmbătă, au con
firmat șl ele primele Impresii, și 
în mod deosebit faptul că aceas
tă ediție a întrecerii a pornit 
foarte tare.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. BORZEȘTI 22—21 (13—13).

FEMININ: CAMPIOANA, VICTORIE MERITATĂ ÎN DEPLASARE
Duminică s-a desfășurat etapa 

a Il-a a Diviziei A la handbal 
feminin, „rundă* marcată de vic
toria in deplasare a formației 
campioane, Știința Bacău, în con
fruntarea cu Progresul București. 
In rest rezultate normale, gazde
le obținînd victoria.

Sala Floreasca din Capitală (cu 
c suprafață de parchet nouă, de 
foarte bună calitate, a găz
duit, duminică dimineață, pri
mul meci de handbal al noii 
ediții a Campionatului diviziei 
feminine A. PROGRESUL BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA BACAU 5—14 
(2—7). Pe fondul unor atacuri 
și contraatacuri deosebit de e- 
ficace ale handbalistelor de la 
Știința și al unor ratări succe
sive. în rarele ocazii cînd au 
reușit să șuteze la poartă, ale 
jucătoarelor de la Progresul — 
meciul a scos în evidență buna 
pregătire fizică, tehnică și tac
tică a oaspetelor. Băcăuancele 
au condus tot timpul, nu au ra
tat aproape nimic, avînd, în plus, 
în Doina Copacz o foarte ins
pirată apărătoare a porții, ea 
oprind intrarea în plasă a 3—4 
goluri gata făcute. Știința, dis- 
punînd acum de o garnitură de 
jucătoare foarte bune, deosebit 
de mobile pe teren, s-a apărat 
cu aceeași tenacitate cu care a 
atacat, dovadă și numărul mic 
de goluri primite. Handbalistele 
de la Progresul au irosit multe 
ocazii, printre care și una enor
mă, în min. 22, cînd deși ata
cau 6 contra 4 (băcăuancele 
Lupșor șl R. Florea erau elimi
nate), nu au reușit să înscrie, 
ratînd apoi și o aruncare de la 
7 m prin Caramalău. Au mar
cat : M. Popa 2, Caramalău 1, 
lonescu 1, Gheorghe 1 pentru 
Progresul ; Toriik 11, R. Florea 
2, Vieru 1 pentru Știința. Au 
arbitrat bine C. Ștefănescu și 
M. Pașec (Craiova). (Ion GAVRl- 
LESCU).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 13—10 

(5—6). Deși conduse la pauză, 
handbalistele de la Hidrotehnica 
au pus stăpînire pe joc în 
partea a doua a meciului, cînd 
și-au surprins adversarele prin

FINALELE DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

bil pe ultima parte, sosind a- 
bia pe locul IV, iar apoi au 
Uitat (ca și barca Voinței 
București) să mai treacă pe la 
turnul de control, conform re
gulamentului I

în cea mai frumoasă finală, 
Vîslașele Viitorului (singurele 
care și-au păstrat titlul cucerit 
anul trecut) au întrecut pe 
C.N.A.S.E. la 4+1, iar coechi
pierele lor au depășit — cu un 
timp foarte bun, 3:05,9 — pe 
Dinamo în finala „opturilor". 
în sfîrșit, la simplu, Sanda 
Toma i-a dovedit cu Prisosință 
Valeriei Răeilă-Roșca că cel 
puțin în acest an . este mai 
bună.

REZULTATE TEHNICE. 4+1 
rame ; 1. DINAMO (Elena Avram, 
Maria Tănase, Florica Szilagy, 
Georgeta Mașca 4- Luminița Po
pescu) 3:31,0 ; 2. CNASE 3:34,9 ;
3. Voința Buc. 3:46,2 ; 4. Olim
pia Buc. 3:54,4 ; 5. CNASE 3:56,0; 
dublu vîsle : 1. DINAMO (Aneta 
Mihaly, Lucia Buzuc) 3:35,0 ; 2. 
Viitorul (Elena Ungureanu. Ma
riana Zaharla) 3:42,0 ; 3. CNASE 

în primele 15 minute jocul a de
curs conform pronosticurilor: a- 
dlcă în nota de superioritate 
a timișorenilor care, cu doi In
teri In... mină (Fdlker șl Feher), 
cu un pivot foarte activ, Diliță, 
cu Gunesch util echipei prin 
marea sa experiență — lăsau Im
presia că vor învinge ușor. A 
fost însă suficientă o ușoară re
laxare pentru ca handbaliștii din 
Borzești să revină. Au marcat: 
Ffilker 12, Feher 4, Bucățea 3, 
Cristianii 2, Gunesch 1 — pentru 
Politehnica; Blaș 5, Badea 5, A. 
Berbecaru 4, Gr. Berbecaru 4, Pe
trea 2, Mogoșescu 1 — pentru 
C.S.M. Au arbitrat AI. VIrtopcanu 
șl Șt. Georgescu (București).

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BACAU 18—18 (10—11). Me
ciul vedetă al cuplajului de sîm
bătă de la Galați a dat naștere 
unei lupte aprige, prilej cu care 
ambele echipe au făcut o mare 
risipă de efort. Dinamo a luat un 
start bun (3—0 min. 7). Dar din 
min. 15 băcăuanii au adăugat a- 
părăril lor exacte mal multă vi
vacitate în atac, moment din care 
cele două formații au mers „piept 
la piept" plnă Ia linia de sosire. 
Băcăuanii, calmi, lucizi (din pă
cate uneori cam duri în apărare) 
au fructificat toate ocaziile de 
care au beneficiat, șl dacă nu ar 
fl fost șutul lui Grabovschl din 
ultima secundă (!!!) el ar fl ob
ținut o victorie la limită, dar — 
apreciază toți cei prezenți aici — 
pe deplin meritată. Dinamoviștii, 
extrem de nervoși și agitatl, puși 
pe reclamații în dauna concen
trării în joc, au ratat enorm 
(4 din cele 6 aruncări de la 7 m 
de care au beneficiat) șl au greșit 
des în apărare. Din păcate nervii 
dinamovlștilor au răbufnit pur și 
simplu după fluierul final, cînd 
și-au permis să admonesteze ver
bal pe unii dintre oficiali și re
prezentanți al federației aflațl în 
sală. Ceea ce, desigur, va atrage 
măsurile cuvenite din partea fo-

contraatacuri rapide. Au mar
cat : Frîncu 4, Tomescu 3, Dl- 
mofte 2, Negru 2, Cotîrlă 1, Bocă- 
neală 1 pentru Hidrotehnica : 
Bidiac 5, V. Constantlnescu 2, 
G. Constantlnescu 2, Vasile 1. Au 
condus N. Danieleanu șl I. Nico- 
lae (Ploiești). (P. ENACHE — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
22—14 (9—9). Pînă în min. 30
scorul s-a menținut egal. Apoi 
mureșencele, lansînd atacuri 
inspirate, au preluat conducerea, 
oferind celor peste 1 000 de spec
tatori satisfacția unei victorii me
ritate. Principalele realizatoare 
Pereș 6, Kiss 5 — pentru Mure
șul ; Boși 5, Cazacu 4 — pentru 
Constructorul. Au arbitrat C. Be- 
ning și Gh. Lungu (Brașov).
(A. SZABO — coresp.).

Turneul international de tenis (juniori) de la Mamaia

SPORTIVII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT 0 SINGURĂ FINALĂ!
MAMAIA, (prin telefon). Sîm

bătă seara s-a încheiat tu.meui! 
Internațional de tenis rezervat 
juniorilor. Prezenți în 4 finale, 
reprezentanții noștri au reușit 
să-șl adjudece una singură, cea 
de dublu fete, prin Cosmina Po
pescu șl Gabriela Szokd, Compe
tiția a fost dominată de tenis- 
manif din Cehoslovacia, el ocu- 
pînd locul I în 6 din cele 7 pro
be ale turneului.

In finala categoriei 17—18 ani 
băieți. Adrian Marcu, deși a ju
cat bine, nu a reușit să-1 opreas
că din cursă pe adversarul său, 
M. Vesely (Cehoslovacia) care a 
cîștigat cu 6—4, 6—2. La aceeași 
categorie de vîrstâ, în proba de 
simplu a fetelor, s-au intim it 
două tenlsmane oaspete: Yvona 
Bendova (Cehoslovacia) — Marina 
Kondova (Bulgaria) 6—0, 6—0.

Tînăra jucătoare româncă Lu

(Mariana Crețu, Rosemarie Matz) 
3:50,9 ; 4. C.F.R. Timiș. 3:55,4 ;
5. Olimpia 3:57,4 ; 6. Metalul Buc.
4:00,0 ; 2 f.c. : 1. DINAMO (Ele
na Oprea, Florica Dospinescu) 
3:36,2 ; 2. Metalul (Valeria Că-
tescu, Elena Chirițolu) 3:42,0 ; 3. 
Olimpia (Ana Illuță, Mariana 
Bîrdan' 3:47,4 ; 4. Steaua (Mar- 
lena Zagonl, Angelica Apostea- 
nu) 3:51,0 ; 5. Voința Buc. 3:52,2;
6. Olimpia 4:07,5 ; simplu : 1.
SANDA TOMA (Viitorul) 3:40,4 ; 
2. Valeria Răcllă-Roșca (U.T.A.) 
3:44,2 ; 3. Ecaterlna Calapls
(CNSU Timiș.) 4:04,9 ; 4. Paras- 
chlva Lazăr (Voința Timiș.) 
4:13,1 ; 5. Violeta Nealcoș (Olim
pia! 4:18,0 ; 6. Ileana Grad
(Olimpia) 4:54,8 ; 4+1 vîsle : 1. 
VIITORUL (Olga Homcghi, Sofia 
Banovici, Elena Horvat, Maria 
Dumangiu + Elena Dobrlțoiu) 
3:17,7 ; 2. CNASE (Maria Leonte, 
Carmen Constantlnescu, Marii 
Catanâ, Veronica Jugănaru + 
Daniela Tîrziu) 3:22,0 ; 3. Voința 
Timiș. 3:25,5; 4. Steaua 3:23,3; 
8+1 : 1. VIITORUL (Elena Bon
dar, Georgeta Andrei, Doina Mă- 
răndescu, Catalin Kodelka, Pina 
Luehlan, Mariana Iordăchel, Flo
rica Bucur, Mariana Pușca? + 
Elena Dobrlțoiu) 3:05,9 : 2. Dina
mo 3:09,9 ; 3. Ceahlâul P. Neamț 
3:17,9.

BUCUREȘTI 18-18
rulul de specialitate. Au marcat: 
Grabovschl 7, Llcu 6, Tase 3, 
Ștef 1, Cosma 1 — pentru Di
namo; Deacu 3, Nicolescu 3, Vasi- 
lache 2, Vasilca 2, Istode 1, Ef- 
tene 1. Au condus cu scăpări, 
care nu au influențat rezultatul 
final P. Radvani (Cluj-Napoca) 
și M. Grebenlșan (Tg. Mureș).

La Brăila, jocuri ceva mai... li
niștite.

DINAMO BRAȘOV — GLORIA 
ARAD 16—16 (8—8). Spre final di
namoviștii s-au distanțat ușor 
18—14 (min. 54), arădenii reușind 
egalul în ultimele secunde prin 
aruncări de la 7 m. Au marcat: 
Mitici 7, Chicomban 4, Schmidt 
2, Clan 2, Bota 1 — pentru Di
namo; Burger 5, Kolleth 4, fi
nea 3, Voitilă 2, Mirică 2 — pen
tru Gloria. Au arbitrat P. Cîrli- 
geanu și Gh. Dumitrescu (Bucu
rești).

H. C. MINAUR BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
23—21 (16—3). Au marcat: M. Voi
nea 7, Mironiuc 7, Boroș 5, Ră- 
duiescu 4, Panțiru 3, D. Marin 2, 
Haberpursch 1 — pentru Minaur; 
D. Petru 5, Mircia 4, Jurcă 3, Giu- 
rea 3, Zamfirescu 2, Marian 2, 
Avram 2. Au arbitrat D. Purică 
și V. Erhan (Ploiești).

STEAUA — INDEPENDENȚA 
SIBIU 31—14 (16—8). Au marcat: 
Stingă 7, Kicsid 5, Volna 5, Dră- 
găniță 4, Birtalan 4, Neagu 2, Tu- 
dosie 2, Cheli 1, Dumitru 1 — pen
tru Steaua ; O. Schmidt 8, Pop 2, 
Udea 1, Secășean 1, Oprea 1, 
Thai 1 — pentru Independența. 
Au arbitrat A. Nemethi șl E. 
Fazekaș (Bala Mare).

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
13—14 (3—4).

INDEPENDENȚA SIBIU — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 13— 
20 (3—13).

Călin ANTONESCU

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— TEROM IAȘI 18—9 (8—3). Stu
dentele s-au desprins repede, di
ferența de 9 goluri datorîndu-se 
șl numeroaselor greșeli în apă
rare săvîrșite de leșence. Printre 
marcatoare : Cojocaru 5, Ștefa- 
novici 4, Luțaș 3, Popa 3 — pen
tru Universitatea ; Crișan 5, Avă- 
danei 2 — pentru TEROM. Au 
arbitrat V. Cojocaru și N. Andrea 
(Craiova). (C. CREȚU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
18—13 (8—7). Victorie muncită șl 
meritată, obținută de brașovence 
în ultimul sfert de oră al par
tidei. Printre marcatoare : Radu 3, 
Nan 3, Pătruț 3 — pentru Rulmen
tul ; Damian 8, Macarie 3 — pen
tru Universitatea. Au arbitrat 
T. Curelea și S. Păunescu (Bucu
rești). (P. DUMITRESCU — 
coresp.).

minița Sălăjan nu a cîștigat de- 
cit două ghemuri în fața ceho
slovacei Natașa piskackova (fi
nalistă la C.E. de la Sopot, unde 
a fost învinsă de Maria Roma
nov), care a cîștigat cu 6—1, 
6—1. Tenismanl oaspeți și în fi
nala rezervată băieților (15—16 
ani) : J. Cihak (Cehoslovacia) — 
J. Gutl (Ungaria). Cihak a cîști
gat cu 6—3, 6—3.

Stăpîne pe procedeele tehnice, 
mai bine „sudate". jucătoarele 
românce Cosmina Popescu — Ga
briela Szokd au cîștigat cu 6—4, 
6—4 finala cu talentatele jucă
toare din Bulgaria, Adriana Vel- 
ceva — Marina Kondova. Dublu 
băieți : M. Vesely, J. Cihak — 
J. Guti, G. Sarreti (Ungaria)
6— 1, 6—4 ; dublu mixt : J. Cihak, 
Yvona Bendova — A. Mîrza, Cos- 
mina Popescu (România) 6—3,
7— 6.

G. TAMAȘ, coresp.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 3 SEPTEMBRIE 1979

r I. Steaua — Dinamo x
n. Poli. Tlm. — Sportul stud. 1

III. S.C. Bacău — Jiul 1
IV. Viitorul — F.C.M. Galați 1
V. Univ. Craiova — Poll. Iași 1

VI. F.C. Bala Mare — Chimia 1 
vil. A.S.A. Tg. M. — Olimpia X 
vin. Gloria Buzău — F.C. Argeș 1

IX. C.S. T-vlște — „U“ Cj-N. 1
X. F.C. Brăila — F.C. C-ța X

XI. Strungul — U.T. Arad 2
XII. înfrățirea — F.C. Bihor 2

XIII. Ind. sîrmel — C.F.R. Cj.-N. 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 

619.642 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA „PRO- 
NOEXPRES" DIN 9 SEPTEMBRIE 

1979
faza I: extragerea I: 13 25 1 

39 9 45; extragerea a n-a: 35 39 
11 8 3 43; extragerea a in-a: 35 
25 10 1 42 17; extragerea a IV-a: 
39 17 26 4 15 5.

faza A ll-a: extragerea a V-a: 
3 23 30 11 45; extragerea a Vl-a: 
18 34 5 32 23; extragerea a Vn-a: 
18 42 10 36 24; extragerea a 
Vm-a: 42 11 23 34 24.

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI: 
821.185 lei.
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DIVIZIA A — ETAPA A 6-a

„CAI" CONTRA „NEBUNI"

O etapă confuză, dominată parcă de tracul derbyului din 
deschiderea televizată, in care rivalii de totdeauna „au 
tatonat prea mult", cum spunea fostul internațional 

stelist Florea Voinea, după terminarea meciului. O etapă 
în care echipa campioană nu ți-a găsit cadența, deși mai 
sint doar nouă zile pînă la startul „europenelor". O etapă 
in care Mateianu execută, cu învăluirile sale, 18 comere, 
dar Terheș, investit cu misiunea de a înscrie, nu reușește 
să transforme cele 22 de șuturi, băimărenii mulțumindu-se 
cu un singur gol.

Derbyul, ca să revenim la meciul zilei, a fost o înfruntare 
tactică, deseori lipsită de strălucire, in care jocul de pase 
al lui Angelo Niculescu a contracarat lansările lui Constan
tin. Cele două stiluri s-au demascat cu pregnanță, încă o 
dată. Ca in atitea rinduri. Steaua joacă, pe tabla de șah a 
gazonului, cu pasele sale directe, in viteză, cu mișcările 
largi ale „nebunilor", mereu in diagonală, pentru surprin
derea defensivei adverse. Aceste diagonale, descrise in spe
cial de Dumitru și Iordănescu, spre încrucișările Răducanu 
— Zamfir, au fost temperate ieri de jocul grupat al dina- 
moviștilor, mult mai ponderați in inițiativă, că niște cai 
de șah ocupînd cimpurile adverse. Am putea spune că astăzi 
Steaua este o echipă de sprinteri arzînd prea repede, ca și 
sprinterii atletismului, în timp ce Dinamo este echipă de 
demifondiști, in care absența vitezei de reacție este com
pensată de un joc mai deliberat. Cu alte cuvinte, am asis
tat la un joc in care combinativul furtunos al steliștilor a 
primit replica destul de sigură și, în orice caz, superioară 
ultimelor etape, a jocului pozițional practicat de dinamo- 
viști. Din păcate, marea miză a jocului nu a adus specta
colul așteptat. Absența lui Dudu Georgescu și cvasi absența 
lui Dumitru ți A. lonescu s-au dovedii a fi hotăritoare. In 
aceste condiții, Steaua s-a arătat a fi o echipă fără condu
cător de joc ți fără virf central, în timp ce Dinamo a acu
zat (cu aceeați acuitate) lipsa omului de gol. In cele din 
urmă, oamenii de plan secund au apărut în arenă, așa cum 
se anticipa și in avancronică. Aceștia au fost Apostol și 
Agiu. Apostol a marcat un gol tip Dudu Georgescu, după 
care Agiu ți-a asumat curajos rolul sprintului prelungit, 
încununat de gol, în care excela, pînă nu de mult, lordă- 
nescu...

loan CHIRILA
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LOVITURILE LIBERE, „CHEIA" SUCCESULUI
POLITEHNICA TIMIȘOARA - SPORTUL STUDENȚESC 2-1 (1-1)

Stadion „1 Mai* ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 8 000.
Au marcat: CHIHAIA (min. 20), ANGHEL (min. 37), VOLARU (min. 55) 
Șuturi la poartă : 21-8 (pe poarta : 9-4). Comere : 8-5.

POLITEHNICA : Cetona 7 — Șunda 8, Șerbânoiu <5, Volaru 7, Vișan 6 — 
Lața 7 (min. 46 Dembrovschi 8), Roșea 6, Cotec 7 - Nuca 6, Anghel 8, 
Stoișin 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 — Tănăsescu 6 (min. 29 Șerb'ânicâ 8), 
Cîugarin 7, Cazan 7, Grigore 6 — A. Munteanu 6, Câțo-i 6, lorgulescu 7 — 
M. Marian 7, M. Sandu 5 (min. 76 Margelatu), Chihaia 8.

A arbitrat : S. Drâgulici 9 ; la linie : T. Moisescu (ambii din Drobeta Tr. 
Severin) și G. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : TANĂSESCU. CÎUGARIN, IORGULESCU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-0.

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon).

IDupă un început de joc puțin 
convingător, în care acțiunile 
sale ofensive au fost destrămate 
cu relativă ușurință — în preaj- 

Ima careului advers — de către 
apărarea oaspe, Politehnica s-a 
văzut chiar condusă din minutul 
20. La unul din contraatacurile

Ibucureștenilor, M. Sandu a fost 
faultat și CHIHAIA, executînd 
puternic și precis lovitura liberă 
de la circa 20 m, l-a lăsat fără

I replică pe portarul Catona. Sur
prinsă pe moment, dar apoi și 
mai ambiționată, Foii revine cu 
insistență sporită în atac și, după

Idouă mari ratări ale lui Volaru 
și Anghel (șuturi din mijlocul ca
reului pe lîngă poartă), reușește 
să egaleze în min. 57 tot dintr-o 

Ifază fixă, ANGHEL excutînd im
pecabil o lovitură liberă de la 
aproximativ 22 m.

După pauză, pe fondul unui
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ȘUTURI LA POARTĂ: 22-1; CORNERI
BAIA MARE, 9 (prin telefon).

O primă repriză în care F.C. 
Bala Mare are toate „comenzile*4 
în mînă. Ea joacă dezinvolt, a- 
plicînd exact „schemele" sale 
specifice, cu scopul vizibil de 
a-1 pune pe Terheș în situații 
ideale de finalizare. Reușește de 
două ori acest lucru, dar numă
rul 10 băimărean șutează negli
jent, cu capul, peste bară (min. 
27). pentru ca. trei minute mai 
tîrziu, portarul Roșea să prindă, 
cu un plonjon temerar, balonul 
trimis din șutul precis de această 
dată. Nu mai puțin adevărat 
este că atacul băimărean a fost 
constrîns să greșească uneori în 
momentele decisive, împotmolit 
pur și simplu într-un careu su
praaglomerat. Simptomatic, de
altfel, bilanțul sărac (un șut Im
precis, nici un corner) obținut 
de Chimia la poarta lui Ariciu, 

după primele 45 de minute. '
Imediat după reluare (min. 51), 

Ia al 11-lea corner, gazdele vor 
înscrie prin DEAC, care reia cu 
capul mingea centrată de la 
colțul terenului. Ciohan ratează 
imediat majorarea scorului, apoi 
meciul intră în matca veche (do
minare masivă a gazdelor, dar 
pripeală Ia finalizare', peste 
care se suprapune însă o nuanță 
de asprime în duelurile pentru 
balon. Cornere după cornere vor 
curge la poarta lui Roșea, imba
tabil dealtfel atunci cînd mingea 
ii căuta și plasa. Și meciul se 
încheie, astfel, după 85 de mi
nute disputate în terenul Chimiei, 
cu un scor surprinzător de mic 
pentru F.C. Baia Mare.

Ion CUPEN 

joc crescut în spectaculozitate șl 
interes, proaspătul introdus în 
teren Dembrovschi întlrzie (clară 
ratare In min 50) desprinderea 
timișorenilor pe tabela de mar
caj ; aceștia o realizează însă 5 
minute mai tîrziu prin fundașul 
central VOLARU, tot prin trans
formarea unei lovituri libere, de 
Ia 18 m. Replica oaspeților nu se 
Iasă așteptată și, m minutul 64, 
Catona scoate în u timă instanță 
în corner o minge lobată de 
Chihaia, cel mai bun jucător al 
echipei bucureștene, după care 
în minutul 75, M. Sandu ratează’ 
și el o bună ocazie de egalare 
Victoria gazdelor este meritată’, 
după un meci dificil în care 
studenții bucureșteni le-au fost 
niște parteneri foarte incomozi și 
destul de periculoși pe contra
atac.

Constantin FIRANESCU
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F.C. BAIA MARE - CHIMIA RM. VILCEA
Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; sp 

12 000. A marcat : DEAC (min. 51). Șuturi la poartă : 21 
Cornere : 18-0.

F.C. BAIA MARE : Ariciu 7 — Borz 7, Condruc 7, 
P. Radu 7, Mureșan 8, Ciohan 7 (min. 70 Hoffmeisti 
46 Bălan 7), Terheș 7, Deac 7.

CHIMIA : Roșea 8 — Bădilă 6. Cîrceag 6, Basno 6, 
Savu 6, Iordan 6 — Teleșpan 6, Stanca 6 (min. 48 R

A arbitrat : M. Moraru (Ploiești) 9 ; la link 
Vasifoiu (Cîmpina).

Cartonașe galbene : STANCA, TELEȘPAN. BASNO.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 7—0 (4—0).

OLIMPIA LA UN PAS DE... DO,
TG. MUREȘ, 9 (prin telefon).

„Meci fără probleme" — așa 
au considerat mureșenii întîlni- 
rea lor cu Olimpia Satu Mare și, 
din clipa cînd arbitrul Augustin 
Deleanu (fostul international, 
aflat la primul lui meci la cen
tru în Divizia A) a fluierat înce
putul partidei, timp de zece mi
nute A.S.A. Tg. Mureș a arătat 
că este pe drept favorita intîlni- 
rii, atacînd cu multă vigoare. 
Numai că Olimpia venise la Tg. 
Mureș să... cîștige ! Și, după ce 
în minutul 11, Vunvulea a salvat 
cu greutate o situație periculoa
să la poarta sa, în min. 15 
Olimpia atacă hotărît : Both I in
tră decis în careu, Unchiaș și 
Lspir nu reușfesc să-1 stopeze și 
mingea ajunge, printr-o pasă 
precisă, la DEMARCEK, aflat
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ÎRZ, REZULTAT ECHITABIL1
\ < DINAMO 1-1 (0-1)
i ; timp frumo-s ; spectatori — aproximativ 22 000. 

41), AGIU (min. 72). Șuturi la
10-7.
jhelini 7, Someș 7, Agîu 7-{-, Nițu
ii 6), Stoica 7 — M. Răducanu 7, 
mfir 7.
Cheran 6, Ghiță 7, Sătmăreanu
7 — Apostol 7-j-, Mulțescu 7 (min. .69 Vrinceonu 
Augustin).

,* la linie : C. Jurja și G. DrQgomir (toți din

poarta : 13-13

6 — Iordan eseu 
Adrian lonescu

7, Lucuțâ 6 —

DUCANU, SAMEȘ. DINU, STOICA 
juniori : 1—0 (1—0),
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ocazii de gol, fără reușită, în 
timp ce Dinamo ocupa mai bine 
mijlocul terenului și păstra echi
libru în apărare și atac. In mod 
ciudat, Steaua și-a organizat jo
cul cu „libero" (Agiu), în timp 
ce Dumitru juca retras, lingă 
fundași, răpind astfel echipei 
sale baza de plecare la atac, la 
centrul terenului. Intr-o astfel de 
situație, în min. 41 Mulțescu l-a 
„întors" pe Dumitru cu o fentă, 
a plecat apoi liber pînă spre li
nia de fund a terenului de unde 
a centrat, la semiînălțîme, și 
APOSTOL a lovit mingea pe spa
te, cu capul, de la 4—5 m., in- 
trodueînd-o în poartă. Mulțes- 
cu a mai avut peste două minute 
o ocazie, dar a fost faultat 
puțin în afara careului fără 
arbitrul să sancționeze.

La pauză, Steaua face două 
schimbări, introducînd atacanți, 
pe Năstase în linia I și Aelenei 
în linia II, renunțînd la Dumitru 
și Ad. lonescu. Se simte o în
viorare, Steaua este mai mult în 
atac, dar cei care amenință poar
ta lu? Eftimescu sînt fundașii mi-

lltarl. La cornere avansează Sa- 
meș, el șl trimite mingea cu 
capul în poartă (min. 62), dar co
legii săi îl faultaseră pe Eftl- 
mescu și golul n-a fost validat. 
Steaua domină, în timp ce Di
namo scade tempoul (procedează 
șl la schimbări), astfel că la o 
acțiune cu superioritate numerică 
(min. 72), fundașul AGIU pătrun
de in careu și, după două dri
blinguri, înscrie șl egalează. La 
1—1 meciul scade din intensitate, 
mulțl jucători dau semne de obo
seală și toată lumea pare mulțu
mită, inclusiv arbitrul Gh. Kete- 
zan. El a condus o partidă difi
cilă, dar, timorat, a comis unele 
greșeli, fără să Influențeze totuși 
rezultatul de egalitate, echitabil 
din multe puncte de vedere.

Aurel NEAGU

cu 
ca

CU DUIUMUL
OVA - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (1-0)
jn ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 

(min. 4), BELDEANU (min. 75 — din 11 m).
oartă : 5-1). Cornere : 14—1.

— Negrilă 7, Ștefănescu 8, Geolgău 7, Ungu- 
nu 9, Donase 7 — Balacî 8 (min. 76 Gîrleșteanu),

Mihatcea 7, Anton 7, Ursu 7, Gh. Munteanu 
> (min. 46 Dan Hă 7), C. lonescu 6 — Nemțeanu 
62 D. lonescu 5).
; ic linie-: P. Seceleanu (ambii din București)

a juniori : 0—1 (0—0)

afon).
și gaz- 

;onsecu- 
•zlănțuit 
ofensivă 
bat ex- 
ceapta). 
:ric ac
te 30 m 
i măcar 
îs fără 

din a- 
a 11 m. 
ru Uni- 
idenților 

desfă- 
cind pe 
u), cînd 
eins pirat 
iar, pro- 
ț prea 
rilor lui 
traioveni 
tate șu- 
Irimescu

Irimes- 
iproc — 
u (min. 
txcelente 
mză, un 
setă do- 
*azdelor.

meritul 
în apă-

te, nereușind să rețină un violent 
șut al lui Negrilă, se vede obli
gat să-1 faulteze în careu pe 
Bălăci, penaltyul fiind transfor
mat de BELDEANU: 2—0. Victo
rie fără nici un dubiu a craio- 
venilor.

Paul SLĂVESCU

ZZV IUREȘUL DE DUPĂ
GLORIA BUZĂU - F.C. ARGEȘ 2-1 (0-0)

Stadion Gloria ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 16 000. 
Au marcat : STAN (min. 52), GH. RADU (min. 80), respectiv ClRSTEA (min. 
83). Șuturi la poartă s 16-9 (pe poartă : 7—4). Cornere : 10-3.

GLORIA : Cristian M 7 — Ivana 5, Si-mion 7, Petrache (mi#. 3 Neculce 6), 
Tulpan 7 — Ghizdeanu 7, Toma 7, Duloiu 6 — Negoescu 6, Stan 7, Gh. Radu 7.

M-. Zamfir 6, Stancu 7, Cîrstea 7» Ivan 6F.C. ARGEȘ : Cristian 16 _____ _____ _____  ,r___  „
(min. 56 Moîsescu 6) — Chivescu 0, Bârbulescu 6, latan 6 — Turcu 6 (min. 
46 Dobrin 7), Radu II 6, D. Nicolae 6.

A arbitrat : N. Petriceanu 8 ; la linie : I. Pop șî A. Jurja (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : IVAN, IATAN, BÂRBULESCU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—1 (0—0).

BUZĂU, 9 (prin telefon).
Gloria începuse timid partida, 

obsedată de înfrîngerea din ulti
ma etapă, acasă, și formația cam-

REZERVELE OASPEȚILOR AU CEDAT FOARTE GREU
SPORT CLUB BACĂU - JIUL PETROȘANI 1-0 (1-0)

Stadion „23 August* i teren foarte bun ,* timp excelent ; spectatori — apro
ximativ 10 000. A marcat : ANTOHI (min. 24). Șuturi la poartă : 18—3 (pe 
poartă : 7-0). Cornere : 7-0.

S. C. BACĂU : Mangeac 7 — Panaite 5, Catarg iu 7, Solomon U 6, Elisei 
7 — Cărpuci 6 (min. 67 Solomon I 5), Vamanu 5, Soșu 6 — Șoiman 7, An- 
tohi 7, Chitaru 7 (min. 84 Verigeanu).

JIUL : Moise 5 — Petre Grigore 7, Bâdin 6, Rusu 6, Micutescu 5 — Varga 
5, Llxandru 6, Răutu 5 (min. 46 Ciupitu “ 
Enescu 6, Bucur eseu 5.

A arbitrat : FI. Centra 8 ; la linie : G. 
Ghițâ (Brașov).

Cartonașe galbene : MiCULESCU
Trofeul Petschovschi : ». La juniori : 1-0

pioană a forțat repede acest mo
ment psihologic. Dar Radu II, în 
min. 18, și Chivescu, în min. 41, 
vor ezita în situații rarisime, ul
tima dată intervenind foarte bine 
și portarul buzoian. Gloria nu a- 
vusese practic decît o singură 
ocazie clară (Ghizdeanu — min. 
6' în toată prima repriză, în care 
se combina la nesfîrșit în fața 
careului advers și nu se trăgea 
la poartă.

Pauza a schimbat însă raportul 
de forțe din teren. Echipa antre
nată dc Ion lonescu a intrat mult 
mai decisă, avertizată poate și 
de apariția lui Dobrin în „ir‘-le

7) — Mușat 5 (min. 60 Stana 5),

Donciu (ambii din Caracal) și C.

(0-0).

PAUZA...
piteștean. Și buzoienii vor 
clanșa ..............
pauză, 
goluri 
ză. în 
de pe 
scrie, 
i—0. Urmează bara lui Tulpan 
(min. 58), „capul" lui Toma (min. 
59), forțarea lui Ghizdeanu (min. 
61), cînd s-a acordat cornerul de 
drept și nu penaltyul cerșit, șl 
golul din min. 80. atît de gustat 
de public: contraatac Negoescu, 
GH. RADU primește balonul la 
circa 35 m de poartă, Cristian I 
iese inoportun în afara careului 
și extrema Gloriei înscrie cu bol
tă. în toată repriza secundă, Ar
geșul n-a mai avut decît două 
ocazii bune. Ambele create de 
Dobrin, una ratată de D. Nicolae, 
în min. 73, alta rezolvată de 
Cristian II, după ce șutase latan. 
Golul de onoare a venit în min. 
88, cînd, Ia o lovitură liberă de 
Ia 18 m, Dobrin l-a văzut bine pe 
CÎRSTEA, acesta a pătruns pe un 
culoar liber și a înscris. Golul de 
onoare al campionilor n-a salvat 
însă onoarea piteștenilor, învinși 
practic... în prima repriză.

----  de-
un veritabil iureș după 
cînd vor reuși și cele două 
nebănuite în prima repri- 
min. 52, Duloiu va centra 
dreapta și STAN va în- 

i, cu capul, de Ia circa 10 m: 
Urmează bara lui

Mircea M. IONESCU

DIVIZIA B: ETAPA A IV-a
SERIA I
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îtefănes- 
?e a ie- 
emțeanu 
le ia 16 
datorită 
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ICTE
r acesta, 
te, Olim- 
ai calm, 
.er exce- 
jși atacă 
narcheze, 
t șl pu- 

nu și... 
deci, ra- 
Both II,

iirește, 
jreșul e- 
jerea re

in mod 
<e de la 
<ză pe 
BATHO- 

mbii sto- 
eze. Res- 
: o cursă 
upă ega-

BACĂU, 9 (prin telefon).
Jiul a prezentat în acest meci 

numai jumătate din echipa care 
a evoluat In campionatul trecut ! 
Au absentat Caval, Stoichlță, 
Mulțescu, Iancu, Sălăjan, stoica. 
Ultimii doi n-au făcut deplasarea 
Ia Bacău avlnd de susținut exa
mene la facultate, In timp ce 
Iancu a fost scos disciplinar din 
lot. In locul tuturor acestor ju
cători, cum era si firesc, au a- 
părut rezervele echipei, unele 
dintre «Ie promovate direct din 
eșaloane inferioare. Deși nu au 
manifestat o ambiție deosebită, 
ele s-au comportat totuși mulțu
mitor, fiind învinse foarte greu 
de o echipă tlnără, In ascensiu
ne. dornică de afirmare. Această 
echipă, Sport Club, «-a instalat 
din start la cirma jocului, ratînd 
in primul sfert de oră trei bune 
ocazii prin Cărpuci, Chitaru și 
Șoiman. Presiunea la poarta oas
peților a crescut permanent și, 
in minutul 24, s-a deschis sco
rul : Cărpuci a șutat de Ia apro-

ximativ 30 m, Moîse a reușit să 
rețină, a scăpat însă apoi balo
nul din brațe și, atent, ANTO
HI a țîșnit printre Bădin și Bu
fi u și a împins mingea în plasă. 
Gazdele au forțat în continuare 
desprinderea, dar cei care au 
ratat o mai mare ocazie au fost 
oaspeții prin ex-băcăuanul Ehescu 
(min. 33), scăpat un moment de 
sub supravegherea Iui Solomon 
IZ. Imediat după pauză, Sport 
Club a irosit de două ori prin 
același jucător (Cărpuci) majo
rarea scorului, el șutînd imprecis 
de la numai 
47). Apariția 
pltu a avut 
disputa, dar 
a avut forța ____
tabelei de marcaj. Mai aproape 
de gol au fost tot băcăuanii, a- 
tacanțli acestei echipe precipi- 
tîndu-se însă în pozițiile favora
bile de șut pe care și le-au creat, 
ratînd un scor mai „rotund

II.

3—4 m (min. 46 și 
în joc a lui Ciu- 

darul să echilibreze 
în ofensivă Jiul nu 
necesară modificării

Laurentiu DUMITRESCU

„VÎRFURILE" ȘI-AU FĂCUT DATORIA
C.S. TiRGOVIȘTE - „U" CLUJ-NAPOCA 2-0 (2-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
17 000. Au marcat: SA VA (min. 3) și MARINESCU (min. 23). Șuturi la 
poarta : 19—8 (pe poartă : 11—2). Cornere : 15—4.

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 — Gheorghe 7, Enache 8, Ene 8, Pitaru 6 — 
Alexandru 7, Kallo 7, Tătaru 7 — Greaca 8, Sava 6 (min. 62 Niculescu 5), 
Marinescu 7.

„UH CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu 7 — Anca 6, Moș 7, Ciocan 7, I. Mureșan 
6 — Pop 6, Mânu 7, Suciu 5 (min. 37 Răduță 6) — Dobrotă 4 (min. 65 Flo- 
rescu 5), L. Mihai 5, Batacliu 6.

A arbitrat : C. Bârbulescu 8 ; la linie C. Voicu (ambii din București) și 
I. Rus (Tg. Mureș).

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

TIRGOVIȘTE, 9 (prin telefon).
In min. 1, neatent, Sava a ra

tat o bună ocazie. După aproxi
mativ 90 de secunde, „bomba" 
lui Tătaru a trecut pe lingă ră
dăcina barei, ...................
tincioase ale 
pida lansare _
cretizează foarte repede : în min. 
3, Pitaru îl lansează pe Mari
nescu, acesta centrează excelent 
din viteză, SAVA se înalță și

sub privirile nepu- 
lui Lăzăreanu. Ra- 
a gazdelor se con-

înscrie spectaculos, cu capul : 
1—0. După aproximativ un sfert 
de oră studenții ies din domi
narea categorică
(min. 14) scapă o bună ocazie 
de a marca. Dar jocul se întoar
ce din nou în terenul alb-ncgci- 
lor care, în min. 23, vor primi 
al doilea gol : centrare lungă în 
diagonală și MARINESCU înscrie 
cu capul, din plonjon : 2—0
(deci „vîrf urile" și-au făcut da-

șl L. Mihai

toria). Oaspeții protestează, dar 
mingea a fost centrată din apro
pierea centrului terenului și deci 
trebuia să se țină seama de po
ziția atacantului cind a pornit 
balonul.

După pauză, mal bine zis din 
min. 50, jocul este echilibrat, dar 
ritmul este mai lent. Gazdele nu 
mai au prestația din prima re
priză poate și pentru că Tătaru. 
sfîrleaza de pină atunci, a cam 
terminat... benzina. „U“ a pasat 
frumos, însă n-a convins, a fost 
prea firavă In atac, Coman fi
ind solicitat doar de 2—3 cri. Să 
mai amintim cîteva ocazii ratate: 
Ene — min. 39, Niculescu — 
min. 77, Gheorghe — min. 80, 
apoi cele două intervenții ex
celente ale Iui Lăzăreanu (min. 
50 șl 68' față dc unica ocazie a 
lui Florescu (min. 85 șut pe lin
gă poartă de la 6 m, cînd ,,U“ 
avea o ușoară superioritate) 
pentru a ne da seama că cehie- . 
locală putea cîștiga și mal cate
goric.

Constantin ALEXE

STANCIU
SCORNICEȘTI, 9 (prin tele

fon).
Așteptat cu interes, acest der

by al promovatelor a furnizat 
un joc antrenant, deschis, cu 
multe faze de poartă. Incomo
dată vădit dc acest marcaj „om 
la om“, practicat cu destulă 
exactitate de elevii antrenorului 
C. Teașcă, gazdele nu numai că 
n-au reușit (In prima repriză) 
să ia avantaj pe tabela de mar
caj, dar au și fost la un pas să 
primească gol la două excelente 
contraatacuri ale oaspeților (min. 
14 — Florea II si min. 29 — Be- 
jenaru). Echipa locală a avut și 
ea două bune situații de a înscrie : 
in min. 11, cînd P. Manea a șu-

ARTIZANUL VICTORIEI
VIITORUL SCORNICEȘTI - F.C.M. GALAȚI 1-0 (0-0)

Stadion Viitorul ; teren denivelat ; timp călduros ; spectatori — aproximativ 
1 500. A marcat : STANCIU (min. 74). Șuturi la poartă : 10-10 (pe poartă 
6—5). Cornere : 10-10.

VIITORUL : Anghel 8 — Lică 6, Stanciu 8 4-, Ciocioană 7, C.________________  _ ___ ___  .. ........... Mincu 7 — 
P. Menea 7, Badea 6, P. Petre 6 (min. 71 Fl. Dumitrescu 6) — Voiculeț 6, 
Șoarece 5, Palea 6 (min. 46 Martinescu 6).

F.C.M. : Oanâ 7 — Vlod 6, I. Constantinescu_7, Olteanu 7, Țolea 6 — Be- 
îenaru 6, Cramer 7, Bataban 
Orac 6-4-.

A arbitrat : C. Szîlcghi 9 ;
C. Dinulescu (București).

Trofeul Petschovschi : 10. La

7 — Majaru

la linie : I.

juniori : 1—2

tat din careu peste „transversa
lă", șl în min. 37, cînd — la o 
lovitură de cap a Iul Ciocioană

A.S.A. TG. MUREȘ - OLIMPIA SATU MARE 2-2 (0-1)

Stadion ,,23 August* ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 9 000. Au înscris : DEMARCEK (min. 15), BATHORI II (min. 43), res
pectiv HAJNAL (min. 51) și BOZEȘAN (min. 88). Șuturi la poarta : 19—9 
(pe poarta : 5—5). Cornere : 10—1.

A.S.A. : Vunvulea 7 — Onuțan 6 (min. 46 Gligore 7), Unchiaș 6, Ispir 6, 
Gali 6 — Va rodi 5 (min. 40 Muntean 6), Bozeșan 7, Both ÎI 7 — Pîslaru 5, 
Fonici 6, Hajncl 7.

OLIMPIA : peher 7 — Pinter 7, Ka^zer 9, Matei 7, Mureșan 7 — Sa bou 6, 
Bathori II 6, Both I 6 — Demarcek 7 (min. 88 Ștețoa), Marcu 6 (min. 80 
Pataki), Helvei 6.

A arbitrat : A. Deieanu 8 ; Ia linie : C. Bizinichi (ambii din București) și 
V. Tatar (Hunedoara).

Cartonașe galbene : UNCHIAȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (0-0).

•

lare. Și iată că, în min. 51, lo
calnicii înscriu primul gol : Bo
zeșan centrează, HAJNAL se
înaltă splendid și trimite, cu
capul, mingea în plasă : 1—2. în 
min. 33, la unul din ultimele a-

salturi ale mureșenilor, Gligore, 
venit în atac, centrează, BOZE
ȘAN apare pe traiectorie și e- 
galează : 2—2.

Modesto FERRARINI

7, Florea II 5 (min. 75 Moțoc),

Roman (ambii din Baia Mare) și

(0-0).

— Oană a înlăturat pericolul 
printr-un inspirat plonjon.

După pauză, F.C.M., cu un plus 
de tehnicitate, experiență și clar
viziune în teren, are perioade 
bune de joc și trece din nou, 
de puțin, pe lîngâ deschiderea 
scorului (min. 51. 65 și 63) cînd 
șl neșansa, dar șl portarul An
ghel s-au opus golului. Gazdele 
forțează victoria (nu au însă 
„omul de gol“) și creează în final 
cîteva situații dramatice în ca
reul gălățean. Elanul jucătorilor 
din Scornicești și dorința lor de 
victorie se materializează în min. 
74 cînd fundașul central STAN
CIU, unul dintre cei mai buni 
oameni din teren, sprintează 
decisiv în careu și înscrie spec
taculos. Apoi, Șoarece 
cea mai mare ocazie de 
min. 85 ;

ratează 
gol, în 
a șuta 
careu !

înainte de 
el alunecă pe minge în 

muncită, obținută cuO victorie
greu, într-o pai lldă în care tre
buie să subliniem sportivitatea 
deplină a ambelor echipe.

Stelian TRANDAFIRESCU

F.C. BRĂILA - F.C. CONSTANȚA 
1—1 (1—1). Au marcat : Troian 
12) pentru F.C. Brăila, Buduru 
44) pentru F.C. Constanța.

VIITORUL VASLUI
ȘOV 1—1 (0—1). Au înscris : __
(mîn. 89) pentru Viitorul, Foraschi- 
vescu (min. 9) pentru F.C.M.

CIMENTUL MEDGIDIA - ------------
GHEORGHENI 3-0 (0-0).
golurilor î Cocoș (min. 47), 
(min. 52) și Arău (min. 75).

MUSCELUL CÎMPULUNG - 
RUL GURA HUMORULUI 1-1 
Au înscris : Păun (min. 1 din . . ... 
pentru Muscelul, losep (min. 6) pen 
tru Minerul.

TRACTORUL BRAȘOV - NITRAMO 
NIA FĂGĂRAȘ 1-0 (0-0) . Unicu
gol a fost realizat de Sfrijan (min 
61).

C.S. BOTOȘANI - PROGRESUi 
BRĂILA 3—0 (2—0). Au marcat : Luea 
(min. 28), Dumitru (min. 42) și Ma- 
covei (min. 75).

I.C.I.M. BRAȘOV - ENERGIA GH. 
GHEORGHIU-DEJ 3-0 (1-0). Au în 
scris : Cadar (min. 8), Ciobanu 
(min. 47 din 11 m) și Drăgoi (min. 
85).

UNIREA FOCȘANI - DELTA TULCEA 
4—0 (2-0). Autorii golurilor : Pastiu 
(min. 1 și 62), Sima (min. 37) și 
lordache (min. 59).

PORTUL CONSTANȚA 
SUCEAVA 1-2 ..............
Nedelcu (min

F.C.M.

(min.
(min.

BRA-
Stan

VIITORUL
Autorii
Gachc

C.S.M. 
marcat :(0-1). Au

60), respectiv Prepe-

SERIA A II-a
PETROLUL PLOIEȘTI - ȘOIMII SI

BIU 3—1 (2—1). Au înscris : Toporan
(min. 20 și 65), Libiu (min. 30), res
pectiv Frățilă (min. 44).

METALUL BUCUREȘTI - RAPID 
BUCUREȘTI 2-1 (0-1). Autorii golu
rilor : Șumulanschi (min. 50), Prodan 
(min. 86), respectiv lordache (min. 
40).

FLACĂRA AUTOMECANICA MORENI 
- RULMENTUL ALEXANDRIA 2-1 (1-0).
Au marcat : •■•• • * ■
nache (min.
(min. 60).

POIANA 
MÎRȘA 4-1 
Preda (min.
(min. 21 din 11 m), respectiv Vaidc 
(min. 20).

OLTUL SLATINA - CHIMIA TR. 
MAGURELLE 1-1 (0-0). Au înscris :
Furnea (min. 65) pentru Oltul, Ște
fan (min. 83) pentru Chimia.

GAZ METAN MEDIAȘ 
PLOPENI 2-0 (1-0).
Orza (min. 42 din 11 
(m:n> 54).

CHIMICA TÎRNĂVENI

Nicolae (min. 43), E-
70), respectiv Cristea

CÎMPINA - CARPATI 
(4-1). Autorii golurilor : 
5, 19 și 44), Manolache

METALUL 
marcatAu

m) și Boaru

PANDURII 
TG. JIU 1-0 (0-0). Unicul gol a 
fost realizat de Stoica (mir». 53 din 
11 m).

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI - 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1-1 (1-0). 
Autorii golurilor : Anghel (min. 
penru Progresul, Sultânoiu (min. 
pentru Autobuzul.

Partida Luceafărul București

SERIA A lila

5)
61)

MINERUL MOLDOVA NOUA 
SOMEȘUL SATU MARE 3-0 (2—0).
Autorii golurilor : Croitoru (mîn. 18 
din 11 m), Dianu (min. 34) și Uțiu 
(min. 87).

METALURGISTUL CUGIR - UNIREA 
ALBA IULIA 2-1 (1-1). Au înscris :
Bucur (min. 38 și 72), respectiv Bă
nică (min. 41).

IND. SIRMEI C. TURZII - C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1-0 (1-0). Unicul gol 
a fost realizat de Mureșan (min. 45).

DACIA ORĂȘTIE - AURUL BRAD 
1—0 (1-0). A marcat : Szilaghi (min. 
39).

STRUNGUL ARAD - U.T. 
0-1 (0-1). A înscris : Coraș
44)

GLORIA BISTRIȚA 
ȘOARA 3-0 (2-0). 
Berceanu (min. 5 
gescu (min. 37 din

F.C.M. REȘIȚA - 
NEDOARA 0-0.

MINERUL ANINA
NIC 2—2 (2—2). Au marcat : Șchiopu 
(min. 17), Secui (min. 25 din 11 
pentru Anina, Buzgâu (min. 6), 
(min. 44) pentiu Cavnic.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 
HOR ORADEA 1-3 (0-2). Autorii 
lurilor ; Molnar (min. 75 din 11 
respectiv Ghergheli (min. 27), 
(min. 35 din 11 m) și Florescu (min. 
65).

ARAD 
(min.

U.M. TIMI-
Autorîi golurilor : 
și 71) și Geor- 
11 m).

CORVINUL HU

MINERUL CAV-

F.C.

m) 
Rus

Bl- 
go-

iță (min. 40), Petrescu (min. 58).'
Relatări de la f. Baltag, Fl. Mi

hai, R. Avram, P. Mateoiu, C. Gruia, 
Th. Ungureanu, V. Secăreanu, V. 
M a noi iu și P. Enache.

1. C.S.M. SUCEAVA 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 0 13

2. F.C.M. Bv.
3. Unirea Foc.
4. F.C. Constanța
5. C.S. Botoșani
6. Delta Tulcea
7. Tractorul Bv.
8. I.C.I.M. Bv.
9. Cimentul Med.

10. Viit. Gheorgheni
11. Prog. Brăila 

Energia 
F.C. Brăila 
Viitorul Vaslui 
Minerul G. H. 
Portul Constanța 
Muscelul C-lung 
Nitramonia Făg.

12.
14.

15.
16.
17.
18.

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

1 0 10- 1
3
2
5
4
4
7
6
5
5

7
9
7

1 0 
0 1

1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2

1
1
1
1 
0 
0
2
1
1 
1
1
1 
0
2

11- 
11-
11-
6-
5-
7-

10-
7-
4-
5-
5-
5-
3-
3-13
3-10

7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2

3-11 2
3- 7 1

ETAPA VIITOARE (duminică 16 sep- 
.embrie) : Delta Tulcea — I.C.I.M. 
Srașov, C.S.M. Suceava — C.S. Bo- 

Gura Humorului — 
Energia Gh. Ghecr- 

Viitorul Gheorghenr,

Minerulio șa ni, 
Viitorul Vaslui, 
ghiu-Dej — .
F.C.M. Brașov — Cimentul Medgidia, 
Muscelul Cîmpulung — Portul Con
stanța, Progresul Brăila — Tractorul 
Brașov, F.C. Constanța — Unirea Foc
șani, Nitramonia Făgăraș — F.C. 
Brăila.

Mecanica fina București se va dis
puta în ziua de 3 octombrie;

Relatări de la I. Tănâsescu, D. Mo-
raru-Slivna, Gh. Ilinca, C. Virjoghie,
D. Mihail, M. Țacăl, 1. Ducan și V.
Timuc.

1. AUTOBUZUL 4 2 2 0 9- 3 6
2. Mecanică fină 3 2 10 6-05
3. Gaz metan 3 2 10 7-45
4. Chimia Tr. Măg. 4 2 115-45
5. Frog. Vulcan 4 1 3 0 4- 3 5
6. Flacăra Moreni 4 2 1 1 6-10 5
7. Chimica Tîrn. 4 2 0 2 9- 6 4
8. Petrolul PI. 3 2 0 1 5-3 4
9, Pandurii Tg. Jiu 3 2 012-14

-11. Metalul Buc. 4 2 0 2 9- 8 4
Poiana Cîmpina 4 2 0 2 5- 4 4

12. Oltul Slatina 4 1 213-54
13. Rapid Buc. 4 1 12 3-43
14. Șoinvi Sibiu 4 0 313-53
15. Metalul Plopeni 4 1 0 3 4- 5 2
16. Carpați Mîrșa 3 1 0 2 4-10 2
17. Rulmentul Alex. 4 0 13 2-61
18. F.C.M. Giurgiu 3 0 031-60

16 sep-
Petrolul 

București 
_____  Metalul Plopeni — 
fină București, Chimia Tr.

ETAPA VIITOARE (duminică 
tembtie) : Carpați Mîrșa — 
Ploiești, Progresul Vulcan
— Oltul $ latina L
Mecanică . ..2 __ ,
Măgurele — Gaz metan Mediaș, Me
talul București — Flacăra Automeca- 
nica Morenî, Pandurii Tg. Jiu — Au
tobuzul București, Poiana Cîmpina — 
Șoimii Sibiu, Rulmentul Alexandria — 
Chimica Tîrnăveni, F.C.M. Giurgiu
— Luceafărul București, Rapid Bucu
rești stă.

Relatări de Ia P. Șumandan, 
Vilceanu, P. Țonea, B. Crețu, I. 
na, I. Toma, D. Glăvan, P. Lun 
I. Ghișa.

1. F.C. BIHOR
2. Dacia Orâștie
3. Corvinul Hun.
4. F.C.M. Reșița
5. Strungul Arad
6. Aurul Brad
7. U.T Arad

-10. înfrățirea Oradea 
Ind. sîrmei C.T. 
Gloria Bistrița

11. Unirea Alba lulia
12. Metalurgistul
13. Minerul Anina
14. C.F.R. Cluj-N.
15. Minerul Cavnic

Î6. U.M. Timișoara
8. Someșul Satu M. 

Min. Mold. N.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

1 
1 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o
1
1
1 
1 
o 
o

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

9-4
8-5
7-4
3- 1
6- 3
7- 5
7-6
6-6
7-7
6-6
4 6
4- 7
7-4
5- 6
5-7
2-8
4-8
3-7

8
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2

sep- 
Cor-

ETAPA VIITOARE (duminică 16 
tembrie) : F.C. Bihor Oradea — 
vinul Hunedoara, Someșul Satu Mare 
— Dacic Orăștie, Aurul Brad — 
F.C.M Reșița, Unirea Alba lulia — 
Strungul Arad, Gloria Bistrița — Ind. 
sîrmei C. Turzii, Minerul Cavnic — 
Metalurgistul Cugir, UT. Arad — 
Minerul Moldova Nouă. C.F.R. Cluj- 
Nopoca — Minerul Anina, U.M. Ti
mișoara — înfrățirea Oradea.



La CE. de tir O 1INIAȘA CÎȘIIGĂ 
(cu un nou record) CEA MAI DiEICIEĂ
PROBĂ DE PUȘCĂ REZERVATĂ BĂRBAȚILOR!

LVOV, 9 (prin telefon). Specia
liștii stat unanimi ta aprecierea 
că rareori le-a fost dat să ur
mărească un campionat atît de 
echilibrat, ca cel care se desfă
șoară aici! Iată, de pildă, proba 
de pușcă liberă poziția culcat 
60 f, disputată sîmbătă, la care 
nu mal puțin de 8 trăgători au 
fost despărțiți, în fruntea clasa
mentului, de un singur punct 1 
Șansa barajului pentru titlul con
tinental i-a surîs lui Peter Go- 
rewskl (R.D. Germană), care l-a 
învins la „fotografie1* pe alțl tră
gători cu un punctaj similar : 
598. In aceste condiții, cel mai 
bun dintre reprezentanții noștri, 
Nicoiae Rotaru, situat la numai 
3 puncte de învingător (595), s-a 
clasat abia pe locurile 13—16. 
Romulus Nicolescu, cu 593 p, a 
ocupat locul 25, iar Ilie Codrea- 
nu, cu 591 p, s-a situat pe po
ziția a 38-a (din 70 concurenți).

Comportarea mediocră a puș
cașilor noștri a continuat șl du
minică, la proba de 3X40 f. Iată 
cifrele înregistrate : I. Codreanu 
— 1143 p, R. Nicolescu — 1138 p 
șl N. Rotaru — 1126 p. Marea 
surpriză a acestei dificile prcbe 
masculine a constituit-o victoria 
senzațională a unei sportive, țln- 
tașa bulgară Nonka ălatova, care 

S-au încheiat C.M. de canotaj masculin

ECHIPAJUL NOSTRU DE 2 + 1
S-A CLASAT PE LOCUL 5

a cîștlgat în fața a 65 de tră
gători cu 1172 p — nou record 
european 1

La pistol viteză — juniori, 
Constantin Tîrloiu ș-a clasat pe 
locul 7 cu 590 p (record personal 
depășit cu 5 p*. Florin Minișaa 
a avut o bună comportare la 
poziția, picioare la proba de puș
că standard 3X20 I (191 p), dar, 
din păcate, a capotat la poziția 
genunchi șl ta final a ocupat 
locul 5, cu 571 p, la un punct de 
medalia de bronz.

REZULTATE — pușcă liberă 
60 fc — seniori : 1. P. Gorewski 
(R.D.G.) 598, 2. V. Seibold
(R.F.G) 593, 3. W. Weibel (Aus
tria) 598, 4. V. Vlasov (U.R.S.S.* 
598 p ; 3X40 r seniori : 1. Nonka 
Matova (Bulgaria) 1172 — nou
record european, 2. B. Hardsteln 
(R.D.G.) 1169 p, 3. M. Gonse-
rowslcl (R.D.G.) 1108 p ; pistol
viteză juniori : 1. S. Maclukevici 
(U.R.S.S.) 596 p; pe echipe :
1. U.R.S.S. 1781 p — nou record 
european ; pușcă standard 3X20 t 
juniori : 1. Al. Pasternak
(U.R.S.S.) 581 p — nou record 
european... 5. FI. Mlnișan 574 p 
...15. FI. Cristofor 569 p ...37. 
G. Tătaru 560 p.

Radu TIMOFTE

START ÎN 
BALCANIADA 

DE YACHTING
CONSTANȚA, 9 (prin tele

fon). Duminică dimineața, la 
ora startului în cea de-a 13-a 
ediție a Balcaniadei de yach
ting, Marca Neagră se prezen
ta plată, ca o masă de biliard. 
Vîntul slab, deși umfla velele 
suplelor yachturi, nu reușea să 
unduiască cît de cit suprafața 
mării. Sportivii de la clasa 
„Finn", dorind parcă să aș
tepte intensificarea brizei, au 
„furat** două starturi, lucru ce 
a determinat pe oficiali să le 
repete. în sfirșit, cu o întîrzie- 
re destul de mare, au plecat 
în cursă toate cele peste 40 de 
ambarcațiuni ale țărilor parti
cipante : Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia. Turcia si România.

Rezultate tehnice : „Opti
mist** : 1. M. itosmina, 2. R. 
Mulec, 3. A. Bostijan (toți 
Iugoslavia) ; „Finn*", juniori : 1. 
Cătălin Luchian, 2. M. Butu- 
can, 3. Al. Feredean, 4. A. Ro- 
mașcu. (toți România) ; „Finn“, 
seniori : 1. N. ’ Vasiliev (Bul
garia), 2. D. Șarikavarais (Gre
cia). 3. T. Georgiatos (Grecia) ; 
„F.D.“ : 1. S. Zolovici — B.
Zbatan (Iugoslavia), 2. D. Puchi
— E. Milosevici (Iugoslavia). 3.
H. Carp — A. Ariendt (Româ
nia) ; „470“ ; 1. S. Pavantanidis
— D. Gerandaris (Grecia), 2.
I. Strauss — R. Strauss (Iugo
slavia), 3. S. Melyevas — C. 
Cevkvanicl (Iugoslavia),

Paul IOVAN

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
A CÎȘTIGAT „TROFEUL TOMIS"

LA VOLEI MASCULIN
CONSTANȚA, 9 (prin tele

fon). Tradiționalul turneu in
ternațional de volei al Româ
niei, dotat cu „Trofeul Tomis", 
a luat sfîrșit în Sala sporturi
lor din localitate cu succesul 
reprezentativei masculine a 
țării noastre.

în ultimele două zile, volei
baliștii români au avut de în
fruntat echipe incomode. Sîm
bătă, sextetul Ungariei, în frun-

REZULTATE TEHNICE
SIMBATA : România — Unga

ria 3—0 (5, 8, 15), R.P. Chineză — 
Bulgaria 3—0 (8, 6, 2), iugoslavia 
— R.F. Germania 3—0 (10, 4, 7).

CLASAMENT

DUMINICA : Bulgaria — R.F. 
Germania 3—0 (8,1, 7), Iugosla
via — Ungaria 3—0 (12, 12, 13), 
România — R. P. Chineză 1—3 
(15, —19, —11, —12).

1. ROMANIA 5 4 1 13: 3 9
2. R.P. Chineză 5 4 1 14: 4 9
3. Iugoslavia 3 4 1 12: 5 9
4. Bulgaria 5 2 3 6:11 7
5. Ungaria 5 1 4 5:13 6
6. R.F. Germania 5 0 5 1:15 5

te cu tunarul Buzek, a făcut 
cel mai bun meci din competi
ție, solicitînd din plin echipa 
noastră, care s-a impus, totuși, 
în trei seturi. Replica adver
sarilor a crescut vizibil pe 
parcursul partidei, care, după 
primul set adjudecat net de 

români, avea să devină din ce 
în ce mai echilibrată. Este 
drept că antrenorul N. Sotir a 
modificat sextetul în partea a 
doua a jocului, scoțînd din te
ren patru, titulari, în scopul 
redării primelor rezerve.

Duminică, în meciul derby 
al turneului, România — 
R. I’. Chineză, publicul, care a 
umplut pînă la refuz sala, a 
asistat la o întîlnire foarte 
captivantă, de mare tensiune 
și angajament, o partidă care 
a oferit un adevărat spectacol 
voleibalistic. Echipa R.P. Chi
neze, în continuă ascensiune 
de formă, a practicat un joc 
în mare viteză — excelînd 
îndeosebi prin pase la întîlnire, 
întinse pe fileu și scurte — 
prin care a pus de cele mai 
multe ori pe picior greșit blo
cajul formației noastre, unul 
dintre cele mai valoroase com
partimente ale sale. Cele patru 
seturi au durat aproape două 
ore și jumătate, ambele repre- 
zentalive angajindu-se. în fie
care dintre ele, într-o luptă 
epuizantă care a necesitat ru
larea, de ambele părți a aproa
pe întregului efectiv. Reprezen
tativa noastră a pierdut aceas
tă întîlnire nerezistînd, î” fi- 
nalurile de set, ritmului* .im
pus de parteneri.

Aurelian BREBEANU
Cornel POPA, coresp. I

BLED, 9 (prin telefon). Pe o 
vreme frumoasă, și în fața u- 
nui public numeros, duminică 
după-amiază s-ati desfășurat 
cursele finale ale campionate
lor mondiale, de canotaj mascu
lin.

Canotajul românesc a fost 
reprezentat în reuniunea fina
lă de echipajul de 2+1, alcă
tuit din Petre Ceapura — Ga
briel Bularda + Ladislau Lo- 
vrenschi, care reușise sîmbătă 
frumoasa performanță de a 
sosi primul într-una din semi
finale. în..finală, deși au luat 
un start bun, canotorii români 
au evoluat destul de slab pe 
prima jumătate a cursei și, în 
ciuda eforturilor făcute în fi
nal, n-au reușit să recupereze 
diferența față de fruntași, so
sind pe locul cinci. Este drept, 
diferențele de timp între echi
pajele clasate, pe locurile 3, 4 
și 5 au fost foarte mici, iar un 
rezultat cu o secundă mai bun 
le-ar fi adus reprezentanților 
noștri medalia de. bronz ! Cla
samentul finalei : 1. R. D.
Germană (Friedrich Ulrich — 
Harold Jaliling + Georg 
Spohr) 7:06,35. 2. Cehoslovacia 
7:06,95, 3. S.U.A. 7:09,90. 4.
Iugoslavia 7:09,99, 5. România 
(Ceapura — Bularda + Lo- 
vrensphi) 7:10,63, 6. Bulgaria
7:23,86.

II. (illlOROHlli OIITINE 
0 N01Î VICTORIE

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — La 
turneul Interzonal de șah de la 
Riga, după 3 runde conduce fos
tul campion mondial Mihail Tai 
(U.R.S.S.) cu 3 p, urmat de Florin 
Gheorghiu (România) și Larsen 
(Danemarca) fiecare cu 2’/, p. In 
runda a 3-a Gheorghiu a cîștigat 
la Buazis (Tunisia).

ADVERSARELE ECHIPELOR DINAMO Șl STEAUA 
ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

MUNCHEN, 9 (Agerpres), — La 
Munchen a avut loc tragerea Ia 
sorți pentru competițiile europene 
intercluburl la baschet masculin. 
In „Cupa campionilor europeni**, 
formația Dinamo București face 
parte din grupa D, ta compania e- 
chlpelor Arls Salonic, Efes Pilsen 
Istanbul șl Maccabl Tel Aviv. Bas- 
chetbaliștii români vor disputa

ATLETISM 0 La „Dinamovia- 
da“ de la Budapesta N. Voicu a 
cîștigat 3 000 m obstacole cu 
8:34,8, Iar la 800 m N. Onescu 
s-a clasat al doilea cu 1:49,5 0 
La Koblenz (R.F.G.) : suliță — 
Paragi (Ungaria) 92,14 m ; înăl
țime — Mogenburg (R.F.G? 
2,28 m 0 La Bruxelles, juniorul 
belgian Pauw a alergat 5 000 m 
în 13:39,8 • La Bratislava : 400
mg. — Moses (S.U.A.) 48,91 ;
prăjină — Buclarskl (Polonia) 
5,50 m.

CICLISM 0 După cinci etape 
In „Tour de l’Avenir" în clasa

. Rezultatele celorlalte finale : 
simplu: Bertti Karpinen (Fin
landa) 6:58,27, Kolbe (R.F.G.) 
7:04,60, Reiche (R.D.G.) 7:06,55 ;
2 vîsle : Norvegia (Fred Han
sen — Alf Hansen) 6:26,98, 
Cehoslovacia 6:30,46, R. D. 
Germană 6:32,01 ; 2 rame f.c. : 
R. D. Germană (Jorg Land- 
voigt — Bernd Landvoigt) 
6:42,63. U.R.S.S. 6:45,76. Elveția 
6:48,67 ; 4+1 rame : R.D. Ger
mană (Helmuth Ludwig — 
Walter Diessner — Jan Dober- 
chotz — Ulrich Diessner + 
Werner Lutz) 6:27,24 U.R.S.S. 
6:29,23. R.F.G. 6:31,32 ; 4 
vîsle : It. D. Germană (Ker
sten — Kroeppelien — Bussert 
— Dreifke) 5:50,70, It. F. Ger
mania 5:54.16, Franța 5:57.80 ; 
«+1 : R. D. Germană 5:36,41, 
Noua Zeelandă 5:39,92, U.R.S.S. 
5:40,69.

Vasile TOFAN

C.S.M. CLUJ-NAPOCA — 
IUGOSLAVIA 9-7, 

LA TENIS DE MASĂ
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele

fon). La capătul unei pasionante 
întreceri care a durat peste 
trei ore. jucătorii de tenis de 
ttiasâ de la C.S.M. Cluj-Napoca 
au realizat o prestigioasă vic
torie cu 9—7 în fața primei 
reprezentative a Iugoslaviei. 
Ș. Dobosi a realizat 4 victorii, 
S. Crișan și Z. Bohm — cîte 
două, I. Bobim — una. Punctele 
oaspeților au fost obținute de : 
Z. Kosanovici 3, A. Stipancioi 
2, Z. Kalinici și S. Kovaci. în
tr-o altă dispută : România ti
neret — Iugoslavia 2—14. (M. 
RADU — coresp.).

prima partidă la 11 octombrie, pe 
teren propriu, avînd ca adversară 
campioana Greciei, Aris Salonic.

In „Cupa Cupelor**, steaua 
București va juca în compania 
formației Eczaclbasl Istanbul. Pri
ma partidă se va disputa la 
București, la 30 octombrie, iar 
returul, la Istanbul, la 6 noiem
brie.

mentul general conduce Serghei 
Suhurucenko (U.R.S.S.)

FOTBAL • In etapa a IV-a a 
campionatului austriac : Admira

TELEX
Viena — Wiener Sport Club 1—0. 
0 în finala campionatului mon
dial de juniori, la Tokio : Ar
gentina — U.R.S.S. 3—1 (0—0).
Pentru locul 3 : Uruguay — Po
lonia 5—3 (după 11 m).

HOCHEI 0 La Praga : Cehoslo
vacia — Suedia 3—0.

(Urmare din pag. 1)

oferind în fiecare zi specta
cole captivante, de înaltă va
loare internațională

*
După patru zile de rezultate 

foarte bune și înaintea alteia — 
a șasea — care continuă firesc 
o comportare generală remar
cabilă, vineri a fost o zi tris
tă pentru sportivii noștri, cu 
cîteva contraperformanțe toc
mai ale favoriților în discipli
nele respective. Este cazul 
Virginei Ruzici — pe care zia
rele și televiziunea o vedeau 
învingătoare sigură. Dar ea a 
jucat inexplicabil de crispată 
cu tenismana sovietică Cimîre- 
va, pierzînd clar, cu 2—6, 4—6. 
Neplăcută surpriză. Altă înfrîn- 
gere, de nimeni așteptată, la 
fotbal. Deși este evident cea 
mai valoroasă echipă a turne
ului (valoarea trebuie, însă, s-o 
demonstrezi în teren), forma
ția României a pierdut cu 1—0 
în fața Mexicului, după un 
joc în care a fost aproape de 
nerecunoscut. Fiindu-le sufi
cient un rezultat egal pentru 
a fi siguri de drumul spre 
finală, fotbaliștii noștri au 
jucat exact așa cum joacă de 
obicei... echipele noastre divi
zionare în partidele susținute 
in deplasare. Excesiv de de
fensiv, fără orizont, rezumîn- 
du-se la contraatacuri spora
dice, prea puțin susținute și, 
deci, lipsite de periculozitate, 
jocul echipei noastre nu putea, 
în mod logic, să fie încunu
nat de succes. Este adevărat 
că extremul stingă Carabageac 
a avut o imensă șansă de a 
înscrie în min. 10,' cînd s-a 
aflat singur în fața porții Ia 
7—8 metri, de unde a șutat 
slab, goalkeeperul mexican 
respingînd în corner ; este Ia 
fel de adevărat că au mai fost 
două acțiuni de atac favo
rabile jucătorilor noștri, nefi
nalizate de Cîmpeanu .și Că- 
mățaru, dar trei faze repre
zintă mult prea puțin pentru 
un meci. Jucînd mult mal 
energic în atac, fotbaliștii me
xicani și-au creat și ei 3—4 
ocazii favorabile de gol, 
transformed una dintre ele 
în min. 72, prin Aguirre, care 
a șutat imparabil din mijlocul 
careului. Așa se face că o par
tidă care, teoretic, trebuia să 
se încheie cu o victorie a

RUGBY 0 La Dunedin : Noua 
Zeelandă — Argentina 13—9.

Șah 0 La Moscova echipa 
Universitatea Iași a dispus de 
formația clubului „Rezervele de 
muncă'* cu 4 '/2 — 3>/2.

TENIS 0 Turneul de la Flus
hing Meadow (S.U.A.*, ta semi
finale (m) : McEnroe — Connors 
6—3, 6—3, 7—5 ; Gerulaitis — Tan
ner 3—6, 2—6, 7—6, 6—3, 6—3 ; la 
simplu (f), semifinale: Evert Lloyd 
— King 6—1, 6—0 ; Austin — 
Navratilova 7—5, 7—5, In finala 
de dublu masculin : Fleming, 
McEnroe — Lutz, Smith 6—2, 6—4.

UNIVERSIADA DIN MEXIC
echipei noastre la 2—3 goluri, 
judecind după diferența de 
valoare a formațiilor, s-a în
cheiat cu victoria Mexicului, 
victorie a orientării sale su
perioare în joc.

In aceeași zi, alte două In
succese puțin scontate ale 
sportivilor noștri : la polo, 4—5 
cu Italia (azzurii au condus 
cu 4—1. au fost egalați în re
priza a treia, dar au reușit să 
înscrie golul victoriei. în ulti
mul „sfert") și la concursul de 
sabie, în care echipa noastră, 
prea sigură de. calificare în 
turneul final, și-a subapreciat 
adversara din preliminarii 
(este vorba de echipa Fran
ței). în fața căreia a pierdut 
la o singură tușă, scorul final 
fiind de 8—8. Cu acea tușă în 
minus, sabrerii noștri au pă
răsit mult mai iute competiția 
decît își închipuiau și decît se 
așteptau specialiștii de aici.

Ziua de vineri a fost, așadar, 
pentru unii dintre sportivii 
noștri, o zi în care s-au strîns 
destule concluzii nefavorabile. 
Din fericire pentru delegația 
României la Universiada din 
Mexic, pentru tonusul ei mo
ral. pentru starea de spirit a 
concurcnțitor care abia acum 
intră în întreceri, sîmbătă, 
sportivii noștri au... contra
atacat cu toată vigoarea, ob- 
ținînd alte trai medalii de aur 
și două de bronz, despre care 
am vorbit la începutul aces
tei corespondențe.

REZULTATE
ATLETISM. In prima zi a în

trecerilor atletice, fondlstul ro
mân Iile Floroiu a cîștigat proba 
de 10 000 m cu 29:56,1. terml- 
nînd detașat față de Aquino 
(Mexic) 30:16,4 și Nyariki (Ke- 
nla) 30:49,1.

POLO. In primul meci din gru
pa semifinală : România — Ita
lia 4—5 (1—2, 1—2, 2—0, 0—1). ita
lienii au început mal bine și au 
condus în repriza a H-a cu 4—1. 
Formația română a reușit să e- 
galeze (4—4) ta al treilea „sfert", 
după care Schervan a ratat de 
două ori ta situații favorabile. 
Golurile echipei române : Slăvel 
3 șl Răducanu. Alte rezultate : 
S.U.A, — Ungaria 7—5 ; Iugosla
via — Mexic 9—5 ; R.P. Chine
ză — M. Britanie 12—4 ; Japonia 
— Guatemala 16—2 ; Canada — 
Grecia 9—1.

VOLEI. In turneul masculin : 
Cuba — Canada 3—2 ; Belgia — 
Liban 3—1 ; Japonia — Mexic 
3—0 ; Coreea de Sud — Italia 
3—0 ; Israel — Madagascar 3—1. 
In competiția feminină : Japonia 
— Cuba 3—2 ; U.R.S.S. — S.U.A. 
3—0 ; Madagascar — Nicaragua 
3—0*.

BASCHET. S.U.A. — Cuba (f)
105— 74 ; Cuba — Belgia (m) 
80—65 ; Canada — Bulgaria (m)
106— 84.

ANDREI FLORIN
DÎRZU SEGĂRCEANU

SCRIMA. Proba masculină de 
floretă a revenit echipei U.R.S.S. 
care a întrecut în finală cu 9—7 
formația Italiei. Medalia de bronz 
a revenit echipei R.D. Germane, 
învingătoare cu 9—5 ta fața Un
gariei. Tot formația U.R.S.S. a 
cîștigat șl proba de sabie pe 
echipe, urmată de Ungaria, Po
lonia, Franța, România șl Bul
garia. In eliminări, Franța — 
România 8—8 (sportivii francezi 
au cîștigat grație unei tușe).

ÎNOT. In cea de a 5-a reuniu
ne finală au fost desemnați ur
mătorii campioni : Annelies Maas 
(Olanda) 2:04,87 la 200 m liber ; 
Serghei Jtusln (U.R.S.S.' 4 ,28
la 400 m liber ; Irene Fleissiisero- 
va (Cehoslovacia) 1:14,57 la 100 m 
bras ; ștafeta 4X100 m mixt — 
S.U.A. 3:51,29.

FOTBAL, In grupa a doua,' 
după cum se știe, echipa Mexi
cului a învins cu 1—0 (0—0) for
mația României. In altă partidă 
din această grupă, Coreea de Sud 
a întrecut cu 2—0 (1—0) Japo
nia. Clasamentul grupe! a doua 
arată astfel : 1—2. Coreea de Sud 
și Mexic 3 p, România 2 p, Ja
ponia Op; rezultate din grupa 
I : Uruguay — Madagascar 5—0, 
Algeria — Olanda o— ®. Clasa
ment : Uruguay 4 p. Olanda 3 p. 
Algeria 1 p, Madagascar 0 p.

TENIS. Primele finale au fost 
cîștigate de sportivii români. La 
dublu fete Virginia Ruzici și Flo
rența Mihai au întrecut cu 4—8, 
6—2, 6—4 perechea sovietică Na
talia Clmîreva — Evghenia Bi- 
rlukova. In semifinale : Ruzici, 
Mihai — Soo ok Kim, Kim Yun 
da Ham (Coreea de Sud) 6—4, 
6—3 ; Cimireva, Birlukova — To
manova, Brzakova (Cehoslovacia)
6— 1, 6—1 ; La dublu mixt : Vir
ginia Ruzici, Traian Marcu — 
Evghenia Biriukova, Ramaz Ah- 
marov (U.R.S.S.' 7—5, 3—6, 6—3 ; 
la simplu bărbați, în meciul pen
tru locurile 3—4 Andrei Dîrzu a 
cîștigat cu 6—3, abandon, partida 
cu Florin Segărceanu (acciden
tat), cucerind medalia de bronz; 
In meciul pentru locul trei la 
dublu bărbați, Dirzu, Segărceanu
— Tarik, Bltanggangs (Indone
zia) 3—6, 6—2, 6—4 ; semifinalele 
la simplu : feminin : Birlukova
— Yu Lin (R.P. Chineză) 6—0,
7— 5, Clmîreva — Ruzici 6—2, 
6—4 ; masculin : Borisov (U.R.S.S.)
— Dîrzu 6—4, 6—2, Bal (India) — 
Segărceanu 4—6, 7—6, 6—2.

SĂRITURI. Proba feminină de 
sărituri de la platformă a revenit 
sportivei Cheg Sha Sha din R.*?. 
Chineză cu 444,87 p, urmată de 
Irina Kalinina (U.R.S.S.' cu 
425,88 p.
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