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Etapa a 8-a a Diviziei A de fotbal

Ut ATESTARE DOCUMENTARA A LOCALITĂȚII
LOCUITORII MELEAGURILOR NATALE L-AU INTIMPI- 
NAT PE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI CU 
NEȚĂRMURITA BUCURIE Șl DRAGOSTE, CU SENTI

MENTE DE ÎNALTĂ STIMA Șl RECUNOȘTINȚĂ

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a participat, simbătă, la festivi
tățile prilejuite de împlinirea 
a 400 de ani de la atestarea 
documentară a localității Scor- 
nicești și a vizitat unități eco
nomice și culturale ale comunei.

împreună eu secretarul gene
ral al partidului au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Oprea, Iile Radules
cu, Vasile Marin, Nicu Ceaușes
cu, secretar al C.C. al U.T.C.

In această zi aniversară, în
treaga populație a celor 14 așe
zări ce compun acum comuna 
Scornicești a ieșit eu steaguri 
și flori, cu întreaga căldură a C 
sufletului, în întâmpinarea oas
peților dragi. Pe fețele tuturor 
se citesc mindria și bucuria do 
a fi consătean cu cel care con
duce astăzi destinele națiunii 
noastre și care s-a ridicat din
tre ei ca un strălucit reprezen
tant a tot ceea ce are mal 
bun și mai valoros poporul 
nostru.

La ora 10,30, coloana oficială 
sosește la intrarea in Scorni
cești.. Locuitorii Scorniceștiului, 
veniți în întâmpinare, au făcui 
secretarului general al partidu
lui, președintele tării, o primire 
emoționantă. Din mii de piep
turi au izbucnit urale și ovații 
care nu contenesc. Se scandea
ză puternic. neîntrerupt: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — reales la al XII- 
lea Congres!", „Stima noastră 
și mindria — Ceaușescu — 
România!"

După ceremonia primirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitafi să viziteze cîteva 
dintre, cele . mai semnificative 
obiective agricole și industriale 
înălțate prin munca plină de 
dăruire a locuitorilor Scorni- 
ccștiului, obiective care semni

STEAUA A CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM
® Argeș — campioană ia Temei, Steaua - la bărbați • Rapid participă Iu concursul de bara]

Tudorița Nedelea, prima la
800 m

CONSTANȚA, 23 (prin tele
fon). Conform așteptărilor atle- 
ții și atletele clubului bucureș- 
tean Steaua au mal adăugat un 
succes însemnat în palmaresul 
secției lor adjudeeîndu-și, pen
tru a șasea oară consecutiv, ti
tlul de echipă campioană a 
țării, în urma victoriei nete pe 
care au repurtat-o în cadrul 
„Cupei României". După des
fășurarea ultimei etape, la 
Constanța, clasamentul general 
al competiției se prezintă ast
fel : 1. STEAUA BUCUREȘTI 
99G p — campioană națională, 

fică procesul accelerat de urba
nizare a multor localități ale 
României socialiste, între care 
și Scorniceștiul.

Au fost vizitate Complexul 
avicol, sectorul agricol al Co
operativei din Scornicești, în
treprinderea de producție și 
prestări, întreprinderea de con
fecții, întreprinderea de piese 
și subansamble auto, noul car
tier de locuințe al Scorniceștiu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat apoi spre cimi
tirul comunei, unde au depus 
cite o coroană de flori la mor
mintele lui Andrută și Alexan
dra Ceaușescu, cei care au dat 
viată marelui fiu al națiunii 
noastre, crescîndu-1 încă din 
fragedă copilărie în spiritul 
dreptății, cinstei și adevărului, 
al devotamentului nețărmurit 
față de cauza libertății și feri
cirii poporului său.

Vizita a continuat la Expozi
ția agroalimenlară și la Muzeul 
de istorie al comunei. Cei 
prezenți la vizita făcută 
la Muzeu au asistat la 
un moment emoționant: fostul 
dascăl al copilului Nicolae 
Ceaușescu — Grosu Constantin 
— iese în înlimpinarea secreta
rului general al partidului, 
urîndu-i viață lungă și multă 
putere de muncă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost inmînate, la intrarea 
în muzeu, o medalie jubiliară 
împreună cu o plachetă, cu pri
lejul împlinirii a 400 de ani de 
la prima atestare documentară 
a comunei Scornicești.

Vizita s-a încheiat prîntr-o 
mare adunare populară, organi
zată pe stadionul comunal. Ală
turi de locuitorii celor 14 sale 
care intră acum în componen
ta comunei Scornicești, la adu
nare au participat alte mii de 
țărani — tineri șl vîrstnici, fe-

(Contlnuare In pag a 4-a)

2. Dinamo Buc. 768 p, 3. Con
stanța 645 p, 4. Argeș 629,5 p, 
5. Dolj 590 p, 6. C.A.U. Buc. 546 
P, 7. Metalul Buc. 366 p, 8. 
Cluj 327,5 p, 9. Rapid 301 p.

După cum se vede, în timp 
ce Steaua câștigă titlul, Rapid 
va fi nevoită să participe la 
meciul de baraj pentru a pu
tea, eventual, să rămînă și a- 
nul viitor in grupa A a com
petiției.

în clasamentul formațiilor 
masculine ordinea este următoa
rea : 1. STEAUA 760 p, 2. Di
namo 585 p, 3. Constanța 299.5 
p, 4. C.A.U. 246 p, 5. Doj 244 
p, 6. Argeș 219 p, 7. Cluj 192,5 
p. 8. Metalul 149 p, 9. Rapid 
126 p, iar la femei : 1. ARGEȘ 
410,5 p, 2. Dolj 346 p, 3. Con
stanța 333,5 p, 4. C.A.U. 300 p. 
5. Steaua 236 p, 6. Metalul 217 
p, 7. Dinamo 183 p, 8. Rapid 
177 p, 9. Cluj 135 p.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultima etapă a competiției : 
BARBAȚI : 100 m : Sușelescu 
(Dinamo) 10,92, Bălțat (Steaua) 
10,92, Schromm (St.) 10,96 ; 200 
m : Bălțat 21,59, Schromm 22,07; 
400 m : Toboc (C-ța) 47,15, Sig. 
Nagy (C.A.U.) 48,08, St. Nagy 
(St.) 48,60 ; 800 m : Onescu
(Dolj) 1:52,8, Glăvan (Dj.) 1:53,6; 
1500 in : Lupan (St.) 3:50,8,
Onescu 3:51,0 ; 5000 m : Floroiu 
(C-ța) 14:18,2, Hatoș (Rapid)
14:42,0 ; 10 km marș : Pescaru 
(Argeș) 43:04,0, Stan (St.)
43:56,0 ; 110 mg : Palffy (Cluj)

STEAUA Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA
AU SPRINTAT, DESPRINZÎNDU-SE

• F.C. Baia Mare, aceeași echipa frumoasa și... platonică • F.C. Argeș a pierdut 
cel mai sigur punct din campionat • Gloria Buzău duce din ce în ce mai greu tre

na întrecerii • „Copiii Bacăului" continuă să nu aibă complexe

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL ,
„Poli" Timișoara - Viitorul Scornicești 4-0 (2-0) 1. STEAUA 8521 18- 7 12
Jiul - „U* Cluj-Napoca 1-0 (0-0) 2. Univ. Craiova 8521 13- 7 12
Steaua - F.C. Baia Mare 3-1 (1-0) 3. F.C, Baia Mare 8503 16-11 10
C.S. Tîrgoviște - S.C. Bacău 1-1 (0-0) 4. „U“ Cluj-Napoca 8 5 0 3 9- 7 10
Univ. Craiova - Dinamo 1-0 (0-0) 5. S.C. Bacău 8 4 2 2 8- 7 10
F.C.M. Galați - A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (1-0) 6. Dinamo 8 3 3 2 11- 5 9
F.C. Argeș - Olimpia Satu Mare 1-1 (0-0) 7. C.S. Tîrgoviște 8 3 3 2 11- 7 9
Chimia Rm. Vilcea - Politehnica lași 2—0 (0-0) 8. „Poli" Timișoara 8404 17-13 8
Gloria Buzău - Sportul studențesc 0-1 (0-0) 9. Politehnica lași 8 4 0 4 9- 9 8

10. F.C. Argeș 8323 10-12 8
ETAPA VIITOARE (simbătă 29 septembrie) 11. Sportul studențesc 8 3 1 4 6- 6 7

12. Chimia Rm. Vilcea 8 3 1 4 6- 8 7
F.C. Baia Mare - Gloria Buzău 13-15. Viitorul Scornicești 8314 12-15 1
Dinamo — „roii Timișoara A.S.A. Tg. Mureș 8314 10-13 7
Jiul - F.C.M. Galați F.C.M. Galați 8314 10-13 7
Viitorul Scornicești - F.C. Argeș 16. Jiul 8 3 1 4 3- 8 7
Olimpia Satu Mare — S.C. Bacău 17. Gloria Buzău 8 2 0 6 5-12 4
Sportul studențesc - Steaua 18. Olimpia Satu Mare 8026 «-18 2
A.S.A. Tg. Mureș - Univ. Craiova
„U“ Cluj-Napoca — Chimia Rm, Vilcea
C.S. Tîrgoviște - Politehnica lași Citiți în pag. 2—J cronicile meciurilor de ieri

A. lonescu a recepționai 
„bolta" lui Dumitru și des
chide scorul, pe lingă Con- 
druc. (Steaua — F.C. Baia 

Mare 3—1)
Foto: I. MIHAICA

GOLGETERII
6 GOLURI : Radu n (F. C. 

Argeș- — 2 din 11 m.
S GOLURI : Koller (F. C. Baia 

Mare), Anghel („Poli- Timișoara).
4 GOLURI : Marinescu (C. S. 

Tîrgoviște). Batacliu („U“ Cluj- 
Napoca), M. Răducanu (Steaua).

3 GOLURI : Crișan șl Cîrțu 
(Univ. Craiova), Volculet și Cio- 
eioană (Viitorul Scornicești', lor- 
dănescu și C. Zamfir (Steaua). 
Terheș, Roznal șl Deac (F. C. 
Baia Mare). Lata și rjcmbrovschi 
— 1 din 11 m („Poli Timișoara), 
Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), Cos- 
tea șl Romilă II — 1 din 11 m 
(Politehnica Iași), M. Marian 
(Sportul studențesc).

14,60, Oltean (C-ța) 14,73, Flo
roiu (St.) 14,75 ; 400 mg : Toboc 
52,18, Korodi (St.) 52,82 ; 3000 
m obst. : Copu (C-ța) 8:32,2 Be- 
tini (Dj.) 8:47,4, Crăciun (Din.) 
8:48,2 ; 4x100 m : Cluj 41,89, 
Dinamo 42,00 ; 4x400 m : Con
stanța 3:17,7, Steaua 3:19,2, Di
namo 3:19,4 ; lungime : Vasile

Otilia, Somănescu. cîștigăloare 
la 100 m

(Din.) 7,49 m, Stanciu (Ag.) 
7,41 m, Iordache (Rapid) 7,25 
m ; triplu : Ghioroaie (St.) 16,26 
m, Trușculescu (Din.) 16,09 m ;

Vladimir MORARU

(Continuare în pag, 2-3)

RUGBYȘTII ROMÂNI AU ÎNCEPUT
CU 0 VICTORIE TURNEUL GALEZ: 
12-0 (9-0) CU XV-le DIN EBBW VALE

CARDIFF, 23 (prin telefon). 
Simbătă după-amiază, pe o vre
me însorită, ideală pentru joc, 
pe Eugene Cross Park, din 
Ebbw Vale, circa 7 000 de spec
tatori galezi — buni cunoscători 
ai rugbyului — au luat loc în 
cochetele tribune ale stadionu
lui. Era, dealtfel, sărbătoarea 
centenarului echipei de rugby 
din oraș! Iar oaspeții, rugbyștii 
țării noastre, veniseră aici elo
gios recomandați de rezultatele 
precedentului lor turneu brita
nic. Victoria a surîs finalmente 
sportivilor noștri, cu scorul de 
12—0 (9—0), mai buni în an
samblu, mai deciși în acțiunile 
lor ofensive și posedind în plus 
atuul, deloc neglijabil, de a 
avea în formație buni transfor 
meri. Jocul nu a fost — după 
cum ne transmite ing. Vîorel 
Moraru, vicepreședinte al 
F.R.R., conducătorul delegației 
noastre — de un nivel deosebit 
de ridicat. A fost un joc bun 
șl atît. Succesul rugbyștiîor 
români este însă meritat, deoa
rece el au marcat o ușoară do
minare teritorială, balonul fiind 
păstrat mai mult în cîmpul de 
joc galez. Iată și explicația 
faptului că acei care au marcat 
au fost rugbyștii noștri, ei gă
sind în patru rînduri drumul 
spre ținta lui Ebbw Vale.

După un început extrem de 
prudent (nici una din formații 
neasumîndu-și riscuri, deoarece 
fiecare își propusese drept 

scop victoria: ai noștri, fiindcă 
doreau -să debuteze în turneu 
cu un succes, care să le men
țină moralul ridicat) gazdele 
care țineau cu orice preț sășî 
onoreze centenarul), pe măsură 
ce minutele se scurgeau, jocul 
începe să se limpezească șl 
acțiunile să fie mai curgătoare, 
mai frumoase. Cîteva au eșuai 
cfoar la cîțiva metri de terenul 
de țintă. Rugbyștii noștri, de
altfel, au și trecut în două rin- 
durî linia de but, dar arbitrul 
englez Roger Parker, care a 
condus bine, a sancționat acțiu
nile prin grămezi, pentru ..îna
inte". Scorul l-a deschis Mihal 
Bucos in min. 11 printr-o lovi
tură de pedeapsă, în urma 
unei iregularități în fundul 
tușei. Peste nouă minute. Ion 
Constantin l-a imitat, transfor- 
mînd tot o lovitură de pedeap
să de la 54 m! Și tot el trimite, 
în minutul 32, balonul în bară. 
Este rindul lui Bucos să obțină 
trei puncte suplimentare reu
șind o a treia lovitură de pe
deapsă, în min. 37. Gazdele au 
avut în această parte a parti
dei două bune ocazii (tot din 
l.p.). In min. 33 și 39, pe cam 
însă le-au irosit. După pauză, 
aspectul jocului se schimbă 
oarecum; se joacă mal decis, 
mal cursiv, dar de marcat nu

(Continuare în pag a 4-«)



!n Divizia A la handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU
O NOUĂ

Etapa a IV-a a Diviziei femi
nine A, disputată ieri (doar me
ciul de la Constanța a fost pro
gramat cu trei zile mai înainte), 
o scos în evidență reala forță a 
campioanei. Știința Bacău, care 
— indiferent că joacă acasă sau 
în deplasare — obține victorii 
clare, la scoruri categorice.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
12—10 (6—5). De două etape
parcă total schimbate (să ne re
amintim că în meciul cu Știința 
Bacău ele înscriseseră doar 5 go
luri), cu un compartiment ofen
siv care începe să-și... descopere 
misiunea, handbalistele de la 
Progresul au realizat duminică 
dimineață, în sala Floreasca din 
Capitală, o victorie pentru care 
au făcut risipă de energie, dar 
șl de ambiție. Aflate de 5 ori 
la conducere în prima repriză 
(1—0 min. 3, 2—1 min. 6, 3—2
min. 10. 4—3 min. 13, 5—4 min. 
17', timișorencele nu au mai re
zistat atacurilor tot mai dese și 
mai sigure ale adversarelor lor. 
Handbalistele bucureștence s-au 
Instalat la cîrmă în min. 23 (6—5), 
pentru ca în continuare ele 
să aibă permanent un avans de 
două-trei goluri : 8—6 min. 29, 
9—6 min. 34. 10—7 min.38, 11—8 min. 
39. Lidia Stan a fost o inspirată 
apărătoare a porții formației 
Progresul, iar colega sa Maria

(19-12 CU RULMENTUL BRAȘOV) 
VICTORIE ÎN DEPLASARE

Popa a acționat decis în atac, în
scriind cele mai multe goluri și 
mobilizînd.u-și clipă de clipă coe
chipierele. Grăbindu-se să în
scrie ori de cîte ori s-au aflat în 
atac, handbalistele de la Univer
sitatea au ratat mult. Au înscris : 
Popa 5, Caramalău 3, Achim 2, 
Peța 1, Bădescu 1 — pentru Pro
gresul ; Cojocaru 3, Popăilă 2, 
Ștefanovici 2, Luțaș 2, Ghebauța
1 — pentru Universitatea. Au ar
bitrat foarte bine VI. Cojocaru și 
Gh. Cicel (Craiova). (Ion GA- 
VRILESCU).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — CONFECȚIA BUCUREȘTI 
15—12 (8—5). în primele 20 de
minute partida a fost echilibrată 
(5—5). în continuare, clujencele 
au jucat foarte bine, au finalizat 
în repetate rînduri de pe extre
me, detașîndu-se la 8—5 (min. 
24). După pauză gazdele — avînd 
în Rodica Damian o conducătoa
re de joc în vervă — și-au con
solidat o meritată victorie . Au 
marcat : Damian 4, Macarie 4, 
Petrescu 3, Sîntejudean 2, Pasc
2 — pentru Universitatea ; Bi- 
diac 7, Pițigoi 3, V. Constanti- 
nescu 1, Serediuc 1 — pentru 
Confecția. Au arbitrat C. Popescu 
și T. Șchiopu (Timișoara). (M. 
RADU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — ȘTI
INȚA BACAU 12—19 (6—9). Bă
tăioasa echipă din Bacău, cu o

forță de joc și o eficacitate în 
atac deosebite, a reușit o meri
tată victorie. Gazdele s-au stră
duit să anihileze atacurile bă- 
căuancelor, dar acestea din urniă 
au găsit de fiecare dată culoare 
bune de șut. Au marcat : Andrei 
5, Oancea 3, Marian 2. Tat 1, 
Pătruț 1 — pentru Rulmentul ; 
Florea 4, Văcaru 4, Tbrbk 4 
(toate din aruncări de la 7 m), 
Gaal 3, Lupșor 2, Vieru 1, Hriș- 
cu 1 — pentru Știința. Au arbi
trat bine un meci greu bucureș- 
tenii Th. Curelea și Șt. Șerban. 
(C. GRUIA — coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — TE- 
ROM IAȘI 17—16 (6—7). Meciul
s-a aflat în echilibru perfect 
pînă în min. 50, cînd mureșen- 
cele au reușit golul victoriei. 
Ambele echipe au dat dovadă de 
un angajament total, iar întrea
ga întîlnire s-a disputat în limi
tele celei mal desăvîrșite sporti
vități. Au marcat : Dorgo 5, Kiss 
5, Pereș 4, Bărbat 3 — pentru 
Mureșul ; Corban 4, Ionașcu 3, 
Avădanei 2. Savin 2, Humeinicu 
2, Farcași 2, Răducu 1 — pentru 
TEROM. Au arbitrat R. Antohi 
și M. Boschner (Brașov' ; (A.
SZABO — coresp.).

■ • La Baia Mare, în meci inter
național masculin, Minaur — 
Z.A.C. Zaporojie 31—14 (14—4).

Divizia A, etapa a 8 a

O ETAPA CU DOI „POLI“, 
TRIVALE

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
DISPUTE ECHILIBRATE IN PRIMELE PROBE 

ALE FINALEI CAMPIONATELOR DE CĂLĂRIE
CRAIOVA, 23 (prin telefon). Pe 

baza hipică din „Parcul poporu
lui- din localitate au început în
trecerile etapei finale a campio
natului republican de călărie 
pentru seniori (dresaj și obsta
cole) la care participă sportivi 
de la Steaua, Dinamo, Olimpia 
București, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Craiova, C.S.M. Iași, Petrolul Plo
iești, A.S.A. Cluj-Napoca, Agrico
la Lugoj, Timiș Izvin și Ialomița 
Jegălia. Sîmbătă și duminică 
s-au desfășurat probele de dre
saj cat. ușoară și „Sf. Gheor- 
ghe“ și cele de obstacole, cat. 
semiușoară și ușoară. Atît la 
dresaj, cît și la obstacole, nume- 

/roșii spectatori care s-au aflat în 
* *ribune au asistat Ia evoluții fru

moase, care au demonstrat că 
participanții s-au pregătit cu 
conștiinciozitate pentru disputele 
finale. Evident, la dresaj au do
minat sportivii de la Steaua, în 
timp ce la obstacole lupta pen
tru titlu a fost pasionantă și 
echilibrată.

Iată rezultatele înregistrate
Dresaj, cat. ușoară : Sorin 

veja (Steaua) cu Dragon 614 
campion republican,

Hisch (C.S.M.
569 p, 3. Dumitru 
(Steaua) cu Mister 568 p.

Cat. „Sf. Ghcorghe- : 1. Sorin 
Soveja (Steaua) cu Emir 747 p — 
campion republican, 2. 
Loneanu (Steaua) — 
709 p, 3. Sorin Soveja 
704 p, OBSTACOLE — 
ușoară : 1. Nicolae

Sibiu) cu Darius 
Loneanu

2.

mai

So-
P —

Horst

C.S.S. ENERGIA (BUC.) -
TARNOW (R.P. POLONA)

8—2 LA JUDO
Desfășurată sîmbătă, în sala 

Dinamo, întîlnirea internațională 
de judo dintre echipele școlare 
C.S.Ș. Energia (București) șl 
Tarnow (R.P. Polonă) a revenit 
tinerilor sportivi români, învin
gători cu 8—2. S-au remarcat : 
Decebal Popescu, Cristian Safta, 
Aurel Manoli, Aurelian Nicolae 
șl, respectiv, Bogdan Pis. Oas
peții au pierdut și întrecerea 
disputată în compania formației 

secunde a C.S.Ș. Energia, care a 
cîștigat cu 8—1.

EXCURSII ÎN DIFERITE 
FORME ȘI VARIANTE 

1N TOATA TARA
Oficiile județene de tu

rism, precum și I.T.H.R. 
București organizează pen
tru dv. tn cursul lunii 
septembrie și în continua
re un bogat șl atractiv 
program de excursii șl 
drumeții.

Vă recomandăm cîteva 
dintre aceste trasee :

VALEA PRAHOVEI, OL
TENIA DE SUB MUNTE, 
MARAMUREȘ Și ȚARA 
OAȘULUI, PORȚILE DE 
FIER, MUNȚII BANATU
LUI, MUNȚII APUSENI, 
ȚARA HAȚEGULUI, MUN
ȚII RETEZAT, VALEA 
OLTULUI, NORDUL MOL
DOVEI, CIRCUITUL TU
RISTIC AL ROMÂNIEI 
(cu trenul), precum și ex
cursii pe litoral cu vizita
rea orașului VARNA din 
R.P. Bulgaria.

Ofertei noastre 1 se poa
te adăuga opțiunea dv. 
pentru traseul preferat.

Cazarea se face în ho
teluri, moteluri și vile 
confortabile sau în caba
ne, asigurîndu-se în ace
lași timp servicii irepro
șabile. Un personal bine 
Instruit și politicos vă aș
teaptă în orice zi, la orice 
oră.

înscrieri și informații 
suplimentare Ia toate a- 
gențiile și filialele oficiilor 
județene de turism, pre
cum și la I.T.H.R. Bucu
rești

I
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GHENCEA SI9

Programînd Concertul pentru pian și orchestră de Ceai- 
kovski dimineața și derbyul Universitatea Craiova — Di
namo după-amiază, televiziunea a făcut totul ca să ne 
asigure o duminică plină. N-a fost așa pentru că dacă mi
nunatul Concert al lui Ceaikovski te farmecă de cîte ori ai 
șansa să-1 asculți, pe fotbal nu poți merge niciodată Ia 
sigur. La patru zile după un meci foarte bun la Viena, 
Universitatea s-a chinuit să obțină o victorie in extremis, 
jucînd confuz, exagerat de individualist, lipsită trei sfer
turi din partidă de harul ofensiv al lui Cîrțu — „fenta hr. 1 
a Craiovei", „rezerva" care a înscris trei goluri cam
pioanei — neintrodus în „11 “-le de bază din rațiuni care 
nu pot fi înțelese... O singură fază de reținut și realmente 
superbă în tot jocul, pătrunderea lui Bălăci (încheiată cu 
un șut în bară), a cărui îmbucurătoare revenire la verva de 
joc de altă dată este un semn bun atît pentru echipa cra- 
ioveană cît și pentru Ștefan Covaci... Așa cum ne așteptam 
și așa cum o dovedesc puținele goluri primite pînă acum 
(5 goluri în 8 etape), Dinamo reînvață în „clasa lui Angelo 
Niculescu" lecția apărării care disprețuiește spectacolul și 
urmărește exclusiv aritmetica rezultatului. Antrenorul dina- 
movist știe ce vrea, el Vrea campionatul șl nu-1 interesează 
părerile caravanei... Totul pe o carte... Prea subțire însă, 
deocamdată, atacul dinamovist.

„Bombă" la Pitești, unde lanterna roșie obține un punct 
pe care nici unul din 22 de milioane de posibili prono- 
sportiști nu l-ar fi prevăzut. Așa de „mari" au ajuns oare 
fotbaliștii argeșeni incit numai în partidele din Cupa cam
pionilor europeni iau jocul în serios ? ! ? După cum s-a 
văzut și ieri, Buzăul învinge mai curînd în deplasare decît 
își învinge propriile complexe („complexul Tîrgoviștei", 
„complexul Sportului studențesc"). In fine, un derby adevă
rat, spectaculos și dramatic, pe Ghencea. Construind admi
rabil în teren, băimărenilor le lipsește un Cirțu care să Ie 
transforme geometriile în gol. Faza meciului : golul lui 
Stoica, o încîntare a ochiului.

Marius POPESCU
I

(Steaua) cu Jar 4 p (26,4 sec.) — 
campion republican, 2. Alexandru 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Năpasta 
4 p (27 sec.), 3. Oliviu Delescu 
(C.S.M. Iași) cu Razbec 4 p (42 
sec.) ; cat. ușoară : 1. Constantin 
Vlad (Dinamo) cu Stolnic Op — 
campion republican, 2. Eugen Io- 
nescu (Dinamo) 
(37 sec.), 3.
(C.S.M. Sibiu) <
(44,2 sec.).

Astăzi, de la <
Droba pe echipe.

” COSTIN
NIVEL TEHNIC 
COVACI" LA BOX

pid) c. neprez. A. Turcitu (C.F.R. 
Craiova) — oprit de medic, D. 
Neagu (Oțelul Tîrgoviște) b.p. B. 
Nemecek (Cehoslovacia), Gh. Si- 
mion (Dinamo) b.ab. 2 A. Dumi
tru (Voința Brăila), N. Modrogan 
(Rapid) b.p. C. Ciochină (B.C. 
Brăila), N. Rădan (B.C. Brăila) 
b.p. S. Tîrîlă (B.C. Galați), M. 
Ifrim (URBIS Buc.) b.p. Al. Mir
cea (B.C. Brăila), 
(Steaua) b.p.
Mangalia).

Unul dintre 
loase meciuri 
tînărul brăilean Nicu Rădan 
tenacele Sandu Tîrîlă. In primul 
rund, S. Tîrîlă a fost trimis la 
podea și a încheiat în dificultate 
primele trei minute de luptă. 
Treptat disputa s-a echilibrat, 
juriul preferîndu-1 pe Nicu Ră
dan. (Nicolae COSTIN — coresp.)

Dumitru 
cu Mister 
cu Dragon 
cat. semi- 
Gheorghe

întreceri de bun
„MEMORIALUL ION

BRAILA, 23 (prin telefon). 
Timp de aproape o săptămînă, 
arena de box din localitate a 
găzduit competiția pugilistică 
„Memorialul Ion Covaci- la care 
au fost prezenți 145 de pugiliști 
din 28 de secții din țara noastră 
și o echipă de club din Ceho
slovacia. întrecerile au fost atrac
tive și, în special către final, de 
un nivel tehnic și spectacular a- 
preciabil.

Gala finală s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate, în ordinea 
celor 11 categorii de greutate : 
Al. Turei (Voința Cluj-Napoca) 
b.p. I. Bălan (Metalul Tîrgoviște), 
N. Schiopu (B.C. Brăila) b.p. T. 
Ghinea (Mecanică fină Buc.), ” 
Florik (Cehoslovacia) b.p. 
Negoiță (B.C. Brăila), I. 
(B.C. Brăila) b.p. N. Neagu 
Iul Tîrgoviște), V. Moraru

„CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)
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UN PLUS DE TEHNICĂ ȘI 1
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon)

Timp de 30 de minute, cele 
două formații s-au „studiat-. 
Politehnica a pasat mult, impu- 
nîndu-se printr-un plus evident 
de tehnicitate, prin joc în viteză. 
Viitorul s-a apărat precis în a- 
ceastă perioadă, tatonînd apăra
rea adversă prin contraatacuri, 
oprite însă la marginea careului. 
S-a putut observa în această ju
mătate de oră jocul mai- simplu 
și mai sigur al studenților timi
șoreni, care au creat cîteva fa
ze periculoase la poarta lui An
gliei, foarte inspirat în interven
țiile sale. La rîndul lor, oaspeții 
nu reușesc să treacă de masivii 
Păltinișan și Mehedințu, astfel că 
deschiderea scorului întîrzie. în- 
tîrzie pînă în min. 33, cînd Cotec 
îl deschide lung în careu pe Ne- 
delcu n, care lasă mingea să 
treacă la NUCA. Decis, acesta a 
șutat de la 16 metri, făcînd inu
tilă intervenția lui Anghel : 1—0. 
în min. 44, al doilea gol : timișo
reanul Anghel a centrat, stoperul 
Mincu a blocat balonul defec
tuos, în fața lui DEMBROVSCHI. 
care a fructificat ocazia, majo- 
rind scorul : 2—0.

în cea de a doua repriză. Po
litehnica s-a detașat, deși a jucat 
economicos, accelerînd doar din

„POLI" TIMIȘOARA - VIITORUL SCORN
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp înnorat ;

30 000. Au ma-roat : NUCĂ (min. 33 și 50), DEMB 
GHEL (min. 70). Șuturi la poarta : 17—6 (pe poar

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Suciu 7 - Nadu 6 (. 
tini șan 8, Mehedințu 7, Barna 6 - Șurida 7, Cote 
46 Lața 6) - S. Anghel 8, Nedelcu II 7, Ntrcâ 8.

VIITORUL SCORNICEȘTI î I. Anghel 5 - Licâ 5, 
6), Martinescu 5, Mincu 5 - Badea 5, Ciocioană 
46 G. Manea 7) - P. Manea 6, P. Petre 6 Volculeț

A arbitrat : M. Salomir 7 ; la linie r T. Crișan 
și Fr. Coloși (București).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—0 (1-0).

cînd în cînd. Ultimele două go
luri ale partidei le-au realizat 
NUCA (min. 50) și ANGHEL 
(min. 70), în faze identice. La go
lul lui Nucă, Anghel a făcut o 
cursă frumoasă, transmițînd apoi 
balonul coechipierului său, iar la 
cel de al patrulea gol a fost rîndul 
lui Nucă să-1 servească pe An
ghel, în același mod. Viitorul 
are meritul de a nu fi abando
nat lupta, în fața unei echipe a- 
flate în bună dispoziție. în min. 
88, arbitrul Salomir a refuzat 
gazdelor o lovitură de la 11 
metri, la un fault clar, în careu, 
asupra lui Șunda.

Modesto FERRARINI

O(

înălțime : Proteasa (St.) 2,10 m, 
Albu (St.) 2,10 m ; prăjină : 
Ligor (St.) 4,80 m ; greutate : 
Crăciunescu (St.) 16,72 m ; 
disc : Nagy (St.) 61,88 m, Zam- 
firache (Din.) 61,06 m ; suliță : 
Raduly -Zorgo (Cluj) 76,10 m, 
Bonțindean (St.) 69,60 m ; cio
can : Bîndar (Din.) 71,72 m, Stan 
(Din.) 70,36 m ; FEMEI : 100
m : Otilia Șomănescu (St.) 11,90 
m ; Gabriela Ionescu (C.A.U.) 
12,03, Lucia Negovan (St.) 12,11 ; 
200 m : Doina Budirincă (Ra
pid) 23,8, Șomănescu 24,0, Nic. 
Chiricuță (C-ța) 24,3, Maria 
Samungl (C-ța) 24,6 ; 400 m : 
Doina Bâdescu (Rapid) 54,1, Ana 
Marcu (Dj.) 54,5, Samungi 54,8 ; 
800 m : Tudorița Nedelea (Met.) 
2:03,8, Nat. Mărășescu (Dj.) 
2:04,4, Crist. Cojocaru (Dj.) 
2:07,3 ; 1500 m : Mărășescu
4:12,4, Nedelea 4:20,2, Maria 
Radu (Dj.) 4:23,4 ; 4x100 m :
Steaua 46,09, Rapid 47,61 ; 4x400 
m : Constanța 3:45,8 ; 100 mg : 
Ștefania Kulcsar (Cluj) 14,4,

Amalia Bădoaia (Ag.) 14,7 ;
lungime : Gabriela Ionescu 6,36 
m, Doina Anton (Ag.) 6,33 m, 
Cornelia Popa (Din.) 6,18 m ; 
înălțime : C. Popa 1,78 m, El. 
Marinescu (St.) 1,74, V. loan
(Rapid) 1,70 m ; greutate : Mi- 
haela Loghin (C.A.U.) 19,33 m, 
Mioara Boroș (Din.) 16,31 m, 
Florența Țacu (C-ța) 16,22 m ; 
disc : Țacu 59,34 m, Mariana Io
nescu (Dj.) 55,42 m, Maria Ba
dea (Ag.) 53,58 m ; suliță : Eva 
Zorgo-Raduly (Cluj) 63,84 m, 
Corina Gîrbea (C-ța) 52,80 m.

în baza rezultatelor de la 
Constanța, clasamentele etapei 
a IlI-a a „Cupei României" se 
prezintă astfel : 1. Steaua 320 P 

(B. 239 + F 81), 2. Dinamo 204 
(169 +35), 3. Argeș 202,5
(75+127,5). 4. Dolj 193,5 (72,5+ 
121), 5. Constanța 180 (102,5+ 
77,5), 6. C.A.U. 124 (60+64), 7. 
Rapid 112 (48 + 64), 8. Cluj 110 
(64+46), 9. Metalul 65 (25 +40).

Punctul final al actualei edi
ții a competiției va fi pus după 
încheierea concursului de baraj 
de la 6 și 7 octombrie.

Stadion . 
marcat : LI 
Cornere : 8

JIUL : Cc 
Varga 8, ! 
Bucurescu t

„U“ : Mc 
FI. Pop 6 
L. Mihai 5,

A arbitra
Gh. Retezai 

Cartonașe 
Trofeul P<

l/oc AGREABIL, VICTORIE NORMALĂ
I CHIMIA RM. VILCEA - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (0-0)

„CUPA MĂRII NEGRE
DE SELECȚIONATA

CONSTANȚA, 23 (prin telefon!. 
întrecerile ediției a 6-a a com
petiției internaționale polisportive 
„Cupa Mării Negre- s-au înche
iat cu succesul reprezentanților 
orașului Odesa — 15 p, urmați 
în clasament de echipele orașelor 
Constanța — 12 p și Varna — 
9 p. Iată cîștigătoarele pe disci
pline sportive : handbal feminin : 
Constanța (23—19 cu Varna, 3>-

" A FOST CIȘTIGATÂ 
ORAȘULUI ODESA

15 cu Odesa), handbal masculin : 
Odesa (22—18 cu Varna, 25—16 cu 
Constanța), volei feminin : Odesa 
(3—0 cu Varna. 3—2 cu Constan
ta), volei masculin : Odesa (3—0 
cu Constanța, 3—1 cu Varnâ). 
Clasament final la haltere : 1. 
Vama (6 locuri I), S. Constan
ța (3 locuri I), 3. Odesa. (Cornel 
POPA — coresp.)

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 23 SEPTEMBRIE 1970
I. Univ. Craiova — Dinamo 1 

n. Steaua — F. C. Baia Mare 1 
ni. Poli. Timișoara — Viitorul 1 
IV. Jiul — „U“ Cluj-Napoca 1 
V. C.S. T-viște — S.C. Bacău X 

VI. F.C.M. Galați — A.S.A. 1 
VII. F.C. Argeș — Olimpia S.M. X 

Vin. Chimia Rm. V. — Poli. Iași 1 
IX. Gloria — Sportul stud. 2
X. Bologna — Perugia X

XI. Catanzaro — Juventus 2

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
XII. Pescara — Roma 2

XIII. Udinese — Internazionale X 
Fond total de cîștiguri : 577.848 lei 

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DLN 23 
SEPTEMBRIE 1979 ; Extragerea 

I : 28 71 51 39 ; Extragerea a Il-a : 
64 19 45 14 ; Extragerea a IH-a : 
55 57 22 1 ; Fond total de cîști
guri : 370.341 lei. din care 49.621 
lei, report la categoria 1.

I 
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I
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Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori — aproximativ 
15 000. Au marcat : SAVU (min. 60 din 11 m) și CILEAN (min. 69). Șuturi 
la poarta : 16-8 (pe poarta : 7—1). Cornere : 9-5.

CHIMIA : Constantin 7 — Basno 7, Bâdiiă 6, Cîrceag 7, Cincâ 7 — Savu 8, 
Iordan 7, Cilean 8 (min. 82 Stanca) — Teleșpan 7, Gîngu 6, Carabageac 6.

POLITEHNICA : Bucu 7— Romilâ III 6, Anton 7, Ursu 7, Munteanu 6 — Ro- 
milâ II 6, C. Ionescu 7, Florean 6 (min. 66 Nemțeanu 5) — Dânilâ 6 (min. 
66 Costea 6), Cioacâ 7, Cernescu 7.

A arbitrat : C. Dinulescu 9 ; la linie : N. Petriceanu șl I. Lâzaroîu (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1 (1—1)

RM. VILCEA, 23 (prin tele
fon)

O primă repriză albă, căci șu
turile pe spațiul porții, de o 
parte și de alta, au fost puține 
și lipsite de violență. Nu au lip
sit în schimb ocaziile de gol, ele 
înregistrîpdu-se în contul Chi
miei : în min. 12, Carabageac a 
reluat cu capul puțin peste ba
ră, în min. 14 Gîngu luftează, 
de la 6 m și, în min. 17, cînd 
Cilean nimerește bara. Chimia a 
atacat mai mult, beneficiind de 
dispeceratul lui Savu și al debu
tantului Cilean, preferind învă
luirile pe aripa dreaptă, finali
zate prin centrările lui Teleșpan. 
Politehnica a încercat să contra
careze lansările lui Teleșpan, 
ca și centrările lui, jucînd la of
said. A contraatacat frecvent prin 
Cloacă și Cernescu, ambii insis
tent!, tenaci, dar de obicei sin
guri în preajma careului advers, 
deci ineflcienți.

După pauză, jocul se menține 
vioi și deschis, ieșenii refuzînd 
maniera de atîtea ori licitată de 
echipele în deplasare de a se ba
ricada în careu pentru a salva 
meciul nul. Gazdele vor marca, 
în min. 60, prin SAVU, care a 
transformat un penalty dictat 
pentru faultarea lui Teleșpan în 
suprafața de pedeapsă. După 9 
min. ele vor înscrie din nou prin 
CILEAN, care a reluat cu capul, 
dintr-un unghi greu, parafinei 
astfel, cu un gol frumos, promi

țătoarea sa descindere pe prima 
scenă fotbalistică. La 2—0, ieșenii 
se îndîrjesc, trec des linia de 
centru, dar nu fructifică nici mă
car atunci cînd au în față, la 20 
m (Costea, min. 75), poarta goa-
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ONUȚAN... COAU
F.C.M. GALAȚI - A.S.A. TG. MURE’

Stadion „Dunârea" ; teren bun ; timp călduros ; 
20 000. Au marcat : CRAMER (min. 20) și OLTEANI 
poarta : 12—7 (pe poarta : 6—2). Cornere : 9—3.

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 7 <min. 89 Hagioglu) - 1 
«tarrtinescu 6, Țolea 6 — Moțoc 7, Cramer 7, Bețen 
Burcea 6, Orac 6.

A.S.A. TG. MUREȘ : Vunvulea 6 — Onuțan, Unchh 
Bath II 5, Bozeșan 6+, Bolbnî 6, Haj’nal 5 (min. 6 
L. Munteanu 5.

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) 7 ; la linie : <
V. Damșa (Lugoj).

Cartonașe roșii : ONUȚAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—1 (0-0).

GALAȚI, 23 (prin telefon)
Doar 20 de minute a existat egali

tate pe tabela de marcaj între 
cele două echipe, Ia capătul a- 
cestei perioade de timp gălățenii 
înscriind prin CRAMER, al cărui 
șut, de la circa 10 m, din voleu, 
l-a învins pe Vunvulea. Șl cînd 
așteptam replica oaspeților, întă
riți astăzi cu Boldni, echilibrul 
s-a rupt șl In... teren, 3 minute

mai tîrziu, 
sat echipa 
liminat p 
— în timp 
căzut la e 
mis asupri 
terioare, d 
lași Igna 
trecut, nu 
nuțan asuj 
astă-dată i 
și scoate



:ARA lORGULESCU BRAVO ÎNVINGĂTORILOR, BRAVO ÎNVINȘILOR!
' SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-0) 

rivelat ; timp fru.nos : spectatori 
N (min. 80). Șuturi la poartă : 8—7

— aproximativ 
(pe poarta:

'Iad 6, Nicolae 7, Simlon 6, Tulpan
(min. 22 Petreanu 6) — Negoescu

7-}* — Ghiz-
5, Stan 5,

năsescu 7, Ciugarin 7, Grigore 8, Munteanu 
îinat în min. 41), O. lonescu 7 — M. Marian 
nu I), Chihaia 7.
; la linie : G. Donciu (ambii din Caracal) Si
, STAN. 
CU.
juniori : 2—1 (1-0).

STEAUA - F.C. BAIA MARE 3-1 (1-0)
Stadion Steaua ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 17 000. 

Au marcat: ADRIAN IONESCU (min. 27), TERHEȘ (min. 64), STOICA (min. 
83), M. RĂDUCANU (min. 89). Șuturi la poarta : 17—9 (pe poarta :
8—4). Cornere : 2—6.

STEAUA : lordache 6 — Anghelirvi 
Dumitru 8~H Iordănescu 5 (min. 75 
lonescu 7, Zamfir 7.

F.C. BAIA MARE : Ariciu 8 (min 
Koller 7, Molnar 6 — Sepi 5 (min. 
— Terheș 8, Roznai 6 (min. 70 Sabâu

A arbitrat : C. Ghițâ 7 ; la linie : 
trescu (toți din Brașov).

Cartonașe galbene : IORDACHE.
Trofeu! Petschovschi : 7. La juniori : 5-0 (4-0).

7, Sameș 8, Agiu 8, Nițu 6 — Stoioa 7, 
Aelenei 6) — M. Răduca nu 7, Ad.

87 Radu
45 Bălan
7), Deac 7.
C. Braun și R. Petrescu (toți din Brașov).

Pamfil) — Borz 6. Condruc 8,
7), Radu Pamfil 7, Mureșan 4

INTRAREA LUI CIRȚIL DETERMINANTĂ
UNIV. CRAIOVA - DINAMO 1-0 (0-0)

Siodion Central ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 25 000. 
A marcat : CAMATARU (m'n 69). Șuturi la poartă : '
8—3). Cornere : 5—1.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 - Negrită 6. 
reanu 7 — Geolgău 7 (min. 75 Irimescu 6) 
Cîrțu 7) — Crișan 7, COmătoru 7, Bălăci 7.

DINAMO : Eftimescu 6 — Cheron 6, Dinu 
Augustin 6, I. Marin 6, Custov 6 (min. 75 
Georgescu 6, Apostol 6 (min. 69 Țotncr 6).

A arbitrat : S. Drâgulicl (Drobeta Tr. Severin) 8 ; Io linie : M. Fediuc 
(Suceava) și M. Ivăncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : ȘTEFÂNESCU
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 4—1 (2—1).

13—11 (pe poarta :

Ștefânescu 7, Tilihoî 
Beldeanu

6, Ungu-
6, Donose 6 (min. 63

7. Sătmăreanu li 7, Lucuțâ 6 — 
Bădiiaș 6) — V, înceonu 6, D.

fon)
satis- 

ctatorii 
dă. Un 
atribu- 
omente 
puține 

ut clar 
; prin- 
formă, 

ișteaptă 
corului. 
1 Spor- 
săr te- 
■le mo- 
i prima 
urprin- 
nici o 

tensiu- 
tuat și a 
■nționa- 
îion, de

priză în care numai șutul lui 
Simion (min. 36), de la 35 m 
(primul șut pe spațiul porții), 
l-a obligat pe Moraru să res
pingă balonul în corner. La re
luare, formația buzoiană pare 
decisă să tranșeze victoria în 
favoarea ei, atacă susținut, dar 
ocaziile clare întîrzie să iasă 
la iveală. Sportul studențesc se 
apără grupat, fără să omită 
contraatacul. în min. 53, 
Sandu reia balonul în bară, 
min. 67 Cristian II apără 
dificultate șutul lui Câțoi; 
sfîrșit, în min. 80, mingea

s-a vă- 
e jocul 
cartona- 
imă re-

M. 
în 
cu 
în 

__ T__, ___ , . _ se 
oprește în plasa porții buzoie- 
ne: Tănăsescu șutează din la
teral dreapta, puternic pe Jos, 
Munteanu I prelungește balonul 
pînă la M. MARIAN, care, din 
apropiere, înscrie fără dificul
tate. în ultimele 10 minute, a- 
__ iri furibunde ale localnici
lor, ratează Tulpan (min. 84) și 
Negoescu (min. 88) și studenții 
obțin, în 10 oameni, o victorie 
muncită și meritată.

sfîrșit, în min. 80,

Steaua a deschis scorul in 
min. 27, prin ADRIAN IONESCU, 
servit in careu de la 30 m, de 
Dumitru. In min. 64, o combina
ție Deac — Koznai — Terheș 
„Întoarce" apărarea Stelei ți, 
tot din careu, TERHEȘ egalează : 
1—1. Trei minute mal tîrzlu in
tervine o „bară" a lui Dumitru, 
șut de la 20 m, pentru' ca tn 
min. S3 STOICA, să intre in ca
reul băimărean, să dribleze pe 
cel mai bun jucător al oaspeți
lor, Condruc, și să realizeze 2—1, 
într-un moment cind meciul se 
îndrepta spre rezultatul de ega
litate. Steaua insistă ‘
87 la o minge înaltă 
portarul Ariciu, deși 
xecută o robinsonadă 
cântă, cade la pămînt

și In min. 
în careu 

nejenat, e- 
înaltă, ris- 

___________ ___ r_____  cu mingea 
și nu se mai ridică. Fractură de • 
vertebră, indisponibilitate 6 luni. 
Cum pînă atunci F. "___ -*~
realizase cele două 
gulamentare, locul 
ia un jucător de 
Pamfil. Neașteptat _

Gheorghe NERTEA

C. Bala Mare 
schimbări re- 
lul Ariciu îl 
cîmp, Radu 

______ ___ ______  de ignorant 
pentru acest post Pamfil iese cu 
mingea la picior din careu. Ata
cat, el pasează mingea lui Koller, 
care degajează la adversar și M. 
RADUCANU trimite mingea în 
poarta goală, peste adversari și 
coechipieri. Peste cîteva zeci de 
secunde meciul a luat sfîrșit.

Pe terenul Steaua spectatorii 
au văzut un joc care și-a me-

ritat din plin titlul de derby. A 
fost un meci în care învingătorii 
și învinșii trebuie să fie apreciați 
pentru contribuția lor la un spec
tacol în care fotbalul a fost la 
el acasă. Joc în mișcare, cu com
binații și pătrunderi, in care 
grafica din teren a echipei Iui 
Mateianu era contracarată de a- 
tacurîle mai explozive ale Stelei. 
La început Steaua a fost sur
prinsă de combinațiile derutante 
ale adversarilor. Aceștia și-au 
creat, în min. 14 și 15, două ex
celente situații, din care a re
zultat „omul în plus", singur în 
fața porții. Dar Radu Pamfil și 
Condruc au ratat. Experiența 
Stelei a trecut cu bine de sur
priza debutului și i-a venit rîn- 
dul să pună în pericol poarta lui 
Ariciu, însă Iordănescu 
(min. 19) de la 7 m 
porții.

Steaua a avut, în 
meritul de a ști să 
în apărare jucători 
decît trebuiau pentru cei doi a- 
tacanți băimăreni și astfel, cu 
plus Ia mijlocul terenului și în 
atac, a reușit să conturbe pe
riculoasa ,,morișcă“ a adversari
lor, derutantă, spectaculoasă, care 
va putea fi aproape imbatabilă 
dacă pe viitor va fi mai rapicRF 
și va beneficia măcar de un 
realizator de clasă.

Aurel NEAGU

__ a șutat 
pe deasupra

continuare, 
nu păstreze 
mai mulți

CRAIOVA, 23 (prin telefon)
Derbyul de la Craiova a pre

zentat, ca aspect tactic, desfă
șurarea scontată. în vreme ce 
craiovenii au pus accentul pe 
ofensivă, forțind-o mult, spee 
poarta adversă, și cu linia de 
mijlocași, Dinamo s-a grupat 
în jurul propriului careu de 
16 m, urmărind crearea unor 
baraje succesive în calea ofen
sivei adverse. Din păcate, ca 
valoare tehnică partida nu s-a 
ridicat, la nivelul așteptărilor. 
Craiovenii au arătat o lipsă de 
reacție în faza finală. în vreme 
ce dinamoviștii s-au arătat 
prea mult preocupați de apăra
re. în asemenea situație, fazele 
de poartă au lipsit multă vre
me, oaspeții reușind să destra
me, in afara careului, majori
tatea atacurilor craiovene. 
prima repriză sînt totuși 
semnalat fazele din min. 
(Crișan a șutat în bară) 
min. 35 (tind Eftimescu a 
cat lovitura liberă a lui Bălăci).

După pauză, multă vreme 
configurația jocului este „si
milară". Se părea că, deși do
mină, craiovenii nu vor reuși 
să marcheze. Intrarea lui Cîrțu 
va produce însă o înviorare în 
Ofensiva Universității și, în 
min. 69 după ce Cămătaru ra
tase o bună ocazie de deschide
re a scorului, gazdele vor în
scrie: o minge urmărită de Cîr
țu și Ungureanu este centrată 
de ultimul, Eftimescu nu reu
șește să rețină, mingea ajunge 
la Crișan, care o recentrează, și 
CĂMĂTARU înscrie din apro
piere. Craiovenii atacă 
mai rapid și mai inspirat 
min. 74. Bălăci șutează în
In final, deși dinamoviștii ră- 
mîn în 10 oameni (prin acci
dentarea lui I. Marin — 
83), jocul se echilibrează, 
victorie 
suini de 
țiilor de

mult 
și, în 
bară.

A
0) 
oroximativ 
44), AN- 
re : 19-2.
i

I 
u

6), Păl-
6 (min.

Șoarece 
5 (min.

j-Napoco)

• o

DUPĂ A.E.K
telefon)
Olimpia iese 

vu -zz. ------- pasează bi
ne, mai trage și de timp, dar 
nu se pierde cu firea. Mai mult,

PITEȘTI, 23 (prin
început echilibrat, 

cu calm din apărare,
ne, i
11U DC JJ1VIUV —----- -- --- .
în min. 15, în poziție excelentă, 
Hațeganu are prima ocazie. Miș
care destul de multă în teren, 
pe toată lungimea, dar puține fa
ze de poartă. La o fază mal 
„fierbinte" (min. 28), este remar-

FAULTURI
U“ CLUJ-NAPOCA 1-0 (0-0)

; timp înnorat; spectatori — aproximativ 8 000. A
47). Șuturi la poartă : 20-5 (pe poartă : 11-0). 

gore 6, Bădin 7, Rusu 7, Miculescu 6 — Ciupitu 7, 
iălăjan 6 (min. 88 Enescu), Lixandru 7 (min. 69

6, Moș 7, Ciocan 8, l. Mureșan 6 — Mânu 6, 
Cîmpeanu 7 — Dobrotă 6 (min. 75 Porațchi),

la linie : A. Avramescu (ambii din Ploiești) și 
FL POP^ MICULESCU. L. MIHAI.

ca
6).

7 ;

)IN, _________ -
la 3-2 <0—5).

n telefon) 
ă a Jiu- 
continua- 

pc și vîr- 
, a jucat 
ofensivei, 
deschidă

i repriză, 
tît defen- 
pusă la 
:o Ciocan 
:rvenți'i și 
e învins), 
: în min. 
afară, cu 

25. Lixan- 
curcat re-

min. 27, 
: pe linia 
:ap Bădin, 
luitor de
ii avea să 
tul de ba- 
iupitu șu- 
ește mina

Iul Ciocan („deslipită de corp" 
— declară conducătorul de joc) 
și se dictează penalty. Execută 
Stoichiță, portarul respinge și 
LIXANDRU reia in gol. Pe 
fundalul unui joc mai închegat, 
localnicii își creează în conti
nuare excelente situații de gol, 
risipite — uneori copilărește — 
de Sălăjan (min. 64 și 77), 
Ciupitu (min. 72) și Varga — 
cu poarta goală (min. 80). Stu
denții clujeni au muncit mult 
în acest joc de mare luptă, în- 
cercînd să schimbe sparta par
tidei (mai ales în finalul ei), 
însă atacul lor n-a strălucit, 
n-a avut forță și finalitate ; ei 
acuzînd și nota de agresivitate, 
peste limitele regulamentare, a 
fundașilor Bădin, P. Grigore și 
Miculescu, cu care arbitrul M. 
Moraru n-a fost atît de sever 
cum se impunea.

Stelian TRANDAFIRESCU

INFRINGERE
aproximativ

Șuturi la

inu 7, Con
du Dan 6,

Gali 6
- Fanicl 5,

(Mediaș)

țan și-a lă- 
eni, fiind e-

1-a călcat 
2 Radu Dan, 
un fault co- 
2cundele an- 
)nuțan. Ace- 
campionatul 

ultul lui O- 
u, nu stă de 
ă pe gînduri 
roșu. In su-

perioritate numerică, gazdele a- 
par, firește, și mai ușor ca pînă 
atunci cu omul în plus, prin 
mișcare continuă, atît la con
strucție cît și la finalizare, creînd 
o suită de faze — pericol la 
poarta oaspeților. Intr-adevăr, și 
pînă la eliminarea lui Onuțan, 
„schemele" gălățenilor au fost 
reușite, aducîndu-1, de pildă, pe 
Olteanu, în minutul 13, la un pas 
de gol, ca și pe Cramer, cel care, 
așa cum am spus în primele rîn- 
duri, deschisese scorul. Destul de 
curînd după ” “
lăți a marcat 
gol : Orac a i 
de colț de pe 
gea l-a găsit 
pe OLTEANU 
trimis plasat,

pauză, F.C.M. Ga- 
și cel de al doilea 
executat 6 lovitură 
partea stingă, min- 
nemarcat în careu 
care, cu stîngul, a 

, jos, la colț, în 
stingă Iui Vunvulea. Constrînși la 
un joc de apărare, oaspeții sînt 
masați în careu perioade în
tregi, dar gălățenii — cu un vîrf 
de atac improvizat — mijlocașul 
Burcea, în locul lui Florea II, 
suspectat de hepatită, risipesc 
destule ocazii de gol.

Gheorghe NICOLAESCU

., 1-1 • •• LANTERNA
F.C. ARGEȘ - OLIMPIA SATU MARE 1-1 (0-0)

— aproxi- 
(min. 89).

Bârbulescu 
Nicolae 6,

Stadion „1 Mai* ; teren foarte bun ; timp frumos : spectatori 
motiv 12 000. Au marcat: IOVANESCU (min. 70), BATHORI II 
Șuturi la poartă : 17—4 (pe poartă : 8—3). Cornere : 14—7.

F.C. ARGEȘ : Cristian I 6 - M. Zamfir 7, Stancu 6, Cirstea 6, 
7 — Jatan 6 (min. 60 Turcu 5), Chlvescu 7, lovănescu 7 — D. 
Radu 11 6, Dobrin 7.

OLIMPIA : Feher 7 — Pinter 6, Smorandoche 7, Matei 6 (min. 44 Sabou 
6), Bathori II 7 — Mureșan 7, Kaizer 8, Both I 4 — Hațeganu 4 (min. 85 
Marcu), Helvei 5, Demarcek 4,

A arbitrat : Oh. Ispas 8 ; ta : E. Blacioti - cu greșeK (ambii din
Constanța) și A. Deleanu (București).

Cartonașe galbene : SABOU.
Trofeul Petschovschi : 8. La Juniori : 5-0 (1-0).

cată Intervenția bună a lui Feher 
la centrarea Iul D. Nicolae. A- 
pare șl ocazia mal clară a gaz
delor, dar Radu n trimite pe 
lingă Feher șl... pe lingă poartă 
(min. 32). Peste 10 minute (min. 
42), In plină dominare a pitește- 

nllor, emoții la poarta lui Cris
tian, create de Hațeganu, plecat 
din ofsaid (nesemnalizat, cum se 
întimplase de două ori șl la 
poarta cealaltă).

La reluare. Inițiativa va apar
ține echipei gazdă, care va domi
na minute tn șir, dar ocaziile de 
gol nu apar. Doar In min. 55, la 
șutul Iul Bârbulescu, Feher a scă
pat balonul șl lovănescu a șutat 
de la 3 m, pe lingă poartă. Do
mină F. C. Argeș, dar. In min. 
63, Demarcek U depășește pe

Stancu șl șutează în brațele lui 
Cristian. Min. 70 : lovitură liberă 
de la 20 m, execută Dobrin, 
înalt, învălmășeală în careu și 
IOVANESCU, de la 10 m, șutează 
puternic, pe jos la colț și însene. 
In finalul partidei, Olimpia insis
tă cu resurse nebănuite. Cristian 
avînd uneori de furcă. Spectato
rii așteptau fluierul final, nimeni 
nu bănuia surpriza. In min. 89, 
Both I a executat o lovitură li
beră de la 30 m, lateral stingă, 
Înalt, V. Mureșan a recentrat 
cu capul, pe partea stingă, și 
fundașul BATHORI II a șutat 
din voleu de la 14 m și a înscris 
în colțul lung, jos, nelăsindu-i 
speranțe lui Cristian.

Constantin ALEXE

Din 
de 
20 
și 

blo-

min.
O 

meritată, datorită plu- 
forță ofensivă, a situa- 
gol.

Eftimie IONESCU

CATARGIU, EROUL MECIULUI
C.S. TIRGOVIȘTE - S.C. BACĂU 1-1 (0-0)

Stadion Municipal ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 15 000. Au marcat: ENE (min. 74) și PANAITE (min. 84). Șuturi la 
poarta : 20—5 (pe poarta : 9—2). Cornere s 17—0.

TlRGOVJȘTE : Coman 7 — Gheorghe 6. Enache 6. Ene 7, Pitaru 7 — 
Greaca 6Alexandru 6, Kallo 7, Tâtaru 6 — FI. Grigore 6, Marinescu 6, 

(min. 67 Niculescu 5).
S.C. BACAU : Ursache 8 — Elisei 6, Catargiu 9 C. Solomon 7, I. Solo

mon 7 — Cârpuci 6, Moldovan, Șoșu 6 — Șoiman 5 (min. 70 Chitaru 
Antohi 5 (min. 46 Vamanu 5), Panaite 6.

A arbitrat : O. Anderco 10 ; ta linie : I. Taar (ambii din Satu Mare) 
O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : MOLDOVAN, GHEORGHE, ȘOȘU, TATARU.
Cartonașe roșii : MOLDOVAN.

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

5).

Sl

deosebit 
durități, 
dat to- 

greșeala 
dus Ia

TIRGOVIȘTE, 23 (prin tele
fon)

Primele 45 de minute s-au ca
racterizat printr-un joc 
de nervos, cu multe 
oaspeții fiind cei care au 
nul, iar gazdele, făcînd 
de a riposta, ceea ce a
un meci deslînat, lipsit de faze 
spectaculoase, la o luptă fără o- 
rizont. C.S. a dominat net, dar 
marcajul sever practicat de bă
căuani i-a ■ împiedicat pe local
nici să fructifice. Ti» goviștenii au 
avut, totuși, ocazii de goi in mi
nutele 2 și 25 (Marinescu), 27 
(FI. Grigore) și 39 (KallJ a șutat 
în bară). In ultimul minut al re
prizei, băcăuanii au rămas în 
10 oameni, prin eliminarea lui 
Moldovan, care — după ce pri
mise un cartonaș galben — l-a 
faultat grosolan pe FI. Grigore 
în cursă spre poartă.

După pauză, asalt al. gazdelor 
la poarta lui Ursache. In min. 
55, oaspeții trag primul șut pe 
spațiul porții. Apoi se retrag In
tr-o apărare îndirjită. In care se 
remarcă îndeosebi Calargiu. autor 
al unor Intervenții de mare cuiaj. 
In min. 74. la o lovitură liberă 
laterală, fundașul central ENE 
Înscrie cu capul golul care se pă
rea că va aduce gazdelor cele 
două puncte. După 10 minute, 
însă, băcăuanii, care Ies mal mult 
la atac, reușesc o egalare Împo
triva cursului jocului : tot la o 
lovitură liberă, Catargiu reia cu 
capul in bară, balonul ricoșează 
la PANAITE și acesta, cu capul, 
înscrie sus, la colț. După două 
minute, mare ratare a lui FI. Gri
gore (de la 2 m. reluare cu ca
pul pe lingă poartă I).

Radu UrZICEANU

SERIA I
MINERUL GURA HUMORULUI 

— C.S.M. SUCEAVA 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de Ar
meanca (min. 73).

PORTUL CONSTANTA — F.C. 
CONSTANȚA 0—4 (0—1). Autorii 
golurilor : Peniu (min. 37), Zam
fir (min. 72), Buduru (min. 77) 
și Ignat (min. 88).

PROGRESUL BRAILA — F.C. 
BRAILA 2—2 (o—o). Au marcat : 
Ologu (min. 78), Chițu (min. 86) 
pentru Progresul, Bulancea (min. 
50)_ și Ciucă (min. 62) pentru
F.C.

ENERGIA Gn.
DEJ — DELTA _______
(1—-0). A înscris : Roșea 
19).

VIITORUL 
MUSCELUL ____________
(0—0). Au marcat : Pap (min. 71) 
șl Barta (min. 79).

UNIREA FOCȘANI — CIMEN
TUL MEDGIDIA 2—0 (0—0). Au
torii golurilor : Ghica (min. 60) 
și Sima (min. 68).

VIITORUL VASLUI — NITRA- 
MONIA FAGARAȘ 4—0 (2—0).
Au marcat : Georgescu (min. 24), 
Spirea (min. 29), Sandu (min. 48) 
și Alexandru (min. 60).

I.C.I.M. BRAȘOV — C.S. BOTO
ȘANI 2—0 (1—0)............................
lor : Neagu (min. 
(min. 80).

TRACTORUL 
F.C.M. BRAȘOV 
înscris : Gherghe ____ _

Relatări de la D. Bolohan, C. 
Popa, D. Cristache, Gh. Grunzu, 
C. Malnași, V. Manoliu, M. Mo- 
ga, V. Secăreanu și C. Gruia.

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 septembrie) ; Cimentul Medgi
dia — F.C. Constanța, Tractorul 
Brașov — Unirea Focșani, F.C. 
Brăila — Minerul Gura Humoru
lui, Muscelul Cîmpulung — I.C.I.M. 
Brașov, C.Ș. Botoșani — Viitorul 
Gheorgheni, Delta Tulcea — Pro
gresul Brăila, C.S.M. Suceava — 
Viitorul Vaslui, Portul Constanța 
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej, 
Nitramonia Făgăraș — F.C.M. 
Brașov.

GHEORGHIU- 
TULCEA 1—0 

(min.

GHEORGHENI — 
CIMPULUNG 2—0

DIVIZIA B
HJLIA — GLO-
2—1 (1—1). Au

Autorii goluri-
24) și Ciobanu

BRAȘOV — 
0—2 (0—1). A 

(min. 6 și 61).

1. F.C.M. Bv.
2. F.C. C-ța
3. C.S.M. Suc.
4. Unirea Focș.
5. Delta Tulcea
6. Energia
7. Minerul G.H.
8. I.C.I.M. Bv.
9. Progr. Brăila

10. Viit. Gheorg.
11—12. C.S. Botoșani 

Viitorul Vaslui
13. TractOiul Bv.
14. Cimentul M.
15. F.C. Brăila
16. Mușc. C-lung
17. Nitram. Făg.
18. Portul C-ța

SERIA A ll-a
PROGRESUL VULCAN 

REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Cristea (min. 8).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
1—1 (1—0). Au marcat : Puchea
(min. 35) pentru Mecanică fină, 
Sîngiorzan (min. 50) pentru Au
tobuzul.

F.C.M. GIURGIU — RULMEN
TUL ALEXANDRIA 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor : M. Preda (min. 
40) pentru F.C.M., Gh. Radu 
(min. 90) pentru Rulmentul.

OLTUL SLATINA — FLACARA 
AUTOMECANICA MORENI 2—1 
(2—0). Au înscris : Mincioagă
(min. 16), Vlăduț (min. 33), res
pectiv Vintilă (min. 53 din 11 m).

ȘOIMII SIBIU — CARPAȚI 
MÎRȘA 1—0 (1—0). Golul a ' 
marcat de Frățilă (min. 8).

CHIMICA T1RNAVENI — 
TALUL PLOPENI 3—1 (1—0). 
torii golurilor : Banei (min. z;u, 
65 și 76), respectiv Gruber (min. 
89).

POIANA CIMPINA 
LUL PLOIEȘTI 2—0 (0—0).
înscris : Manolaclie (min. 50) 
lonescu (min. 66).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 
R.1PID BUCUREȘTI 0—0.

BUCU-

fost

PETRO-
Au 

și

GAZ METAN MEDIAȘ — PAN
DURII TG. JIU 5—0 (1—0). Au
marcat : Moraru (min. 19 și 67). 
Langa (min. 82), Ioniță (min. 84) 
și Patîr (min. 87).

Relatări de la Gh. Slave, ionel 
Timuc, P. Burcin, D. ’
Topirceanu, I. Ducan, 
ghie, D. Moraru-Slivna 
căi.

ETAPA VIITOARE
30 septembrie) : Flacăra 
canica Moreni — 
București, Gaz metan Mediaș — 
Oltul Slatina, Rulmentul Alexan
dria — Luceafărul București, Me
talul Plopeni — Poiana Cîmpina, 
Progresul Vulcan București — 
Carpați Mîrșa, Chimia Tr. Măgu
rele — Mecanică fină București, 
Pandurii Tg. Jiu — F.C.M. Giur
giu, Rapid București — Chimica 
Tîrnăveni, Metalul București — 
Șoimii Sibiu, Petrolul 
stă.
1. Poiana Cimpina
2. Progr. Vulcan
3. Mec. fina Buc.
4. Autobuzul Buc.
5. Chimia Tr. M.
6. Chimica Tîrnâv.
7. Gaz metan Med.
8. Pandurii Tg. Jiu
9. Șoimii Sibiu

10. Metalul Buc.
11. Petrolul Ploiești
12. Oltul Slatina 
13 Rapid București
14. Metalul Plopeni
15. Flacâra Moreni
16. Rulmentul Alex.
17. Carpați Mîrșa t
18. F.C.M, Giurgiu

SERIA

Mihail, Gh. 
C. Vlrjo- 

și M. Ta-

(duminică
Autome- 

Autobuzul

Ploiești

7
7
6
7
6
7
5
6
7
7
6
7
5
7
6
7
6
5

5
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
2
0

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

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

13- 5
8- 3
8- 1 

15-10 
12- 8 
12- 8 
13-10
9- 11
6— 9 

13-10
6— 6
5-11
5- 5
7- 9
7-16
4- 8
6- 13
3- 9

10
10
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5

.4
4
1

A
STRUNGUL ARAD - F.C. BI

HOR ORADEA 1—0 (1—0). Auto
rul golului : Tamaș (min. 44).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
MINERUL CAVNIC 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Stâ- 
nică (min. 32 din 11 m).

lil-a

UNIREA ALBA
RIA BISTRIȚA . ...........
marcat : Nichiniș (min. 30 și 54) 
respectiv Secheli ----- ”
m).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — SO
MEȘUL SATU MARE 1—0 (0—0). 
A înscris : Onuț (min. 60).

DACIA ORAȘTIE -------
CLUJ-NAPOCA 0—0.

METALURGISTUL CUGIR — 
U.T. ARAD 0—1 (0—1). Autorul 
golului : iova (min. 25).

U.M. TIMIȘOARA — IND. SÎR- 
MEI C. TURZI1 1—0 (0—0). A 
marcat : Gluchici (min. 75).

MINERUL ANINA — F.C.M. 
REȘIȚA l—o (0—0). A însCris : 
Pavel (min. 75).

CORVINUL HUNEDOARA — 
AURUL BRAD 2—o, disputat pe 
12 septembrie.

Relatări de la I. Ioana, 
mandan, I. Filipescu, I. 
Crețu, M. Vîlceanu, C. 
P. Lungu.

ETAPA VIITOARE
30 septembrie) : Gloria
— Minerul Moldova Nouă, F.C. 
Bihor Oradea — Dacia Orăștie, 
Minerul Cavnic — Corvinul Hu
nedoara, F.C.M. Reșița — Some
șul Satu Mare, Minerul Anina —
Strungul Arad, U.T. Arad —
U.M. Timișoara, Aurul Brad —
înfrățirea Oradea, Ind.
C. Turzii — Metalurgistul 
C.F.R. Cluj-Napoca — 
Alba Iulia.

1. F.C. Bihor
2. U.T Arad
3. Unirea A
4. Corv. Huned.
5. Dacia Orăștie
6. U.M. Tim
7. Gl Bistrița
8. C.F.R. Cj.-N.

9—10. Aurul 8rad 
Strung-jh Arad 

11. Infr. Oradea 
12 Min. Anina

13—14. F.C.M. Reșița 
Mm Cavnic

15. Someșul S.M.
16-17. Ind. • ’

Meta>urgistul
18. Min. Mold. N.

(min. 32 din 11

4
6
4
6

■4
4
6
6
6
6
6
6
6

sî. mei C.T. 6
6
6

I.

C.F.R.

P. Șu- 
Ghișa, B. 
Crețu și

(duminică
~ Bistrița

sîrmel 
Cugir, 
Unirea

6 5 0
6 4 0

4
3
3
3
3
2
3
3
3 
2
2
2
2
2
2
2

0
1 
1
1
0
2 
0 
0 
o
1
1
1 
o 
o 
o 
o

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

10
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4

5—11 4 
4-13 4

11- 5 
14- 6
8- 7
9- 6
8- 8
5- 8

12- 8
9— 6

10- 8
7- 5
7- 8
8- 8
4- 5



TOVARĂȘUL MCOLAE CfAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU,
A TĂCUT 0 VIZITĂ LA SCORNICEȘTI

(Urmare din pag. I)
mei si bărbați — veniți din lo
calitățile învecinate.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost înlimpinați, la intrarea pe 
stadion, cu nesfîrșiie urale și 
ovații. Miile de participant! 
scandau neîntrerupt „Ceaușescu 
— Scornicești, fiu ales al țării 
ești !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu reales — la al 
Xll-lea Congres!", „Ccaușescu 
și poporul!“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu multă prietenie a- 
cestor emoționante dovezi de 
dragoste și respect, pe care în
tregul nostru popor le poartă 
celui mai iubit fiu al Scorniceș- 
tiului și al tării întregi, care, 
la eirma tării, asigură dezvolta
rea economică și socială neîn
treruptă a patriei, prestigiul ei 
crescind pe arena internațio
nală.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Albulețu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R.

Dind glas simțăminlelor co
muniștilor. ale celor peste o 
jumăiate de milion de locuitori 
ai județului Olt, primul secretar 
al Comitetului județean Olt al 
P.C.R. a susținut propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
tie reales la cel de-al Xll-lea 
Congres în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Komun, pentru binele și ferici
rea întregului nostru popor.
i In continuare, secretarul pre
zidențial si al Consiliului de 
Stat. Silviu Curticeanu, a dat 
■citire Decretului prezidențial 
prin care comunei Scornicești 
« se conferă „Ordinul 23 Au
gust" clasa I. pentru contribuția 
deosebită adusă Ia lupta între
gului popor pentru independen
ță și progres social, la crește
rea, an de an, a producției a- 
grieole. precum și pentru parti
ciparea activă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, cu prilejul împlinirii a 
400 de ani de la prima atestare 
documentară a comunei.

i Din nou, din mii de piepturi 
răsună urale și ovații, în semn 
de mulțumire pentru răsplata 
cu eare partidul și statul nos
tru cinstesc munca lor, contri
buție la efortul general al po
porului pentru o viață mai 
bună și mai fericită.

în continuare au luat euvin- 
tul Victor Popescu, primarul 
comunei Scornicești. Ion Duhal, 
secretarul Comitetului de partid 
de la întreprinderea de piese 
și subansamble auto, Maria 
Sioian, reprezentanta tineretu

TELEX* TELEX
AUTO, e Turul Franței a fost 

cîștigat de francezul Bernard 
Darniche („Landa Stratos",', ur
mat de compatriotul său Jean 
Claude Andruet (..Flat Abarth").

BASCHET. • în ziua a doua 
â turneului feminin de la Cra
covia echipa Dinamo Kiev a În
trecut cu scorul de 53—51 (23—26) 
formația Crișul Oradea.

PATINAJ. • Concursul ds Ia 
Lake Placid a continuat cu pro
ba feminină individuală, in care 
după executarea figurilor Impuse 
conduce Llsse-Marle Ailor. 
(S.U.A.) — 42,56 p.

ȘAH. • Turneul de la K.-osno 
(Polonia) s-a încheiat cu victo
ria maestrului polonez Konrad 
Kojder, cu 7 p. urmat de Gazlk 
(Cehoslovacia) cu 6*/, p. • Fede
rația Internațională (F.I.D.E.) a 
hotărît ca Olimpiada din anul 
1982 să se desfășoare In orașul 
elvețian Lucerna. După cum se 
știe, Olimpiada din 1980 va avea 
loc în capitala Maltei, orașul La 
Valetta.

TENIS • în optimile de finală 
ale turneului de la Palermo, 
Borg l-a eliminat cu 6—0, 4—6, 
6—1 pe Glmenez, Iar Panatta a 
dispus cu 7—5. 7—5, de Feaver. 
• tn turneul de ta Los Angeles, 
Pfister l-a eliminat cu 4—6. 6—1, 
6—4 pe Peccl.

TIR • La Dlnamovlada ce se 
desfășoară în Polonia, proba fe
minină de pușcă cu aer compri
mat a revenit spxtlvel Gabrielle 
Tome (R. D. C-crmanâ), cu 384 
puncte, urmată de Malgorzat Pa- 
cio (Polonia) — 383 puncte șl 
Mariana Feodot (Romania) — 
380 puncte. 

lui din comună. Dumitru Po
pescu, pensionar, Vasile Bărbu- 
lescu, președintele C.A.P. 
Scornicești. Vorbitorii și-au ex
primat marea bucurie șî onoa
re de a avea din nou în mijlo
cul lor, pe meleagurile unde 
s-a născut, a crescut și a copi
lărit cel mai iubit fiu al po
porului nostru, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele tării.

Exprimind dorința unanimă 
a pârtiei panților la adunarea 
populară, tovarășul Ion Albulețu 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua 
cuvintul.

In aplauzele puternice ale 
celor prezenți, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvinlarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atenție și 
subliniată de cei prezenți cu 
ovații șl urale, expresie a ata
șamentului lor fierbinte față de 
partid și secretarul său general, 
a hotărârii de a munci cu toa
tă dăruirea și priceperea pen
tru înflorirea continuă a co
munei, care-șl sărbătorește as
tăzi patru secole de existență, 
a patriei socialiste.

In încheiere, primul secretar 
al Comitetului Județean Olt al 
P.C.R. a mulțumit din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru cuvintarea rostită, pen
tru indicațiile pe care le-a dat 
în timpul vizitei făcute în co
muna natală, angajîudu-se, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din acest ju
deț, să nu precupețească nici 
nn efort pentru a înfăptui în 
mod exemplar sarcinile ce le 
revin în acest cincinal. Vă 
urăm din toată ființa noas
tră iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, dumneavoastră șl 
tovarășei Elena Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — ani mulți cu 
sănătate, și bucurie, spre binele 
șl fericirea întregului nostru 
popor, pentru a ne conduce cu 
înțelepciune pe culmi iot mai 
înalte de progres și civilizație.

Adunarea populară s-a înche
iat printr-un spectacol artistio 
susținut de formații din județul 
Olt. laureate ale celei de-a 
doua ediții a Festivalului na
țional „Cînlarea României".

La plecarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu de pe stadion, miile 
de participant! și-au manifes
tat încă o dată, cu putere, prin 
îndelungi aplauze și urale, ata
șamentul lor fierbinte față de 
partidul nostru comunist și se
cretarul său general.

BERND DROGAN 
A CÎȘTIGAT „CUPA

BRAȘOV, 23 {prin telefon). 
După cinci zile de întreceri, 
duminică la amiază s-a înche
iat In localitate competiția ci- 
clistă internațională dotată cu 
„Cupa CIBO". La capătul celor 
6 etape (550 km), victoria fi
nală a revenit redutabilului ru
tier Bernd Drogan (component 
al echipei R. D. Germane, cam
pioană mondială la contratimp), 
care în etapa cea mai grea a 
competiției a făcut o adevărată 
demonstrație de virtuozitate.

Etapa a 5-a, cea mai ponde
rată ca ritm de desfășurare (110 
km, cu o medie orară de nu
mai 38,275 km), i-a condus pe 
concurenți de la Brașov la Tg. 
Secuiesc și din nou la Brașov 
și s-a desfășurat fără istoric pe 
mai bine de două treimi din 
Întrecere. Abia cu 15 km înain
te de sosire s-au desprins din 
pluton 5 rutieri care vor fi în
registrați la sfîrșitul concursu
lui cu un avans de un minut 
față de plutonul următor. Cla
sament : 1. Z. Pieprz (Polonia) 
2h52,26, 2. F. Herzog (R.D.G.) 
2h52:27, 3. A. Kluge (Vorwarts 
R.D.G.), 4. T. Drăgan (Olim
pia), 5. T. Sirbu (Dinamo) — 
același timp. Sosit cu plutonul 
doi, A. Antal va retrograda de

Finiș pasionant in „interzonalul” de ta liiițti

ÎN PLINĂ ÎNTRECERE 
PENTRU CALIFICARE

„Poate doar un computer ar 
putea eșalona perfect cele 15 
partide întrerupte, astfel ca 
toate să se încheie într-o sin
gură zi" — glumea marele 
maestru cehoslovac Miroslav 
Filip, arbitrul principal al tur
neului interzonal de șah de la 
Riga. Pînă la urmă, comisia 
tehnică a concursului s-a des
curcat și fără ajutorul ordina
torului: în 13 întîlniri au fost 
consemnate rezultatele, oferind 
gazetarilor suficiente elemente 
de comentarii Înaintea finișului 
în această „teribilă cursă con
tra cronometru", cum a denu
mit-o un corespondent.

Cu mici excepții, bilanțul re
luărilor a fost cel scontat. Tal 
a salvat finalul mai slab la Van 
Riemsdyk, Gheorghiu a pierdut, 
conform așteptărilor, la Ribli 
și a cîștigat la Adorjan, Polu- 
gaevski a remizat cu Tarjan și 
l-a învins pe Griinfcld. „Recor
dul" zilei l-a stabilit englezul 
Anthony Miles, care a cules 3 
puncte la Lubojevîcî, Van 
Riemsdyk și Mednis, intrînd 
spectaculos în rândurile candi- 
daților la calificare! Alte re
zultate: Adorjan — Romanișin 
0—1 (r. 8). Mednis — Trois,

RUGBYSTII ROMANI 
AU ÎNCEPUT 

CU 0 VICTORIE 
TURNEUL GALEZ

(Urmare clin oag I)

va reuși decit Dumitru Alexan
dru, în min. 68, care, bine in
spirat, va puncta dintr-un drop.

Rugbyștii selecționatei noas
tre au primit la sfîrșitul întîl- 
niril felicitări pentru succesul 
obținut, care coincide cu un 
debut bun în turneul lor ga- 
lez. Toți slnt convinși că ei au 
lăsat să se întrezărească posibi
litățile lor sigur mai mari, 
care — sperăm — se vor con
cretiza începind chiar în ce! 
de al doilea meci, cel de la 
Pontypridd (miercuri seara), 
unde vor Intîlnl vicecamploana 
Tării Galilor.

Iătă și formația care a jucat: 
Bticos — Motrescu, Constantin, 
Beches (min. 41 I. Zafiescu), 
Aldea — Alexandru, Paraschiv 
— Murariu, Borș, Stoica — 
Pintea, M. Ionescu — C. Dinu, 
Munteanu, Scariat.

TURUL CICLIST
Etapa a 7-a a Turului ciclist 

al Bulgariei, Ruse — Gabrovo 
(154 km), a revenit lui Goetze 
(R.D.G.) în 4 h 05:10. Cu pri-

(R. D. GERMANĂ) 
CIBO" LA CICLISM
pe locul 3 pe 5 în clasamentul 
general al cursei.

Ultima etapă, a Vl-a, Brașov- 
Bran — Dealul Sasului — Ru- 
căr — Brașov, s-a dovedit a fi 
și mai dificilă pentru concu
renți, ea avind un profil in 
mare parte montan, cu nu mai 
puțin de 5 sprinturi de căță- 
rare. Soarta etapei a fost deci
să Încă de la primul urcuș, 
imediat după Bran, cînd s-au 
desprins din pluton Lotzsch, 
Drogan, Hartnik (R.D.G.) și 
Kluge (Vorwarts — R.D.G.), 
care, dealtfel, vor trece în a- 
ceastă ordine și linia de sosire, 
cronometrați pe 114 km cu 
timpul de 3h04:00 primul, apoi 
cu 3h04:06, 3h04:10 și, respectiv, 
3h04,10. Reprezentantul nostru 
A. Antal a sosit cu plutonul 
doi după 6:30. Clasament gene
ral : 1. B. Drogan — 13h56:35, 
2. A. Kluge 13h57:32, 3. I. Hart
nik 131158:40, 4. L. Lotzsch — 
13h58:42, 5. F. Boden 14h03:04 
(toți din R.D.G.), 7. A. Antal
(CIBO Brașov) 14h04:07, 8. Z. 
Pieprz (Polonia), 14h04:09 9. S. 
Schippel (Vorwarts R.D.G.) 
14h04:55, 10. W. Ilner (Vor
warts) 14h05:21.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Adorjan — Kuzmin, Bouazis — 
Romanișin, remize (r. 10), Kuz
min — Bouazis 1—0 (r. 11),
Van Riemsdyk — Rodriguez 
0—1 (r. 12). Au rămas netermi
nate partidele Mednis — Ador
jan (r. 7) și Adorjan — Bouazis 
(r. 12).

Iată clasamentul: TAL 9 :A, 
Polugaveski 9, Gheorghiu, Ribli 
8. Larsen, Miles 7 */s, Romani
șin 6 */î, Kuzmin, Tarjan 6. 
Adorjan 5 */» (2), Grunfeld, Țeș- 
kovski 5, Lîubojevici, Trois 4 */i. 
Van Riemsdyk 4. Rodriguez 3 */j, 
Bouazis, Mednis 3 (1)...

...Și programul pretendenților 
Ia primele 3 locuri:

TAL: Gheorghiu (a), Trois 
(n). Adorjan (a). Miles (a). Ro
driguez (n)î

POLUGAEVSKI: Liuboj evici 
(a), Van Riemsdyk (n). Mednis 
(a), Ribli (n), Gheorghiu (a) |

GHEORGHIU: Tal (n). Miles 
(a), Rodriguez (n), Teșkovski 
(a), Polugaevski (n);

RIBLI: Milles (n), Rodriguez 
(a), Teskovski (n). Polugaevski 
(a). Romanișin (n);

LARSEN: Kuzmin (n). Boua
zis (a). Tarjan (n), Adorjan 
(n), Griinfeld (a)}

MILES: Ribli (a). Gheorghiu 
(n), Trois (a), Tal (n), Adorjan 
(a)l

ROMANIȘIN: Griinfeld (a), 
Lîubojevici (n), Van Riemsdyk 
(a), Mednis (n), Ribli (a) l

ADORJAN: Trois (n). Tarjan 
(a). Tal (n), Larsen (a). Miles 
(n).

Să așteptăm acest finiș pal
pitant!

CAMPIONATE

AUSTRIA. în etapa a 6-a, de 
simbătă, Wiener S.C. a termi
nat la egalitate meciul susținut 
in deplasare la Linz, 0—0 cu 
L.A.S.K. Echipa vieneză ocupă 
locul 6 cu 6 puncte.

ELVEȚIA, Formația Young 
Boys Berna a pierdut partida 
de pe teren propriu cu Grass- 
hopers Zflrich cu 0—2. Jucăto
rul Hilssner (Y.B.) suferind de 
o viroză infecțioasă nu a jucat, 
fiind indisponibil mai mult 
timp.

ITALIA. în etapa a doua ■ 
campionatului s-au înregis
trat două victorii in depla
sare (Juvenlus și Roma) și trei 
rezultate egale. în celelalte me
ciuri gazdele obținând victorii

AL BULGARIEI
mul pluton, la 29 sec., a sosit 
și Mircea Romașcanu.

Penultima etapă (a opta), 
Gabrovo — Troian (152 km), 
a fost cîștigată de Ando Pe
trov (Bulgaria) în 3 h 59:20. 
Cu primul pluton a sosit și 
Mircea Romașcanu. în clasa
mentul general conduce spor
tivul sovietic Barinov, urmat 
de Bart (R.D.G.) la 5:23. Mir
cea Romașcanu se află pe lo
cul 10.

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
BELGRAD (Agerpres) — La 

Split au continuat întrecerile 
celei de-a opta ediții a Jocu
rilor sportive mediteraneene. 
Proba de pistol viteză a fost 
cîștigată de Mohamed Sabry 
(Republica Arabă Egipt), cu 
590 p, iar proba de skeet, a 
revenit italianului Andrea Be- 
nelli — 198 p. Concursul de 
înot a programat alte finale: 
200 m liber (m) — Lopez-
Zubero (Spania) — 1:53,58 1
200 m bras (m) — Fabri (Ita
lia) — 2:25,53 î 100 m bras (f) 
— Carlota Tagnin (Italia) — 
1:13,85 1 100 m spate (m> —
Delcourt (Franța) — 59,93. în 
competiția de tenis de masă, 
proba feminină pe echipe a 
fost cîștigată de selecționata 
Franței, care a întrecut în fi
nală cu 3—1 formația Iugo
slaviei. Rezultate înregistrate 
la alte discipline : rugby : 
Franța — iugoslavia 86—6 | 
Italia — Maroc 10—7 — în fi
nală se vor întîlni selecționa
tele Franței și Italiei; hand
bal : Franța — Algeria 28—23j

TURNEUL PlilOlIMPIC
IA BASCHET \

MELBOURNE, 23 (Agerpres).
— A fost desemnată echipa 
care va reprezenta zona Ocea
niei la turneul olimpic mascu
lin de baschet. Aceasta este se
lecționata Australiei, Învingă
toare în meciurile de baraj 
susținute în compania forma
ției Noii Zeelande (lit—75 și, 
respectiv, 62—53).

Pînă în prezent, dintre cele 
12 participante la turneul final 
al Olimpiadei de Ia Moscova 
sint cunoscute patru : U.R.S.S., 
S.U.A., Iugoslavia și Australia. 
Asia și Africa își vor desemna 
reprezentantele la sfîrșitul a- 
cestui an. Cele trei echipe din 
zona Americii de Sud, Centra
lă și Mării Caraibilor vor fi 
cunoscute în urma turneului 
de calificare de Ia Porto Rico. 
Turneul care va califica trei 
echipe europene este progra
mat, în luna mai 1980, în El
veția.

DESCHIDEREA
JOCURILOR SPORTIVE

ALE ASIEI DE SUD EST
JAKARTA, 23 (Agerpres)/8» •; 

în prezența a peste 100 000 de 
spectatori, la Jakarta au fost 
deschise, de către președintele 
Suharto, întrecerile celei de-a 
10-a ediții a Jocurilor sportive 
ale Asiei de sud-est, competi
ție ce reunește circa 2 000 de 
sportivi din 7 țări. Programul 
cuprinde întreceri la atletism, 
natație, gimnastică, fotbal, ci
clism, haltere, badminton și 
sepak trakaw (combinație de 
fotbal cu volei).

ISO.'

scontate. Inicrnazionale a con
dus pînă în min. 81 la Udineso 
cu 1—0, dar a fost egalată. $1 
Bologn» a condus pe Perugi» 
cu 1—0 pînă în min. 83, dar 
n-a putut păstra avantajul. Re
zultate: Milan — Avelino 1—01 
Pescara — Roma 2—3; Catanza
ro — Juvenlus 0—1; Udlnese —• 
Inter 1—1: Bologna — Perugi» 
1—1) Lazio — Fiorentina 2—0| 
Torino — Ascoli 1—0; Napoli — 
Cagliari 0—0. în’fruntea clasa
mentului — 6 echipe (Milan, 
Inter, Roma, Juventus. Torino, 
Lazio) cu cite 3 puncte.
• înaintea începerii campio

natului Greciei. A.E.K. Atena a 
susținut o partidă amicală cu 
Heraklion Salonic, pe care a 
întrecut-o cu 2—0. ambele go
luri fiind înscrise de BajevicL

TURNEUL ECHIPEI S.U.A. 
IN EUROPA

Selecționata de fotbal a S.U.A. 
va întreprinde in luna octom
brie un turneu in Europa. în 
primul meci, fotbaliștii ameri
cani vor întîlni la Paris, la 10 
octombrie, reprezentativa Fran
ței. în continuare, echipa 
S.U.A. va juca împotriva unor 
formații de club din Elveția, 
Belgia, Spania. Olanda, precum 
și cu selecționatele Ungariei 
(26 octombrie, la Budapesta) și 
Irlandei (29 octombrie, la Du
blin).

Iugoslavia — Italia 36—il | 
Algeria — Tunisia 18—17 ; Iu
goslavia — Turcia 36—12 ; Ita
lia—Egipt 25—21; volei (mas
culin) : Grecia — Spania 3—1 î 
Franța — Republica Arabă 
Egipt 3—1 ; Italia — Maroc 3—0.

Rezultate în turneul de fot
bal: Maroc *— Grecia 1—11
Turcia — Tunisia 1—0; Iu- 
goslavia — Egipt 3—0.

La tenis, în finala probei de 
simplu femei, Mima Jausoveca 
învins-o cu 6—0, 6—2 pe Da
niela Porzio (Italia). în turneul 
de lupte libere s-au evidențiat 
sportivii din Turcia, care au 
cîștigat medaliile de aur la ca
tegoriile superioare prin Cokal 
(supergrea), Abas (90 kg), 
Tekcioglu (82 kg). Luptătorii 
iugoslavi au ocupat locul întîl 
la 57 kg — Rristo Darlev și 
52 kg — Koce Efremov, italianul 
Claudio Pollio a cîștigat la ca- 
teg. 48 kg, Iar spaniolul San
tiago Morales, la 100 kg.


