
Al treilea meti al turneului, a treia victorie

RUGBYSTII ROMÂNI AU ÎNTRECUT
CATEGORIC (38-15) SELECȚIONATA 

DE NORD A ȚĂRII GALILOR
® Dumitru — cel mai bun jucător al meciului, Bucos 
— cel mai eficace @ Urmează cele mai grele partide
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Rugbyștii români au înregistrat 
sîmbătă a treia victorie — din 
tot atitea partide disputate pînă 
acum — în cadrul turneului lor 
in Țara Galilor : 38—15 (15—0) 
eu Selecționata de nord. Meciul 
a stîrnit un deosebit interes în 
micul oraș turistic, în tribunele 
frumosului stadion Eirias Park 
luînd loc circa 12 000 de ■ spec
tatori. Selecționata adversă a 
fost alcătuită pe scheletul celei 
mai bune echipe de club din 
această zonă a Țării Galilor, 
Wrexham, ea fiind întărită cu 
3 jucători care activează la for
mații londoneze (intre aceștia 
s-a aflat și internaționalul Mike 
Roberts). Dar. sportivii noștri, 
in vervă deosebită, s-au impus 
categoric, ei controlind in per
manență jocul, și dind tonul 
unui frumos spectacol rugbystic.

Primele puncte au fost reali

De miercuri, la Snagov

BALCANIADA DE CANOTAJ

zate de BUCOS, în minutul 20, 
din lovitură de pedeapsă : 3—0. 
După 9 minute, ALDEA reușeș
te cel dinții eseu, transformat 
de BUCOS : 9—0, pentru ca
ALEXANDRU (eseu) și BUCOS 
(transformare) să stabilească, 
în min. 37, scorul reprizei: 
15—0. In primul minut de la 
reluare, același BUCOS execută 
cu precizie o nouă lovitură de 
pedeapsă : 18—0. Gazdele în
scriu primele lor puncte în min. 
43. D.V. WILLIAMS transfor
mând o lovitură de pedeapsă : 
18—3. în min. 50, BUCOS mar
chează un nou eseu, pe care-1 
transformă CONSTANTIN : 
24—3. Peste 10 minute, LYONS 
(eseu) și D.V. WILLIAMS 
(transformare) aduc scorul la 
24—9. Replica echipei noastre

(Continuare in pag a 4-2)

Etapa a 9-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA CONTINUĂ CURSA DE REGULARITATE
9 Chimia a furnizai surpriza etapei, confirmînd succesele anterioare • „Lan
terna" n-a găsit drumul spre victorie nici în „runda" a 9-a 9 Băcăuanii apar, spec
taculos, pe turnantă ® Bilanțul „europenelor", modest : o victorie, un egal, două 

înfrîngeri 9 Noul golgeter - fundașul central Koller !

Stoica (in centrul imaginii) înscrie golul victoriei liderului in partida cu Sportul studențesc 
Foto : Vasile BAGEAC

Sanda Toma la
începind de miercuri, lacul 

Snagov găzduiește întrecerile 
din cadrul Balcaniadei de cano
taj. La acest important con
curs, care practic încheie sezo
nul nautic, si-au anunțat par
ticiparea vîslași și rameri din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și, bineînțeles. România.

Conform programului, prima 
zi a Balcaniadei dc canotaj 
este rezervată senioarelor și 
juniorilor. Schifistcle vor lua 
startul la ora 10. în următoa
rele trei probe : simplu, 2 vîsle 
și 2 rame f.c. Țara noastră va 
fi reprezentată de un lot va
loros de sportive. în frunte cu 
Sanda Toma, medaliată cu aur 
(în finala de simplu) la cam-

startul întrecerilor
pionatele mondiale de la Bled. 
In cursa de 2 vîsle vor evolua 
Olga Homeghi si Valeria Ră- 
cilă-Roșca (medaliate cu bronz 
în această probă la C.M. din 
Iugoslavia), iar la 2 rame f.c. 
participă Ana Iliuță și George- 
ta Andrei (locul 4, în proba de 
8 + 1, la C.M. din acest an).

Joi, în cea de-a doua zi a 
Balcaniadei de canotaj, își vor 
disputa întâietatea seniorii. Con
cursul, care începe la ora 10, 
programează toate cele 8 probe 
olimpice. Aici, „vîrful de atac" 
al schifului nostru masculin va 
fi tot ambarcația de 2 + 1 al
cătuită din Petre Ceapura. Ga
briel Bularda si Ladislau Lo- 
vrenschi (locul 5 la C.M.).

REZULTATE TEHNICE
F.C. Baia Mare — Gloria Buzău 2-0 (1-0)
Dinamo - „Poli" Timișoara 1-1 (0-0)
Jiul - F.C.M. Galați 3-0 (3-0)
F.C. Scornicești — F.C. Argeș 1-0 (1-0)
Olimpia Satu Mare - S.C. Bacău 2-2 (0-1)
Sportul studențesc - Steaua 1-2 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova 2-1 (2-1)
„U“ Cluj-Napoca - Chimia Rm. Vilcea 1-2 (0-0)
C.S. Tirgoviște - Politehnica lași 1-1 (0-0)

ETAPA VIITOARE (7 octombrie)
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua
Politehnica lași — F.C. Baia Mare
„U“ Cluj-Napoca - Dinamo (luni 8 octombrie)
Univ. Craiova - Gloria Buzău
F.C. Argeș — Jiul
„Poli" Timișoara - Olimpia Satu Mare
Sportul studențesc - C.S. Tîrgoviște
S.C. Bacău — F.C.M. Galați
Chimia Rm. Vîlcea - F.C. Scornicești

CLASAMENTUL
1. STEAUA 9 6 2 1 20- 8 14
2. F.C. Baia Mare 9 6 0 3 18-11 12
3. Univ. Craiova 9 5 2 2 14 -9 12
4. S.C. Bacău 9 4 3 2 10- 9 11
5. Dinamo 9 3 4 2 12- 6 10
6. C.S. Tirgoviște 9 3 4 2 12- 8 10
7. „U" Cluj-Napoca 9 5 0 4 10- 9 10
8. „Poli" Timișoara 9 4 1 4 18-14 9
9. Politehnica lași ' 9 4 1 4 10-10 9

10. Chimia Rm. VI. 9 4 1 4 8- 9 9
11-13. F.C. Scornicești 9 4 1 4 13-15 9

A.S.A. Tg. Mureș 9 4 1 4 12-14 9
Jiul 9 4 1 4 6- 8 9

14. F.C. Argeș 9 3 2 4 10-13 8
15. Sportul studențesc 9 3 1 5 7- 8 7
16. F.C.M. Galați 9 3 1 5 10-16 7
17. Gloria Buzău 9 2 0 7 5-14 4
18. Olimpia S. Mare 9 0 3 6 6-20 3

GOLGETERII

Deschiderea anului sportiv școlar In Capitală

PUNCT DE PLECARE ÎNTR-O ACTIVITATE 
RODNICĂ Șl CONTINUĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE

7 GOLURI : Koller (F.C. Baia 
Mare).

6 GOLURI : Radu II (F.C. Ar
geș)- — 2 din 11 ni.

5 GOLURI : Anghel („Poli" Ti
mișoara), M. Răducanu (Steaua).

4 GOLURI : Marinescu (C.S. 
Tîrgoviște), Batacllu (,,U“ Cluj- 
Napoca), Cîrțu (Univ. Craiova), 
Dembrovschi („Poli" Timișoara) 
— 1 din 11 m.

In paginile 2—3 cronicile celei

3 GOLURI : Crișan (Univ. Cra
iova), Voiculeț și Ciocioanâ (F.C. 
Scornicești), lordăneseu și 
C. Zamfir (Steaua), Tcrheș, 
Roznai șl Deac (F.C. Baia Mare), 
Lața („Poli" Timișoara), Bozeșan 
șl Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), 
Costea' și Romilă II — 1 din 11 m 
(Politehnica Iași), M. Marian 
(Sportul studențesc), Ciupitu 
(Jiul).

de a 9-a etape a Diviziei A

Ce dovadă mai convingătoa
re că tineretul studios din Ca
pitală îndrăgește exercițiul fi
zic. sportul decît prezența sa 
masivă la deschiderea anului 
sportiv școlar și universitar ? 
Mai bine de 10 000 de copii și 
tineri, de la șoimi ai patriei 
și pînă la studenți, au ținut 
să marcheze, pe stadionul de 

O secvență din întrecerile de cros... Foto : Dragoș NEAGU

la „Șosea", acest eveniment 
deosebit, desfășurat într-o am
bianță adecvată, sărbătorească 
și antrenantă. De la început 
simțim nevoia de a sublinia 
meritele organizatorilor : Con
siliul Municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport 
și factorii cu atribuții în do
meniul activității sportive de 
masă în organizarea ireproșa
bilă a acestui eveniment, care 
nădăjduim să reprezinte punc
tul de plecare într-o activita

te sportivă continuă, cil mai 
rodnică, pornind de la nivelul 
asociațiilor sportive din școli 
și facultăți și pînă la întrece
rile pe sectoare și pe Capita
lă din cadrul „Daeiadei".

O impresionantă defilare a 
participanților punctează în
ceputul festivității. Aplauze 
pentru ținuta tinerilor sporti

vi, pentru frumoasele lor cos
tume. Și, din nou aplauze la 
trecerea detașamentelor de 
pregătire pentru apărarea- pa
triei. Fetele de la liceul sani
tar si băieții reprezentind sec
torul 6 se evidențiază, de de
parte, prin acuratețea cîntece- 
lor în ale căror ritmuri trec 
prin fața tribunei. Urmează un 
reușit moment sportiv alcătuit 
din exerciții aplicative. de 
front si de“ ordine, cu obsta
cole. Se vede limpede că ti

nerii în uniforme albastre au 
pregătit cu multă sîrguință, cu 
ambiție și răs_pundere, fiecare 
exercițiu.

în stînga stadionului, în zo
na sectorului de sărituri se 
grupează mii de copii și ti
neri. Sint participanții la aler
gările de cros desfășurate pe 
categorii de vîrstă. băieți și 

fete. Fiecare probă își are e- 
roii ei. cîștigătorii. desemnați 
nu rareori abia in finalul a- 
lergării. Orlando Crisiea (Șc. 
gen. 204) și Camelia Jianu 
(Șc. gen. 190) sint primii cam
pioni, cei de la categoria 
10—12 ani, Gheorghe Dinuță 
(Liceul „Electroaparataj") și 
Mihaela Stan (Liceul de me
canică. fină) încheie de ase-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

La încheierea turului Diviziei A la handbal masculin

STEAUA - VICTORIOASĂ ÎN MECIUL 
CU DINAMO BUCUREȘTI - LIDER

TG. MUREȘ, 30 (prin tele
fon). Aproape 3 000 de specta
tori au asistat duminică după 
amiază la ultima zi a celui 
de-al treilea -turneu al Diviziei 
A la handbal masculin, fiind 
satisfăcuți îndeosebi de lupta 
acerbă dintre toate cele 10 di
vizionare și, uneori — cum a 
fost cazul în partidele câștigate 
de II. iC. Minaur Baia Mare și 
Steaua — și de calitatea dis
putelor, La capătul turului a- 
cestei ediții de campionat, 
Steaua se află pe primul loc — 
cu 17 p — ’talonată de H. C. 
Minaur Baia Mare — 16 p și 
Dinamo București 13 p.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 20—19 (10-8). Derby-ul 
a corespuns așteptărilor, ofe- 
rindu-ne o partidă de înaltă 
tensiune. o dispută foarte 
strînsă și, uneori, faze de real 
dinamism, de calitate. Deși cu
cerită in extremis. în ultima 
secundă de joc, atunci cind Di
namo se afla în 6 oameni (prin 
eliminarea lui Marchidan pen
tru proteste), victoria formației 
Steaua — consfințită de golul 
lui Radu Voina — este pe de
plin meritată. Camp’onii au 
fost mai buni si mai insistenți 
in atac, și-au fructificat șanse
le prin șutul lui Stingă, prin 
viclenia lui Radu Voina si prin 

punctele surprinzătoare mar
cate de Drăgăniță, suplinind 
unele goluri din apărare prin 
omniprezența portarului Mun- 
teanu și speculînd la maximum 
stîngăciile (uneori greșelile co
pilărești) atacului dinamovist. 
Am spune însă că cel mai im
portant cîștig al acestui derby 
este evidențierea tînărului și 
talentatului stelist Marin Dumi
tru, care a contat — surprinză
tor, dar plăcut — ca un verita
bil titular în echipa campioa
nă. ca un om de nădejde, care 
se bate pînă la ultima picătură 
de energie pentru victoria e- 
chipei sale. Felicitări echipei 
Steaua și antrenorilor ei Cornel 
Oțelea si Otto Telman.

De partea cealaltă. Dinamo 
București, pe lîngă erorile din 
atac, a suportat și handicapul u- 
nui Mircea Bedivan care n-a 
contat decît vreo 10 minute. 
Apatic, lipsit parcă de interes, 
el nu si-a adus contribuția aș
teptată. Au înscris : Stingă S, 
Birtalan 4, Voina 4, Drăgăniță 
4. Dumitru 2 — pentru Steaua | 
Tase 6, Bedivan 4 (goluri în
scrise între min. 47—58). Cosma 
3. Durau 2, Grabovschi 2, Ștef

Hristcche NAUM

(Continuare în pag 2-3)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE HANDBAL ■
FEMININ: ȘTIINȚA BACĂU-DIN NOU SUCCES LA SCOR!

Divizia A, 
etapa a 9-a

Ieri s-a desfășurat etapa a V-a 
a Diviziei A Ia handbal feminin. 
Este de reținut raptul că ieșen- 
cele au reușit in deplasare obți
nerea unui punct, in timp ce 
Știința Bacău — pe linia ascen
dentă cu care ne-a obișnuit — 
a realizat din nou un rezultat la 
diferență mare de scor. Iată scur
te relatări ale meciurilor etapei 

CONFECȚIA BUCUREȘTI — TE- 
»OM IAȘI 14—14 (7—9). Deși
Confecția București, cîștigătoarea 
„Cupei României", pornea favo
rită in această partidă, cele care 
au dominat aproape tot timpul
— fiind la un pas de a eiștiga
— au fost handbalistele de la 
Iași. Ele au făcut, ieri, in sala 
Floreasca din Capitală, un meci 
foarte bun. cu o orientare adec
vată în fazele de atac și cu o 
apărare bună. In unele momente 
leșencele au Jucat prea dur, mo
tiv pentru care au suportat 14 
minute de eliminare. Teromul a 
avut în Mariana Zahariuc o por- 
tăriță în mare formă, ea apărînd 
multe goluri ca și înscrise. Con
fecția a făcut mari eforturi pen
tru a cîstiga întîlnirea dar nu a

reușit datorită, cum spuneam, a- 
părăril inspirate a adversarilor, 
dar și ca urmare a faptului că 
au ratat foarte mult. Au Înscris: 
Eremia 9, Bidiac 2, Pițigol 2, V. 
Constantinescu 1 — pentru Con
fecția : Voica 6. Carban 4. Hu- 
melnlcu 2, lonașeu 1, Răducu 1 
— pentru TEROM. Au arbitrat 
C. ștefănescu și M. Pașec (Cra
iova). (Ion GAVRILESCU).

ȘTIINȚA BACAU — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 21-8 
(9—3). Campioanele au Început 
întîlnirea în ritm rapid. Ele s-au 
instalat la conducere la începutul 
partidei, singura problemă pen
tru adversarele lor fiind aceea a 
reducerii diferenței mari de scor. 
Au înscris : Gaal 6, R. Florea 4, 
M. Florea 2, Marian 2, Vieru- 
Cătineanu 2. Văcaru 2, Lupșor 1, 
Popescu 1, Hrițcu 1 — pentru 
Știința : Sinjudecan 3, Damian 2, 
Moraru 1, Macarie 1, Pasc 1 — 
pentru Universitatea. Au arbitrat 
I. Seredencluc șl V. Pintilie 
(Iași). (E. TEIRAU — coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE—RULMENTUL BRAȘOV 8—7 
(4—4). un meci „liniștit" In pri

ma repriză, în repriza secundă | 
brașovencele exagerînd In duri- I 
tăți, împotriva lor fiind dictate • 
4 eliminări. Gazdele s-au des
prins destul de greu, cîștigind I 
totuși pe merit. Aii înscris : Ol- I 
teanu 3, Sasu 2, lacob 2, Popes- • 
cu 1 — pentru Constructorul ; 
Marcov 5, Tat 1, Drăgușel 1 — 1 
pentru Rulmentul. Au arbitrat I 
foarte bine D. Gherghlșan șl T. • 
Daian (Iași'. (V. SASARANU — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ —PRO- I 
GREȘUL BUCUREȘTI 11—9 (3-2). • 
Joc sărac în faze spectaculoase. 
Printre marcatoare : Dorgo 3 I
(Mureșul) ; Caramalău 4 (Progre- I 
sul). Au arbitrat Gh. Lungu și ■ 
C. Bening (Brașov). (A. SZABO 
— coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— I 
HIDROTEHNICA CONSTANTA ■ 
14—9 (6—6). Au înscris : Cojocaru 
4, Popa 3, ștefanovici 3, Luțaș | 
2, Popăilă 2 — pentru Unlversi- I 
tatea ; Frîncu 4, Cotîrlă 2, Leon- ■ 
te 1, Ilobincu 1, Carapetru 1 — 
pentru Hidrotehnica. Au arbitrat I 
R. Antochi și H. Boschner (Bra- I 
șov). (C. CREȚU — coresp.). *

SURPRIZELE Șl... REVERSUL LOR NI

O etapă cu destule surprize, simbălă, in 
campionatul Diviziei A, cu rezultate 
greu de ghicit — pentru pi onosportiști
— la toate cele trei semne. Căci, sin

ceri sd fim, cine ar fi văzut, limpede, înaintea 
primului fluier de arbitru, acel „1“ de la Scor
nicești, unde a evoluat campioana (dornică, ni 
s-a părut, de reabilitare, după egalul, de a- 
casă, in runda trecută cu lanterna roșie) ? 
Cine ar fi pus, normal toate „x“-urile — de 
la București (partida Dinamo — „Poli-), Satu 
Mare și Tirgovlște 7 In sfirșit, cine, în afara 
acelora care, tntocmindu-si buletinele. „trag 
din căciulă", ar fi optat pentru „2“-ul de la 
Cluj-Napoca, acolo unde, in toamna aceasta, 
n-a luat nimeni vreun punct ? Si- după cum 
se desfășurau ostilitățile, la un moment dat, 
pe terenurile din Tirgovlște (aici oaspeții au 
înscris primul lor gol in deplasare), Tg. Mureș. 
Satu Mare, din șos. Ștefan cel Mare și „Ghen- 
cea“. unde, peste tot, echipele vizitatoare des
chiseseră scorul, puțin a lipsit sd tiu avem 
chiar o etapă... italiană.

Gusttnd surprizele de mai sus și felicitînd. 
sincer, pe autoarele lor, cîteva dintre rezultate 
ne provoacă, totuși, acum, la 3—t zile înaintea

manșei a doua a cuffeio 
care strlngere de inimă, 
mleșecul înregistrat, acas 
Mare, tnfrlngerea lui F 
vrind-nevrînd, îngrijorare 
palida evoluție de la Crai 
regăsit, o bună parte din 
priul teren, in partida c 
asemănătoare, în multe j. 
Stelei, chiar dacă, finalnu 
mentului a „întors- rezi 
cu Sportul studențesc. Și, 
tatea Craiova n-a mai 
„ll“-le inspirat din partid 
pe terenuri străine. In etc 
vitația noastră — la o REl 
la O REGRUPARE DE FO. 
— se adresează tuturor c- 
tante ale fotbalului nostru

Toate patru sînt capabi 
flzlco-pslhlcă. de o reforti 
nurlie Jocului. In așa fel in 
in corpore, și la startul t

Gheorț

MASCULIN .STEAUA - VICTORIOASA IN MECIUL CU DINAMO
MECI ECHILIBRAT, VICTORIE P]

(Urmare din pag. I)

1, Ucu 1 — pentru Dinamo
București. Au arbitrat foarte 
bine Th. Curelea și I. Păunescu 
(București).

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
23—15 (11—S). Poate că partida 
aceasta ar merita un premiu 
de frumusețe oferit învingăto
rilor, adică celor ce și-au adus 
o contribuție covîrșitoare la 
realizarea unui spectacol de o 
rară spectaculozitate în handba
lul nostru. Minaur a cîștigat 
mai ușor decit ne așteptam și 
se aștepta pentru că a jucat 
aproape fără cusur, permițîn- 
du-și uneori și artificii din a- 
celea care fac deliciul publicu
lui. Au marcat : Mironiuc 8. 
Boroș 5, M. Voinea 4, Panțîru 
3, Lupui 2, Avramescu 1 — 
pentru Minaur ; FSlker 7, Voî- 
cu 3, Fcher 2, Tîmpu 2. Bucă
țea 1. Foarte bun arbitrajul cu
plului R. Iamandi și Tr. Ene 
(Buzău).

GLORIA ARAD — INDE
PENDENȚA SIBIU 18—13 (9— 
6). Au marcat : Buruc 7, Voj- 
iilă 6. Mirică 2, lenea 1, Linca 
1. Kolleth 1 — pentru Gloria ț 
Schmidt 5, Hudca 3. Seleșan 2, 
Tîlvîc 1. Pop 1, Speck 1 — pen
tru Independența. Au arbitrat 
satisfăcător M. Marin și Șt. 
Șerban (București).

C.S.M. BORZEȘTI — DINAMO 
BRAȘOV 13—11 (8—7 !). Au mar
cat : Gr. Berbecaru 4, Blaș 3, A- 
Berbecaru 2, Petrea 2, Badea 1, 
Sobek 1 — pentru C.S.M. Bor- 
zeștl ; Bota 4, Mintiei 2, Chicom- 
ban 2, Vasilacbe 1, Schmidt 1, 
Dumitru 1. Au arbitrat satisfăcă
tor C. Căpătînă (Buzău) și M. 
Grebenîșan (Tg. Mureș'.

STIINTA BACĂU — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 18—13 
(7—6). Au înscris : Vasilache 7, 

Vasilca 3, Eftene 2, Semeșl 2, 
Covaciu 2, Nicolescu 1. Smerea 
1 — pentru Știința ; Marian 3, 
Avram 3, Tătaru 3, Jurcă 2, Mir
cea 1, Zamfirescu 1 — pentru 
Universitatea. Au arbitrat satis
făcător D. Purică și N. Danie- 
ieanu (Ploiești).

Disputată simbătă, runda a doua 
a turneului de la Tg. Mureș a 
calchiat perfect desfășurarea ce
lei de vineri : meciuri aprige, în

care outsiderii și-au vindut scump 
pielea. In derbyul zilei, H.C. Min
aur Baia Mare a cucerit o pre
țioasă și pe deplin meritată vic
torie.

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
ȘTIINȚA BACAU 23—21 (11—10). 
Meci spectaculos, viu disputat 
din primul și pînă în ultimul 
minut de joc. Pentru a cîștiga, 
Minaur a folosit la maximum 
posibilitățile sale de exprimare, 
punînd în valoare șutul lui Miro
niuc, eficiența semicercului și, 
mai ales, conlucrarea permanen
tă dintre cele două linii. Dar 
plusul necesar victoriei l-a dat 
jocul excelent al lui Boroș, spor
tiv inteligent, sîmbătă cu o pro
ductivitate maximă (7 șuturi la 
poartă, 7 goluri !). Știința Bacău 
și-a subminat valoarea din cauza 
unei mari nervozități, care a dus 
la precipitare și la descalificarea 
lui Hornea. Au marcat : Miro
niuc 8, Boroș 7, Lupui 3. Marta 
2, Dan 1, M. Voinea 1, Avrames
cu 1 — pentru H.C. Minaur ; Va
silache 6, Semeși 4, Vasilca 3, 
Nicolescu 3, Deacu 1, Istode 1, 
Hornea 1, Eftene 1, Arsene 1 — 
pentru Știința. Au arbitrat bine 
Șt. Șerban și M. Marin (Bucu
rești) .

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — DINAMO BRAȘOV 23—23 
(15—11). După o primă repriză în 
care studenții au jucat excelent, 
partida s-a echilibrat, dinamovlș- 
tli — răbdători și exacți — refă- 
cînd handicapul. Au înscris : A- 
vram 5, Tătaru 4, Dan 4, Jurcă

3, Marin 3, Zamfirescu 2, Ciurea
1, Mircea 1 — pentru Universi
tatea ; Bucea 5, Bucă 3, Bota 3, 
Mesmer 3, Mintiei 2, Chîcomban
2, Schmidt 2, Dumitru 2, Clan 
1 — pentru Dinamo Brașov. Au 
arbitrat foarte bine Th. Curelea 
și I. Păunescu (București).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
INDEPENDENȚA SIBIU 20—19 
(9—9). Sibienil s-au Întrecut pe 
el Înșiși în această partidă. Au 
marcat : Feher 9, Fiilkcr 4, Knuff
3, Biliță 2. Volcu L, Arghlr 1 — 
pentru Politehnica ; Schmtdt 8, 
Pop 5, Seleșan 4, Tîlvîc 1, Ha
des 1 — pentru Independența 
Au arbitrat bine : M. Grebenîșan 
(Tg. Mureș) și P. Radvanl (Cluj- 
Napoca'.

STEAUA — C.S.M. BORZEȘTI 
27—18 (15—6). Au înscris : Stingă 
7, Drăgănlță 6, Birtalan 6, Du
mitru 5, Roșu 2, Tudosie 1 — 
pentru Steaua ; Gr. Berbecaru 5, 
Harapu 3, Insurățelu 3, A. Berbe
caru 3, Blaș 2, Mogoșescu 1, Pe- 
trea 1 — pentru C.S.M. Borzeștl. 
Au arbitrat bine R. Antochi și
H. Boschner (Brașov).

DINAMO BUCUREȘTI — GLO
RIA ARAD 20—16 (14—10). Au
înscris: Gabrovski 5, Lieu 4,
Durău 3, Flangea 2, Tase 2, .Ștef
I, Cosrna 1. Bedivan L Oprea 1 
— pentru Dinamo : Jenea 7, Mi
rică 3, Pal 2, Vojtilă 2, Burger 
1, Buruc 1 — pentru Gloria. Au 
arbitrat bine D. Gherghișan și 
T. Daian (Iași).

E5®

CĂLĂREȚII DE LA STEAUA
AU CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI»
CRAIOVA, 30 (prin telefon). 

Pe baza hipică din „Parcul po
porului" au luat sfîrșlt întrece
rile din cadrul „Cupei României" 
și ale etapei finale a campiona
tului republican de călărie (ob
stacole — cat. grea).

Desfășurate timp de trei zile, 
disputele din „Cupa României" 
au oferit un frumos spectacol, 
concurentii strădulndu-se să aibă 
o comportare cît mai bună. La 
capătul celor cinci probe din 
program, pe primul loc s-au cla
sat călăreții de la Steaua 258 p, 
urmați de cei ai echipelor 
C.S.M. Sibiu 246 p, Dinamo 134 p. 
Olimpia București 131 p și C.S.M. 
Iași 57 p. Iată rezultatele pe pro-

1.

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR
(Urmare din pag. I)

menea în frunte — la catego
ria 17—19 ani — acest atrac
tiv moment al „deschiderii". 
Și pentru o mică varietate în 
program — o alergare ciclis- 
tăj o cursă de urmărire. Ion 
Mincă, de la Clubul sportiv 
școlar nr. 2 trece întîiul linia 
de sosire, urmat de Nicolae 
Țone de la „Voința" și cole
gul său de club. Petre Mitu.

Era firesc ca fotbalul — 
chiar și la proporții reduse — 
să nu lipsească din program. 
Două meciuri s-au aflat per
manent în atenția tribunelor 
pline, finala dintre echipele 
de pionieri ale sectoarelor 3 
(casa pionierilor și șoimilor 
patriei) si 6 (Școala generală 
191). Cei din sectorul 6 au 
condus ia un moment dat cu 
2—0, lăsind impresia că vor 
eiștiga detașat. Revenirea ad
versarilor lor din sectorul 3 
a fost, însă, pe cit de neaș
teptată pe atît de puternică : 
ei au egalat la 3. apoi au cîș- 
tigat cu 4—3. prin lovitura de 
la 7 metri transformată în 
manieră... Dudu Georgescu, 
de Liviu nolirță. Explozie de 
bucurie pentru 
liști pregătiți 
Gnlgojan. 
celor din 
victorioși 
CU colegii 
Fotbalul

micii fotba- 
de prof. Ion 

la fel ca și în cazul 
sectorul 4 (locul III) 
cu 4—0 în partida 

lor din sectorul 1. 
pitic ne-a întărit

convingerea că avem în școli 
copii minunați. Să-i selecțio
năm și, mai ales, să Ie călău
zim pașii cu grijă, cu răbda
re. Trist este însă că n-am 
prea văzut mulți antrenori, 
reprezentanți ai unor eiuburi 
sportive de performanță din 
Capitală, care să-și fi propus 
să-i vadă la lucru pe repre
zentanții generației de mîine. 
E drept, deschiderea anului 
sportiv școlar și universitar 
s-a efectuat concomitent ți Ia 
nivelul sectoarelor, totuși, la 
„Tineretului" s-ar fi cuvenit 
să se afle cei mai mulți an
trenori, care să caute să-i 
descopere pe viitorii perfor
meri.

Ca și în alte acțiuni simila
re, reprezentanții Școlii ge
nerale nr. 190 au dominat în
trecerile atletice : locurile I 
la 100 m fete (Simona Dobre) 
și 400 m fete (Nicoleta Vorni- 
cu), la 100 m băieți (Valentin 
Schultz) și 4x100 m fete (Doi
na Nedelcu, Simona Dobre, 
Florina Dumitrache, Cerasela 
Avram).

Dintre celelalte 
„deschiderii" este 
ardoarea cu care 
echipele de volei 
ții, mai ales, pentru fetele de 
la liceele I.O.R.. „Gheorghe 
Lazăr". industrial de chimie nr. 
5. economic nr. 2. industrial nr. 
25. matematică-fizică nr. 1 ți 
băieții de la liceele „Electroni
ca" și industrial nr. 5)

be : cat. semiușoară 
Burtea (C.S.M. Sibiu) 
0 p (56,8 s), 2. N.
(Steaua) cu Jur 0 , 
3—4. R. Pașcovschi (C.S.M. Cra
iova) cu Naum și N. Gheorghe 
cu Ip 0 p (59 s) ; cat. ușoară —
1. G. Deac (C.S.M. Sibiu) cu 
Glorios 0 p (33 s), 2. E. Boiangiu 
(Olimpia) cu Gruia 0 p (33,2 s),

3. N. Gheorghe cu Ip 0 p (34 S),
4. V. Demian (Dinamo) cu June
0 p (35,8 s), 5. I. Popa (Steaua) 
cu Licurici 0 p (37,8 s) ; semi
ușoară contracronometru — 1.
N. Gheorghe cu Ip 32 p (82,5 s),
2. V. Demian cu June 32 p (91 s),
3. N. Gheorghe cu Jur 31 p 
(81.5 s) ; „alege-țl punctele- — 
1. I. Popa cu Ficus 1280 p, 2. E. 
Boiangiu cu Gruia 1140 p, 3. Da
nia Popescu (Steaua) cu Ecou 
1120 p ; echipe — 1. C.S.M. Sibiu 
8 p, 2. Steaua 12 p, 3. Dinamo 
15 p.

Ultima probă a etapei finale a 
campionatului republican de ob
stacole, categoria grea, a fost do
minată de călărețul sibian Ale
xandru Bozan cu Călin, care s-a 
impus detașat în fața adversa
rilor, avînd o evoluție bună, a- 
preciată de cei prezențl. El a 
cucerit, astfel, titlul de campion. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Dania Popescu (Steaua) cu So
nor 24 p și I. Popa (Steaua) 
Piersic 29 ’/2 P- (T. COSTIN 
coresp.).

M. 
cu Hazard 

Gheorghe 
P (58,8 s),

cu

im eROKOSPOttT imMEHJ
NUMERELE EXTRASE LA

2" DIN 39GEREA „LOTO 
TEMBRIE 1979

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 

35 38
EXTRAGEREA 

14 40.
FOND TOTAL

387.412 lei.

TRA- 
SEP-

I : 
A

81
26

A

DE

REZULTATELE 
PRONOSPORT, 
SEPTEMBRIE

ni-a: 54 25

CÎȘTIGURI :

CONCURSULUI
ETAPA DIN 30

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

momente ale 
de subliniat 
s-au întrecut 
(cu satisfac-

I. Ascoll—Catanzaro 
II. Avellino—Torino 

Cagliari—Milan 
Fiorentina—Napoli 
Intern azionale—Lazio 
Juventus—Pescara 
Perugia—Udlnese 
Roma—Bologna 
Cimentul—F.C. Constanta

X. Nitramonia—F.C.M. Bv.
XI. Fl. Moreni—Autobuzul

XII. Mln. Cavnic— Corvinul 
XIH.U.T.A.—U.M. Timișoara

X
2 

X 
X

1
1
1
2
2
2 

X
1

____ _________ 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:

874.773 LEI, din care 74.462 lei, re
port categoria 1.

III.
IV. 
V.

VI. 
VII. 

vin. 
IX.

I
I
I
I
I

Desfășurată în fața unei asis
tențe record (în rîndurile căreia 
s-au aflat mai multe mii de su
porteri piteșteni) și într-o notă 
de deplină sportivitate (cu excep
ția unei suite de faulturi făcute 
de fundașul Lică — altfel unul 
dintre cei mai buni jucători de 
pe teren — asupra lui Doru Ni- 
colae, care a și fost ușor acci
dentat), partida de la Scornicești 
a oferit — în prima el jumătate 
— un spectacol fotbalistic de bună 
calitate. Cu cîteva nume noi în 
formație, localnicii au dat în a- 
ceastă perioadă o foarte bună 
replică echipei campioane, reu
șind să înscrie în min. 34 sin
gurul gol al meciului (cu care, 
dealtfel, au obținut o prețioasă 
victorie), după o frumoasă pă-

F.C. SCORNICEȘTI - F.C. ARGEJ
Stadion F. C. Scornicești ; teren cu denivelări ; 

- aproximativ 10 000. A marcat: ȘOARECE (min. 3- 
(pe poartă : 4—3). Camere : 5-5,

F. C. SCORNICEȘTI : Anghel 9 — lică 7 (pentr 
cioanâ 7, A. Mincu 6 - Petre Petre 7, P. Manea 7 
tinescu) - Prepeliță 6 (min. 72 Țiglariu 5), Pițurcă 7

F. C. ARGEȘ : Cristian 7 — Bârbulescu 6, Stăm 
latan 6 (min. 45 Toma 6), Chîvescu 6 (min. 72 
Doru Nicolae 6, Radu H 7, Do-brin 7.

A arbitrat : Fr. Coloși 9 ; la linie ; !. RoșoaJ ( 
Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene î CIOCIOANÂ
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-2 (0-1).

• ........ ..  ........ .. 81.ll.nH

trundere a lui Petre Petre șl o 
precisă centrare a acestuia, splecr 
taculos fructificată de ȘOARECE 
(același care cu 14 minute îna-

KOLLER NU SE DEZMINTE!
F.C. BAIA MARE - GLORIA BUZĂU 2-0 (1-0)

Stadion ,,23 August" ; teren bun, timp noros ; spectatori — aproximativ 
11 000. A marcat : KOLLER (min. 36 87). Șuturi la poartă : 17—2 (pe poartă: 
5—1). Cornere : 15-2.

F. C. BAIA MARE : Aricîu 7 — Borz 5, Condruc 8, Koller 9, Molnar 7 — P. 
Radu 6. Mureșan 7, Bălan 6 - Terheș 6 Roznai 5 (min. 61 Dragomirescu 5), 
Deac 5 (min. 70 Sepi 6).

GLORIA : Cristian II 7 - Ivanc 6, Nicolae 7, Simian 7, Tulpan 7 - Ghiz- 
deanu 5 (min. 56 Gh. Radu 5), Vlad 6 Toma 6, Neculca 5 - Negoescu 6, 
Stan 5.

A arbitrat : V. Topan 8 ; Ic linie î I. Mureșan (ambii din Cluj-Napoca) șl 
C. Jurja (București).

Cartonașe galbene : TOMA, NECULCE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (0-0).

Beneficiind de o nesperată p<- 
Iltețe a oaspeților — așezați 
cuminți în terenul lor, într-o de
fensivă pe două linii (doar Ne- 
goescu șl Stan rămînînd undeva 
în față) — gazdele au avut oca
zia să-și pregătească în liniște 
fiecare ofensivă, „rampa de lan
sare" Condruc — Koller distri
buind, ca un metronom, minge 
după minge. Dar, aproape la fel, 
cel din față iroseau cu seninătate 
acțiune după acțiune, lipsa lor 
de inspirație (în special Roznai 
— min. 10 șl 27) în faza de fi
nalizare fiind evidentă șl de du
rată. E drept că șl defensiva 
buzoienllor (el au mizat In ex
clusivitate pe această carte) a 
avut și ea, prin intervențiile sa
le. o cotă parte la neîmplinlrea 
intențiilor ofensive ale lnaintași- 
, . enervat de

prima linie, 
șuturi de... 

19) a expe- 
„>u. u.i. ,u<(, uc la 18 ni, o 
„bombă", deschizînd scorul (min. 
36). Fără replică la acest gol, 
portarul Cristian II s-a remar
cat după trei minute, cind a 
scos, de la „vinclu", mingea tri
misă cu capul de Roznai.

Șl în repriza secundă, deși scă
paseră de obsesia golului cu care 
au spart gheața, băimărenil au 
continuat să fie deficitari la fi
nalizare, ocaziile fiind la fel de 
rare (Roznai — min. 55. Sepi — 
min. 74. Terheș — min. 76). Sin-

lor băimăreni. Dar, 
nereușitele celor din 
KOLLER, după două 
încălzire (min. 16 și 
diat ca din tun, de

wiii— Miiiii'wiiiMniMto.

gurul care avea, totuși, să-și fa
că datoria a fost tot KOLLER, 
care, în min. 87, și tot de la mar
ginea careului, a șutat violent 
în plasa porții lui Cristian II-

Adrian VASILESCU

CIUPITU

inte ratas 
deschide : 

Pe fond 
echilibrat, 
la o poar 

^avut șî ei 
a nfeciulu 
mari ocaz 
nefinalizat 
dintre ele 
cel memo: 
cu A.E.K.) 
ultimă in: 
curajosul

După 
jocului a 
dele au î 
ultimele 2 
din greu 
In aceste 
minat ins: 
fără orizo 
iului — ai 
vorabile ( 
Radu II - 
lovită de 
bara ; -Do: 
Iovănescu 
(min. 80), 
gur spre 
Cristian a 
împiedicîn

Cc

TREI GOLI
JIUL PETROȘANI - F.C.M. GALAȚI

Stadion Jiul ; teren bun ; timp înnorat ; spectato 
marcat : CIUPITU (min. 18, 21, 38) Șuturi la poartă 
Cornere : 8—7.

JIUL : Cavai 7 — Vînăboru 7 (min. 74 Bedo 7), 
gore 6 — Stoichiță 7, Ciupitu 9, Varga 7 — Sâlăja 
Enescu 7), Bucurescu 6.

F.C.M. : Oană 4 — Vîad 5, Olteana 7, Constanții 
naru 5 (min. 35 Majaru 5), Cramer 6, Moțoc 6 — 
Orac 5 (min. 35 Balaban ă).

A arbitrat : Gh. Dragomir (București) 9 ; la linie 
și L. Vescan (Aiud).

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

Întîlnirea dintre Jiul șl F.C.M. 
Galați — cu același număr de 
puncte în clasament (7) — a plă
cut pentru că s-a jucat dîrz, în 
viteză, ambele echipe avînd con
tribuție egală la reușita specta
colului. Succesul jucătorilor de 
la Jiul s-a axat pe doi pivoți : 
Ciupitu în atac șl Bădln în apă
rare, amîndoi trecuți de 30 de

ani. Ciupit 
20 de mim 
frumos de 
echipei sal 
ținu? e joc 
xat. Primu 
18 ; după 
două ori f 
a lăsat leg 
TU a șuta

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I

PORTUL CONSTANȚA — E- 
NERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ 
2—0 (1—0). Au înscris : Nedelcu 
(min. 4) și Biliboacă (min. 68).

F.C. BRAILA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 3—1 (1—0).
Autorii golurilor : Alecu (min. 
29), Petrache (min. 70 din 11 fn), 
Bulancea (min. 73), respectiv 
Iosub (min. 90).

DELTA TULCEA — PROGRE
SUL BRAILA 4—0 (3—0). Au
marcat : Iamandi (min. 27 și 53), 
Rotaru (min. 35) șl Tănase (min. 
44).

CIMENTUL MEDGIDIA — F.C. 
CONSTANȚA 0—3 (0—0). Au în
scris : Peniu (min. 57) și Buduru 
(min. 63 și 75).

C.S. BOTOȘANI — VIITORUL 
GHEORGHENI 3-0 (1—0). Au
marcat : Tică (min. 40 și 84) și 
Macovei (min. 73).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
VASLUI 0—0.

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
F.C.M. BRAȘOV 0—2 (0—2). Au
torii golurilor : Boriceanu (min. 
6) și Șulea (min. 25).

TRACTORUL BRAȘOV — UNI
REA FOCȘANI 2—1 (1—0). Au în
scris : Sfrijan (min. 41), Hint ea 
(min. 47), respectiv Alexandru 
(min. 50).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—1 (0—0). Au 
marcat : Badea (min. 66) pentru 
Muscelul, Ciobanu (min. 88) pen
tru I.C.I.M.

Relatări de la N. Enache, D. 
Cristache, Gh. Vorovenci, R. 
Avram, Th. Ungureanu, I. Mta- 
drescu, V. Lazăr, V. Secărcanu 
și P. Mateoiu.

1. F.C.M. BV. 74 1 0 20- 3 13
2. F.C. Constanța 7111 21- 7 11
3. C.S.M. Suceava 7411 12* 3 10
4. Delta Tulcea 7411 12* 5 9
5. Unirea Focșani 7447 16- 7 8
6. I.C.I.M Brașov 7513 13-10 7
7. C.S. Botoșani 7315 10* 8 7
6. Energia 7313 8- 9 7
9. Tractorul Bv. 7 3 13 10-12 7

10. Min. Gura H. 7 113 6-16 7
11. Viitorul Vaslui 7 2 2 3 7- 8 6

12-14. Progresul Br. 7 2 2 3 9-13 6
Viit. Gheorgheni 7 2 2 3 6-10 6
F.C. Brăila 7 2 2 3 10-14 6

15. Mușce’ul C-lung 7 13 3 6-14 5
16. Cimentul Med. 7 2 0 5 7-15 4
17. Portul Const. 7 2 0 5 5-16 4
18. Nitramonia Făg. 7 115 5-13 3

ETAPA VIITOARE (duminică î 
octombrie) : Viitorul Gheorgheni 
— Tractorul Brașov, Minerul Gura 
Humorului — Portul Constanța, 
I.C.I.M. Brașov — C.S.M. Sucea
va, F.C. Constanța — Nitramonia 
Făgăraș, Progresul Brăila — 
Energia Gh. Gheorghlu-Dej, 
F.C.M. Brașov — Muscelul Cîmpu- 
lung, Unirea Focșani — F.C. Bră
ila, C.S. Botoșani — Viitorul Vas
lui, Cimentul Medgidia — Delta 
Tulcea.

GAZ ME' 
TUL SLAT 
torii golur: 
pentru Gaj 
10) pentru

CHIMIA 
MECANICA 
0—0.

RULMENT 
LUCEAFĂR 
(0—0). Au 
60) șl Niță

METALUL 
MII SIBIU 
Prodan (ml

PROGRES 
REȘTI — C 
(0—0). Unic 
de Al. Mol

RAPID Bl 
CA TÎRNA^ 
marcat : Pe 
Rapid. Ban< 
Chimica.

FLACARA 
MORENI — 
REȘTI 1—1 
Stăncescu ( 
căra, Sultăn 
Autobuzul.

PANDURII 
GIURGIU 2- 
lurilor : Nai 
(min. 57), r< 
81).

METALUL 
NA CIMPI 
marcat : T<



LIDERUL A „APARUL DOAR IN FINAL

1T1L 
zeri’ 
ene. 
rare 
pla- 
crie,

:u

LSĂ

Liderul a fost ta zi slabă ta 
acest meci cu Sportul studențesc. 
Jocul nu s-a legat, linia de mij
loc a încercat să forțeze ofen
siva, dar s-a izbit de țesătura de 
pase a studenților, bine tempe
rați de Chihaia și O. lonescu. 
Primul moment deosebit al me
ciului a fost „bomba" de zile 
mari a lui Agiu, de la 35 de me
tri, frumos apărată de ex-stelis- 
tul Moraru. In continuare, stu
denții joacă mai ordonat, ta timp 
ce steliștii întîrzie mereu cîte un 
tempo, ca șl cum ar fi niște 
sprinteri cu culele tocite. In mln. 
27, M. Marian trece pe lingă gol. 
reluînd cu capul, alături, cen
trarea lui Chihaia. După alte 
trei minute, Sameș, enervat de 
inactivitatea lui C. I ' . ' 
forma submediocră a Iul A. Io- 
nescu șl de placiditatea lui M. 
Răducanu, se năpustește ta atac 
șl trimite balonul In bară (min. 
30). In mln. 35, Agiu șutează din 
nou, foarte puternic, de departe. 
Repriza se încheie eu un șut 
spectaculos al lui Munteanu n, 
respins de Iordache. După pauză, 
studenții continuă să-și '
tempoul r.‘_r------ '
pase. în min. ... _______ ,______
puternic alături, iar M. Răduca-

SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA 1-2 (0-0) „U" CLUJ-NAPOCA - CHIMIA RM. VÎLCEA 1-2 (0-0)

Zamfir, de

__________ impună 
moderat și jocul de 
lin. 47, Chihaia șutează

acta tori — 
tâ : 10-11

jti) fl M.

inamic și 
apide de 
îștenii au 
mă parte 

31) doua 
ate, dar 
u (prima 
că cu a- 
n partida 
blocat în 

mtatul și 
1.
și nivelul 
;iv, gaz- 
alura, în 

te luptînd 
rezultatul, 
ții au do- 
au atacat 
rm obice- 
ocazii fa- 
min. 67 ; 

id mingea 
l1 a șters 

mln. 75 : 
Spre final 
căpat sin- 
.•nilor, dar 
la blocaj.

(NESCU

tiv 5 000. A 
>artâ : 7-4)

7, P. GrK
6 (mln. 57

i 5 — Beje- 
B urc ea 6.

u (Craiova)

in numai 
, unul mal 

permițînd 
ze îr «on- 

mai vela- 
it In min. 
faultat de 

Dragomlr 
Iui, CIUPI- 
le Ia circa

Stadion Steaua : teren foarte bun ; timp excelent pentru fotbal : spectatori 
— aproximativ 10 000. Au marcat: CHIHAIA (min. " ................
78) și STOICA (min. 80). Șuturi la poartă : 11—14 
9-6.
^SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 — Tănăsescu 6, Ciugarîn 6, Grigore 6, 

I 7, Câțol 7 (min. 63 Șerbânică 6), O. lonescu 7 
6. Chihaia 7+.
Anghelinî 6, Someș 7. Agiu 7. Nițu 6 — Dumitru 
6 (mln. 46 Aelenei 6) — M. Răducanu 7, A. lo- 
C. Zamfir.

71). M. RADUCANU (min. 
(pa poartă 6-4). Comere :

Munteanu II — Munteanu
— M. Marian 7, M. Sandu

STEAUA : lordache 7 —
7-|-, Stoica 7, lordănescu 
nescu 5 (min. 63 Zahiu 5), _

A arbitrat : C. Dinulescu 8 ; la linie A. Deleanu și D. Petrescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : MUNTEANU II.
Cartonașe roșii : MUNTEANU II, C. ZAMFIR 
Trofeul Petschovschi : 6. La juniori : 2—1 (2—0).

nu ratează o mare ocazie, Mo- 
raru salvînd printr-un plonjon de 
portar de hochei. într-un mo
ment in care partida părea să se 
Îndrepte spre un final de remiză. 
M. Marian (îșnește pe dreapta, 
11 lansează pe CHIHAIA, cu con
cursul larg al apărării steliste, și 
acesta înscrie plasat. Contrariată 
de modificarea echilibrului pe 
care îl șl acceptase, Steaua por
nește la atac, animată de Dumi-

PUTEA FI 2-1,
DINAMO - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-1 (0-0)

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp frumo. ; spectatori — aproximativ IX 000. 
Au marcat : DEMBROVSCHI (min. 4«) și D. GEORGESCU (min. 52). Șuturi 
la poartă : 18—10 (pe poartă t 7—5). Comere : 8-1.

DiNAMO : Ștefan 6 — Chercn 7, Dinu 7. Sătmâreonu 7, Lucuță 7 — Au
gustin 6. Mulțescu 7, Cusbov 6 (min. 62 I. Moidovan 6) — Țălnar 8. D. Geor
gescu 7, Vrinceanu 6 (min. 76 Apostol).

„POLI" î Suciu 7 — Șunda 7, Paltini șan 7, Mehedințu 7, Bama 7 — Vlșan 6, 
Dembrovschi 7, Lațe 6 (min. 74 Floareș 6) — Anghel 7, Nedelcu 7, Co tec 7.

A arbitrat : N. Rainea (Galați) 6 ; Ia linie : 1. Rus (Tg. Mureș) și — cu 
greșeli — V. Burmuz (Vaslui).

Troleul Petschovschi : 8. La juniori : 0—1 (0—0).
C I.I.— I —!■■

„Poli" Timișoara s-a străduit 
din răsputeri să aplice un mar
caj individual cit mai complet, 
pentru a tăia dinamoviștilor 
pofta de combinații ta preajma 
careului lui Suciu. Ca un boxer 
„ținut", Dinamo nu s-a simțit ta 
largul ei, n-a putut deveni efica
ce pe măsura dominării terito
riale pe care o aplica. Enervați 
că pasa decisivă nu mai apare, 
bucureștenii au preferat centră
rile aeriene pe care Păltinișan și 
Mehedințu, insă, înalți, cu deten
tă, le Întorceau lesne ta largul 
terenului. Se părea că mulțumiți 
de mersul lucrurilor, timișorenii 
nu vor cuteza mai mult decit 
apărarea, pînă la sfîrșit, a scoru
lui alb. Dar, ta min. 48. DEM
BROVSCHI, Încadrat de doi co
echipieri, o zbughește pe un con
traatac greu dc parat, tatructt 
apărătorii adverși se aflau In in
ferioritate numerică, și marchea
ză de Ia 14 m, cu un șut impa- 
rabil.

Dinamo se „trezește din pumn" 
(pentru a fi consecvenți cu com
parațiile din pugilat). Căci, ime
diat. In min. 51, Augustin bine 
servit de Tălnar ratează din 6 m,

DAR...

tru. Și astfel, în min. 78, Ia un 
rafinat „lift** al internaționalului, 
ajuns extremă dreapta, M. RA
DUCANU „șterge*4 mingea cu 
capul, egalând pe lingă Moraru, 
surprins și indecis. Studenții, 
uluiți de această întorsătură, ce
dează din nou. în min. 80, M. 
Răducanu îl „întoarce44 pe mult 
prea hazardatul Munteanu n, 
pasează la Aeleneî, acesta trage, 
Moraru respinge și STOICA reia, 
ca la Berna. Ultimele minute 
sînt tributare unei stări de ner
vozitate, la care au contribuit și 
spectatorii de la „peluza lui Mo
rar u“, care au aruncat și cu o 
sticlă în fostul lor portar. O vic
torie obținută în ultimul sfert de 
oră, la capătul unui 
care n-a putut șterge 
jocului 
în fața 
mutări 
final...

forcing 
Impresia 

modest prestat de lider, 
unui adversar care, după 
bine gîndite, a gafat în

loan CHIRILA

DE MINUTE!
30 m, mingea oprindu-se în col; 
țul din stingă sus al porții lui 
Oană. După numai trei minute, 
tot el execută excelent o lovitură 
liberă și mingea este plasată In 
celălalt colț de sus : 2—0. Ulti
mul gol îl realizează tot CIUPI- 
TU în min. 38 : cl lese la Inter
cepție, reușește să cîștige mingea 
cu care intră vijelios In careu. 
Nimeni nu reușește să-I retină și, 
de ta 8 metri, șutează sec în pla
sa Iui Oană : 3—0.

F.C.M. Galați n-a jucat în a- 
părare, ci a ieșit cu curaj — și 
mai ales în viteză — la atac, 
foarte periculos. în astfel de ac
țiuni a avut prilejul să se evi
dențieze celălalt „bătrîn44 •— Bă- 
dln — care s-a dăruit luptei, fiind 
un adevărat stîîp al apărării. Ar 
fi de remarcat evoluția — spre 
bine — a formației Jiul. în pri
vința fotbaliștilor din Galați, sub
liniem combativitatea si puterea 
lor de luptă.

Modesto FERRARINI

SERIA A ll-a
1Ș — OL- 
)—1) • Au-

(mln. 65) 
tăiau (min.

JRELE —
BUCUREȘTI

11 m), Spiridon (mln. 62), Flo- 
rea (min. 79), respectiv Preda 
(min. 69).

Relatări de la M. Țacăl, D. 
Gruia, M. Bizon, Nic. Ștefan, Gh. 
Slave, D. Moraru-Slivna, 
llinca, M. Băloi șl “ —

______. Gh. 
I. Tănăsescu.

ANDRIA —
IEȘTI 
îrsan

0—2 
(min.

?TI — ȘOI-
A înscris: 

).
kN BUCU- 
IIRȘA 1—0 
tost realizat 
n. 86).

— CHIMI
CI—1). Au

28) pentru 
42) pentru

1. PROG. VULCAN 
Mec. fino Buc. 
Poiana Cimpina 
Autobuzul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Buc. 
Chimia Tr. Mag. 
Chimica Tîrn. 
Gaz metan 
Met. Plopeni 
Șoimii Sibiu

12. Oltul Slatina
13. Petrolul PI.
14. Rapid București
15. Flacăra Auto.
16. Rulmentul Alex.-
17. Carpati Mîrșa
18. F.C.M Giurgiu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

8 4 4
7 3 4
8 5 0
8 2 5
7 4 1

JMECANICA 
ZUL BUCU- 
ai înscris : 
pentru Fla- 

66) pentru

J — F.C.M. 
Autorii go- 
25), Găman 
poială (min.

<1 — POIA- 
(0—0). AU

In. 48 din

Stadion Municipal ; teren foarte 
tiv 18 00G. Au macat: CIMPEANU 
(min 72). Șuturi ia poartă: 21—8

UNIVERSITATEA : Moidovan 6 - 
Mânu 6. Porațchi 7. Cîmpecnu 7 
5), L. Mihai 5 (min. 46 Suciu 5).

CHIMIA î Constantin 8 — Bădîlă 
Cilean 8. Carabageac 6 — Teleșpan

bun ; timp ploios : spectatori — cproxima- 
(min 46). CLEAN (mi. 50) și TELEȘPAN 
(pe poartă . - -- -

Anco 5 Moș
— Dobrotă 7,

14—5) Cernere : 12—1.
6 Ciocan 6. I. Mureșan 5 — 

Fio eseu 5 (min 72 Răduțâ

7.
„____ ___ 7

A arbitrat : C. Teodorescu (Buzău) 
(ambii din București)

Cartonașe galbene : CILEAN. SAVU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori :

Basna 7.
Stanca 6 (i ... __
10 ; Ic linie r R Stîncan și M. Huțtîuc

Iordan 7 Cin că 7 — Savu 7, 
^mîn. 78 Coca i), Gînqu 6.

2-0 (1-0).

„Nu pierdem pe ploaie" — de
clara înainte de meci antrenorul 
Marcel Pigulea. Și Chimia n-a 
pierdut 1 A cîștigat un meci ta 
care a jucat de o manieră apre
ciabilă, apărîndu-se grupat, orga
nizat la mijlocul terenului (unde 
au excelat noul sosit Cilean și 
Savu) și declanșînd numeroase 
contraatacuri care au dezmem
brat deseori apărarea destul de 
penetrabilă a studenților clujeni. 
In ansamblul partidei, cel care 
au păstrat mai mult inițiativa au 
fost fotbaliștii clujeni, dar absen
ța lui Batacllu (accidentat) din 
centrul liniei de atac a făcut ca 
forța ofensivă a gazdelor să albă 
de suferit. Două șuturi „bombă" 
expediate de Porațchi (min. 8 și 
17) îl evidențiază pe portarul 
Constantin. Tot portarul vîlcenl- 
lor amină deschiderea scorului 
ta min. 24 cînd L. Mihai pătrun
de în careu, șutează puternic, 
dar reflexul lui Constantin este 
salvator. Dar cea mai mare oca
zie o au oaspeții, în 
prin Gîngu care, singur 
dovan, ratează de la 
Mânu (min. 39) Irosește

min. 26, 
cu Mol-

10 m ! 
și el o

situație. Fază drama- 
min. 43 cînd I. Mureșan 
un pas de autogol, tri- 

balonul în bara oropricl

excelentă 
tică în 
este la 
mițînd 
porți.

Partea a doua a întîlnirii este 
de-a dreptul electrizantă. Se joa
că deschis, alert, fazele de poartă 
derulîndu-se permanent. Șl clvar 
în min. 46 C1MPEANU deschide 
scorul, reluând plasat, cu capul* 
mingea centrată de Dobrolă. Nu 
trec decât patru minute șl o 
cursă a Iui Teleșpan se încheie 
cu o centrare impecabilă, fructi
ficată printr-un spectaculos plon
jon al Iui CILEAN. balonul ex
pediat puternic cu capul po
posind în plasa porții Iul Moldo
van. studenții se năpustesc in 
atac, trimit de două ori balonul 
în bară (Porațchi — min. 62 șl 
Cîmpeanu — min. 65). Constan
tin apără totul și deznod&mln*ul 
partidei se va scrie 
cînd TELEȘPAN va 
Ionul cu boltă de Ia 
Moidovan, în poarta

în min. 72, 
trimite ba-

35 m, peste 
goală.

Gheorghe NERTEA

iar peste numai un minut D. 
GEORGESCU egalează din pasa 
Iul Mulțescu. La 1—1 meciul se 
reia, practic, de la capăt, dar de 
la capăt se reia și maniera de 
exprimare generală. O „bară" a 
lui Augustin (min. WT punctează 
dominarea teritorială a gazdelor. 
Dar „focul de pale" care a ars 
ta cele cîteva minute care au se
parat marcarea golurilor s-a a- 
prins iarăși, in final : ta min. 88 
Sătmăreanu respinge cu capul 
din poarta goală, la șutul Iul Ne- 
delcu ; In min. 00, D. Georgescu 
marchează iarăși, după ce tlșnise, 
la pasa Iui Țălnar, din spatele 
Iul Păltinișan. Arbitrul de linie 

' V. Burmuz, ta mod eronat, sem
nalizează ofsaid, iar N. Rainea 
care nu o dată a ignorat (șl bine 
a făcut) semnalizările de la mar
gine, merge de data aceasta „pe 
mina" tușierulul său, anulînd un 
gol valabil.

„CE AU LUAT PE PERE AU DAT PE MERE!"

fon CUPEN

După spectaculosul (șl prețio
sul) punct smuls, duminica tre
cută. In curtea campioanei. O- 
limpia și susținătorii săi se pre
găteau pentru tatîla victorie. 
Dar, in meciul cu din ce ta ce 
mal dificil (pentru oricine!) for
mație băcăuană, sătmărenii „ce 
au luat pe pere au dat pe mere", 
vorba proverbului, cedînd „punc
tul piteștean" care părea să a- 
nunțe renașterea „lanternei". A- 
vtatindu-se din plecare spre go
lul succesului, echipa antrenată 
de Șt. Czako va cunoaște mari 
emoții la intervenția șovăielnică 
a lui Feher (min. 5 ; șutase So- 
șu) și la acțiunea lui L. Moido
van (min. 15), faze care au re
prezentat un semnal de alarmă, 
pină la urmă nerecepționat! în re
plică, ttaărul Boiba etalase finețe 
tehnică, dar în min. 20 și 33 el 
va rata nepermls, iar atunci 
ctad va mai „întoarce" tacă o da-

OLIMPIA SATU MARE - SPORT CLUB BACĂU 2-2 (0-1)

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp inchis ; spectatori - aproximativ 7 000. 
Au marcat: PANAITE (min. 44). BOTH I (min. 57 - din penalty), MATEI 
(mln. 83) și L. MOLDOVAN (min. 89) Șuturi la poartă : 20—5 (pe poartă : 
5-5). Comere : 17—3.

OLIMPIA : Feher 6 — Pinter 6, Smarandache _____ ______ .. _
Mureșan 7, Kaizer 6, Both I 7 — Hațeganu 6 (min. 84 Sabou), Salba 7, De- 
marcek 7.

S. C. BACĂU : Ursache 7 — Andileș 6 (min. 62 Chitoru 6), Catargiu 7, So
lomon 11 7, Elisei 7 — Cărpuci 7, L. Moidovan 7. Șoșu 6 — Șoiman 6, Vomcnu 
6, Ponaite 7.

A arbitrat : O. Ștreng 6 ; la linie : FI. Pitiș (ambr din Oradea) și R. Fa- 
trescu (Brașov).

Cartonașe galbene : SMARANDACHE. BATHORI H, ȘOIMAN
Trofeul Petschovschi : 6 (pentru sticla aruncată in teren, de un spectator/ 

in min.

6, Matei 7, Balhorî N 6 — V.

78). La juniori : 0-2 (0—1).

abilitate, apărarea moldo- 
(min. 40). arbitrul (foarte

tă, cu 
veană , ___ _______ ______
bun pînă atunci) avea să trans
forme faultul în careu (un pas

SUCCESUL „TUNARILOR"
A.S.A. TG. MUREȘ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-1 (2-1)

Stadion ,,23 August* ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproxima
tiv 10 000. Au marcat : CIRJU (min. 37), BOZEȘAN (min. 39) și BOLONi (min. 
43). Șuturi la poartă : 16*-9 (pe poartă : 8-5). Comere : 13-6.

A.S.A. TG. MUREȘ : Vunvutea 7 — Gligore 6, Unchiaș 7, Ispir 7, Gali 7 
— Biro I 6 (min. 67 Hcjnal 5), Bozeșan 8, Pîslaru 7 (min. 89 Fanici) - Both 
K 8, I. Munteanu 7, Bălăni 8.

UNIV. CRAIOVA : Boldicl 7 - Negrîlă 6, Tilihol 6. Ștefănescu 7, Ungureanu 
7 — Geoigău 7 (min. 74 Pcîearw 6), Bălăci 7, Beldeanu 7 — Crișan 7, Că- 
motaru 6 (min. 67 kimescu 6), Clrfu 7.

A arbitrat : N. Petriceanu 8; la Hnîe : I. Pop și, cu greșeli. Șt. Dinu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : BELDEANU, NEGRilÂ.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—1 (6-1).• ......—
Partidă deosebit de atractlvfi, 

presărată cu multe faze specta
culoase, derulate rapid spre cele 
două porți, în ciuda ploii șl a 
terenului dificil. S-a jucat aprig, 
viguros, dar fără să fie depășite 
limitele regulamentului, ambele 
echipe făcînd mari eforturi, evo- 
luînd — cum de puține ori le-am 
văzut — la capacitățile lor fizice 
maxime. Repriza înțîi a avut 
două perioade distincte. Pînă în 
mln. 30 au dominat autoritar 
gazdele, craîovenii multumindu-se

_ ■■

BOZEȘAN Șl BOLONI

doar să destrame acțiunile ofen
sive inițiate de Pîslaru, Muntea- 
nu, Bozeșan, Both II. După pri
ma jumătate de oră, însă, jocul 
s-a echilibrat, cele trei linii ale 
oaspeților au avansat spre mijlo
cul terenului, Cămătaru, Cîrțu, 
Crișan și Bălăci apropiindu-se tot 
mai mult și tot mai periculos de 
poarta Iul Vunvulea. șl iată că, 
In min. 37, Geoigău a pătruns 
hotărît pe dreapta, a centrat din 
viteză, Cămătaru a ratat Inter
cepția, Ispir a respins defectuos

9
pînă la CÎRȚU care a reluat, 
calm și precis, jos, la colț, des
chizând scorul. A fost primul șut 
pe poartă al craiovenilor I Golul 
a dat naștere, însă, la două stări 
de spirit diametral opuse : 1. o 
ușoară relaxare în tabăra cra- 
ioveană ; 2. o amplificare la ma
ximum a ambițiilor jucătorilor 
gazdă care, pînă la pauză, au re
ușit să înscrie de două ori prin 
„tunarii^ lor BOZEȘAN (min. 39 
— din pasa lui Both ID și 
BOLONI (min. 43 — dintr-o cen
trare înapoi a Iui Munteanu).

După pauză, cei care vor con
trola mai mult jocul vor fi cra- 
iovenii. Forțînd egalarea, ei s-au 
aflat de trei ori la un pas de a 
obține prin Cămătaru (min. 58). 
Cîrțu (min. 64) și Crișan (mln. 
72),. care au irosit marile ocazii 
ale reprizei secunde.

laurențîu DUMITRESCU

mare în interiorul suprafeței de 
pedeapsă !' din penalty în ... lo
vitură de la 16 m l Și cum ne
mulțumirea sătmărenilor nu era 
suficientă parcă pentru această 
decizie greșită. în nun. 44, pe 
contraatac, oaspeții înscriu prin 
PANAITE.

Olimpia asaltează cu toată for-' 
ța ei egalarea care vine, totuși, 
în min. 57 : O. Ștreng acordă 
penalty la angajarea lui De- 
marcek în mijlocul careului (pe* 
nalty-compensație, au afirmat 
cîțiva jucători băcăuani, dar con
tactul corporal în careu e scutul 
regulamentar al arbitrului 1) ; 
BOTH I transformă. Urmează a- 
saltul victoriei, care mijește In 
min. 83, cînd, la al 4-lea corner 
consecutiv. Boții I centrează 
înalt, Smarandache încearcă go
lul, pe care ii reunește, tot cu 
capul, MATEI. Olimpia se vede 
învingătoare, dar, naivă, uită că 
„mașinăria" lui Tr. lonescu și 
N. Vătafu mersese cu o viteză 
în plus, incit în penultimul mi
nut, L. MOLDOVAN, cu o exe
cuție de mare finețe tehnică, 
sancționează „aventura4* fundași
lor adverși și, dc 
o egalare care a 
dion.

la 14 m, aduce 
amuțit un sta

Mircea M. IONESCU

EGALARE „PE LINIA DE SOSIRE"
SERIA A lll-a C.S. TiRGOVIȘTE - POLITEHNICA IAȘI 1-1 (0-0)

Stadion Muntc’oal î teren bun ; timp excelent pentru fotbal ; spectatori — 
aproximativ 12 000. Au marcat : CERNESCU (min. 68) și NiCULESCU (min. 87).- 
Șuturi la poartă : 14—12 (pe poartă : 6-4). Corner® ; 20-7.

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 8 — Gheorghe 6, Enache 6. Ene 7, Pitaru 6 
Alexandru 6, Tătaru 7, Kallo 7 — FI. Grigore 7, Mar nescu 6. Greaca 6 (min.
75 — Niculescu 7).

POLITEHNICA IAȘI : Naște 8 — C. lonescu 6. Antcn 7. Ursu 7. Gh. Mun- 
teanu 6 — Romilă 7, Florean 7, Simionaș 7 — Costeo 6, Cioacă 7, Cernescu 7.

A. arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 9 ; la Unie : C. Sziloghi (B. Mare) și ML- 
Ludușan (Sibiu).

Cartonașe galbene : GHEORGHE. ANTON.
Trofeul Petschovschi : 6 (pentru sticlă a-uncată în teren). La juniori : 1—2 

(0-2).

Ciordaș (min. 47), Tisa (min. 75) 
și Vaczi (min. 85).

MINERUL ANINA - 
GUL ARAD 1-0 (1—0)
gol a fost realizat de 
(min. 4).

Relatări de la I. Toma, M. 
Jurcă, P. Țonea, Z. Debrețin, 
I. Lespuc, I. Ghișa, Doru Glftvan, 
““ Străjan și P.

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL. MOLDOVA NOUA 8—0 
(3—0). Au marcat : Sigmirean 
(min. 15), Georgescu (min. 17, 80 
și 76), Butuza (min. 37) și Moga 
(min. 71).

AURUL BRAD — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 2—0 (2—0). A înscris î 
Ghlță (min. 40 și ‘ 
11 m).

STRUN- 
Unicul 

Damian

9- 3 12
8- 1 10

14- 8 10
8
•
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
4
4
1

0 
0
3
1
2

8 4 0 4
7 3 2 2
8 3 2 3 13- 9
6 3 2 1
8
8
8
6
6
7
7
7
6

mln. 45 din N. Lungu.
16-11
11-12
15-10
12- 8

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

2
2
2 
0
1

2
2
1
2
0

2
3
4
5
5

14-11 
10-10
6-11
6-12
6- 6
6- 6
8-17
4- 8
6-14
4-11

(duminică

TURZII — 
CUGIR 4—0 

Vesa
IND. SÎRMEI C. 

METALURGISTUL 
(1—0). Autorul golurilor : 
(min. 19 din 11 m, min. 46, min. 
75^ din 11 m și min. 80).

MINERUL CAVNIC — CORVI
NUL HUNEDOARA 2—1 (1—0).
Au înscris : Lucaci (min. 27), 
Buzgău (min. 83), respectiv Vae- 
tuș (min. 57).

7
Chimica Tîrnăveni 

Giurgiu, Autobuzul 
Chimia Tr. Măgu- 

Metalul 
Ploiești — 

Moreni, 
Metalul 

• Rapid 
Alexandria 

fină 
Jiu,

ETAPA VIITOARE 
octombrie) :
— F.C.M.
București — 
rele, Poiana Cimpina 
București, Petrolul 
Flacăra Automecanica 
Luceafărul București - 
Plopeni, Oltul Slatina 
București. Rulmentul
— Șoimii Sibiu, Mecanică 
București — Pandurii Tg. 
Carpațl Mîrșa — Gaz metan Me
diaș. Progresul Vulcan București
— stă.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — UNI
REA ALBA IULIA 2—1 (1—1).
Au înscris : Berindel (min. 22), 
Tegean (min. 52), respectiv Băni
că (min. 42).

1.
2.
3.
4. ____ ______
5. C.F.R. Cluj-N.
6. Unirea Alba lulia
7. F.C.M. Reșița
8. Corvinul Huned.
9. Minerul Anina

10. Minerul Cavnic
11. Dacia Orăștie
12. U.M. Timișoara
13. Strungul Arad
14. Ind. sîrmei C.T.
15. înfrățirea Oradea
16. Someșul Satu
17. Metalurgistul
18. Minerul Mold.

F.C. BIHOR 
U.T. Arad 
Gloria Bistrița 
Aurul Brad

7 6 0
7 5 0
7 4 0

M.

ORADEA — DA- 
4—0 (3—0). AU
(min. 7), Vergu

F.C. BIHOR 
CIA ORĂȘTIE 
marcat : Kis „____ ... „
(min. 25), Florescu (min. 32) șl 
David (min. 69).

F.C.M. REȘIȚA — ȘOMEȘUL 
SATU MARE 4—0 (0—0). Autorii 
golurilor : Iovan (min. 50 și 86), 
Oancea (min. 52) și Drăgănlcea 
(min. 68).

U.T. ARAD - U.M. TIMIȘOA
RA 3—6 (0—0). Au marcat :

15- 5
17- 6
18- 8
12- 8
11- 7
9- 9
8- 5

10- 8
9- 8

10- 10
8-12
5-11
7- 6

11-13
7-10
7-13
5-15
4-19

12
10

8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
4
4
4

1
2
3

7 4 0 3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

7 3 2
7 4 0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

N 7

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

1 
0
0
0 
o 
o 
o

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
octombrie) : Ind. sîrmei C. Tur^ 
zii — Unirea Alba lulia, Someșul 
Satu Mare — U.T. Arad. Minerul 
Moldova Nouă — Aurul Brad, în
frățirea Oradea — F.C.M. Reșița, 
Dacia Orăștie — Gloria Bistrița, 
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Anina, Strungul Arad — C.F.R. 
Cluj-Napoca, U.M. Timișoara — 
Corvinul Hunedoara, Minerul 
Cavnic — F.C. Bihor Oradea.

Avertizată de ..pierderea de vl- 
teză“ în care se află și de ega« 
Iul din etapa precedentă, for
mația tîrgovi.șteană a început cu 
toată convingerea și 
rea meciul cu 
șenl. Dar din 
zut că șarjele de 
nu mai au eficacitatea obișnui
tă. Și apoi, apărarea ieșeană 
grupată în jurul „portarului său 
zburător'*, Naște. juca foarte 
exact. Partida nu a avut strălu
cire. ea a pus în prim-plan efor
turile fizice, de energie ale com
batantelor. Din chiar dispunerea 
în teren a formațiilor, prima re
priză s-a caracterizat prin cioc
nirea at.acanților și mijlocașilor 
tîrgovișterii cu defensiva Politeh
nicii. Puține momente fierbinți 
în acest „prim act“. 
vențele din minatele ... _
Marinescu, intervenție Naște), 24 
(spectaculoasă reluare cu capul, 
Tătaru). 25 (șut Marinescu, in
tervenție Naște). 39 (șut Simio- 
naș. blocat de Coman) pot fi 
amintite.

vigoa- 
studenții le- 
start s-a vă- 

odinioară

Doar sec-
9 („cap*

Al doilea act va fi mai agitat 
și, parcă, și mai spectaculos. Se 
simte diferența de randament 
dintre linia de mijloc locală și 
cea din Iași. Aceasta din urmă 
iese în evidență și „raidurile44 
Cioacă — Cernescu vor fi tot 
mai dese. După ce Naște reușește 
să respingă grelele șuturi sem
nate Kallo (min. 48) și Tătaru 
(min. 52). înregistrăm deschide
rea scorului : Cioacă pasează in
spirat lui CERNESCU care, prin 
sprintul său remarcabil, ajunge 
singur in fața tui Coman. Cu 
toată intervenția disperată a a- 
cestuia, ieșeanul trimite peste el* 
în plasă î 0—1 (min. 68). Se poa
te spune că. pînă la urmă, Co
man a salvat egalul. El s-a opus 
unei mingi șutată de Costea 
(min. 85). ajuns și el singur în 
fața portarului gazdelor. Cînd 
puține speranțe pentru un punct 
mai rămăseseră, NICULESCU 
fructifică o bună pasă, egalînd 
(mln. 87).

Eftimie IONESCU



Turneul internațional
„Jubileul I. €. E. D."

A 30-a aniversare a proclamării

(ișlifiiuoai td competiției - echipa n. D. germane
Sîmbătă, la Snagov, s-a înche

iat patrulaterul de caiac-canoe 
dintre echipele de tineret (spor
tivi sub 23 de ani ale R. D. 
Germane, Poloniei. Ungariei și 
României. Prezentînd o formație 
foarte omogenă, din care nu au 
lipsit însă individualități de pri
ma mînă. caiaciști consacrați pe 
plan mondial — Nolle, Graupp- 
ncr, Barczyk au fost titulari în 
echipajele de caiac 2 și caiac 
4 la campionatele mondiale de 
la Duisburg — echipa R.D. Ger
mane s-a impus cu autoritate,

Turneul interzonal de la Riga

cîștigînd majoritatea probelor. E- 
chipa României avînd în com
ponență doar o mică parte din 
cei mai buni specialiști ai cate
goriei de vîrstă (Bîrlădeanu, 
Geantă, Ciobanu, Băbeanu) și 
foarte mulți juniori a făcut față 
destul de greu dificilei întrecen, 
clasîndu-se pe locul al treilea, 
după R. D. Germană și Polonia, 
dar înaintea Ungariei. Clasa
ment general : 1. R. D. Germană 
190 p, 2. Polonia 137 p, 3. România 
129 p, 4. Ungaria 106 p.

Sîmbătă, în ultima zi a con
cursului, au fost programate pro
bele pe distanța de 1 000 m. Iată 
rezultatele : K 1 — 1 000 m : 1.

2. Graupp-

BASCHETBALIȘTII 
BUCUREȘTENI AU 

CÎȘTIGAT TROFEUL1

internațional mascu- 
baschet ,,Jubileul

desfășurat în sala 
în condiții organiza- 

cîști-

Republicii Populare Chineze

JOCURILE SPORTIVE NAȚIONALE

Nolte (R.D.G.) 3:90,-0,
ner (R.D.G.) 3:51,7, 3. Ion Geantă 
3:52,5 ; C 1 ------ ' “

MIHAIL TAL
CÎȘTIGĂTOR

DETAȘAT
Florin Gheorghiu

ratează calificarea i

Primul dintre turneele interzo
nale masculine de șah s-a înche
iat duminică, la Riga, cu victoria 
scontată și detașată a fostului 
campion al lumii Mihail Tal.

Pentru celelalte două locuri, 
care asigură calificarea în etapa 
meciurilor candidaților. s-a dat o 
luptă extrem de echilibrată, la 
care a participat tot timpul și 
reprezentantul țării noastre, ma
rele maestru Florin Gheorghiu. 
Din păcate, o înfrîngere sur
prinzătoare, suferită în runda a 
12-a la Trois (penultimul cla
sat), după ce avusese o poziție 
net superioară, a barat drumul 
lui Gheorghiu, care n-a mai^ pu
tut reface.....................
obține cea 
formanțele 
terzonale : 
62 la sută 
puncte în

iată 
Miles 
ski, 
Van Riemsdyk 
nis • 
sen 
te) ; 
lugaevski 
Romanișin

handicapul. Oricum, el 
mai bună dintre per- 
sale la turneele în

locui 5—6, cu aproape 
și un cîștig de 15—20 

lista coeficienților Elo! 
ultimele rezultate : Tal— 
1—0 : Gheorghiu—Țcșkov- 

Liubojevîci — Romanișin, 
_;• \ * Kuzmin, Med-
• Romanișin, Tarjan — Lar- 
— remize (partide întrerup- 
Rodriguez — Tal 0—1, Po- 

Gheorghiu V.,—Vi» 
_______ T__ Ribli 1—0, Miles — 
Adorjan 0—1. Țeșkovski — Trois 
1—0, Kuzmin—Mednîs V>—V> Tar
jan — Liubojevici 1—0, Larsen — 
Grunfeld 1—0, Bouazis — Van 
Riemsdyk i/.,—'/., (ultima rundă).

CLASAMENTUL FINAL : 1. Tal 
(U.R.S.S.) 14 p, 2. Polugaevski
(U.R.S.S.) IU/.. P, 3—4. Adorjan,
.. ..............................................li ?. 5-6.

(U.R.S.S.), Gheorghiu 
10'/., p, 7. Larsen (Da
ni p. 8—10. Kuzmin, 
(ambii U.R.S.S.), Miles 

,__ o„„, .. p, 11. Tarjan (S.U.A.)
8 p, 12. Griinfcld (Israel) 71/, P» 
13. Liubojevici (iugoslavia) 6’A> p, 
14—16. Van Riemsdyk (Brazilia), 
Bouazis (Tunisia), Mednis 
(S.U.A.) 51/., p, 17. Trois (Brazi
lia) 5 p, 18. Rodriguez (Filipine) 
4 p. Pentru ddsemnarca celui de 
al treilea clasat, Adorjan și Ri
bli vor susține un meci de baraj.
• LA RIO DE JANEIRO. în

„interzonalul4* feminin, după 5 
runde : Ioseliani (U.R.S.S.) 5 p,
Aleksandria (U.R.S.S.) și Laza- 
revici (Iugoslavia) 4 p. Elisabeta 
Pollhroniade (care a pierdut la 
americanca Crotto) se află pe 
locul 7, cu 2 puncte.
• La „interzonalul41 mascuVn, 

după 6 runde : Iliibner (R.F.G.) 
3 p (2), Portisch (Ungaria' 3 p 
(1), Petrosian (U.R.S.S.) 3 p, Ba- 
lașov (U.R.S.S.) 2'/., p (2).

P. 
(U.K.».».) P, «»—
Rîbli (ambii Ungaria) 11 p, 
Romanișin *
(România) 
nemarca) 
Țeșkovski 
(Anglia) 9 
8 p, 12. C

1 000 m : 1. Sa- 
rossi (Ungaria) 4:12,0, 2. Nauser . 3 ROSik3n (po_

.5. Dobre Nenciu 
Simion Ismailciuc 
- 500 m Fî

(R.D.G.) 4:14,5,
lonia) 4:14,7 .
4:22,1 ...8.
4:32,0 ; K 4 — 500 m F: 1. R.D. 
Germană (Gartenhalben . — Zer- 
cin — Stoll — Barskb 1:41,0, 2. 
România (Maria Avram — Dobri- 
ța Lupu — Elisabeta Băbeanu
— Vasilica Smeu) 1:44,0, 3. Un
garia 1:45,0, 4. Polonia 1:46,5; 
K 2 — 1 000 m : 1. R. D. Ger
mană (Trager — Fischer) 3:28,5, 
2. R. D. Germană (Dittrich — 
Barczyk) 3:29,6, 3. Polonia (Marc- 
zynkowski — Iarnozynski) 3:31,4 
...5. România (Ion Luca — Atila 
Kovacs) 3:34,6, 6. România (Ion 
Bîrlădeanu — Marian Cioba
nu) 3:35,4; C 2 — 1 000 m : 
1. Polonia (Dobierala — Binczuk) 
3:43,5, 2. R. D. Germană (Madeja
— HcukrodB 3:44,3, 3. R. D. Ger- 
mană_(Nauser — Schmidt) 3:47,2,

(Fănică Lipan —

Turneul 
lin de 
I.C.E.D.", 
Floreasca 
torice excelente, a fost 
gat de echipa asociației sporti
ve organizatoare. Locul întîi a 
fost decis ieri, cînd formația 
I.C.E.D. a avut de înfruntat pe 
Banik Ci gel Prievizda, una din 
cele mai bune echipe din 
Cehoslovacia (locul 4 în cam
pionat). Baschetbaliștii de 
I.C.E.D. s-au străduit și au 
butit (prin apărare fermă 
acțiuni ofensive rapide) sa 
minueze din handicapul de 
lie (oaspeții au folosit perma- 

.................... ...... ' 2 
a 

în 
de

A TINERETULUI CHINEZ

la 
iz-

Și 
di- 
ta-

...6. România
Igor Teodorov) 3:53,0, 7. România 
(Feodor Gurei ~ .
4:01,4 ; K 4 —
Germană (Grauppner 
be
2.

— Conrad Halca) 
1 000 m : 1. R. D.

Wohlle- 
— Zimmerl — Nolte) 3:06,8, 
Ungaria (GalOwicz — Csapo 
Gyula — Razsnay) 3:08,5, 3. 

România (Bîrlădeanu — Geantă 
— Ciobanu — Lupău) 3:09,8.

nent trei jucători de peste 
metri). Din păcate, partida 
avut un final neprevăzut, 
minutul 23, cînd la scorul 
44—43 pentru I.C.E.D., jucăto
rul oaspete Chrenka a refuzat 
să părăsească terenul (arbitrul 
I. Antonescu îl eliminase pen
tru proteste vehemente) și con
form regulamentului întîlnirea 
a fost încheiată la scorul exis
tent în acel moment.

Rezultate : I.C.E.D. — Banik 
44—43 (42—37) ; I.C.E.D. — Itti
had Jamilie Alep 78—68 (37—31) ; 
Banik — BSC-LOK Bernau 
99—55 (46—18) ; Ittihad —
BSC-LOK 90—54 (51—26).

Clasamentul final al turneu
lui : 1. I.C.E.D. 6 p, 2. Banik 
5 p. 3. Ittihad 4 p, 4. BSC-LOK 
3 p.

TINERII NOȘTRI ATLEJI INTRECUJI
IN MECIUL CO ECHIPA U.S. OCRAME
CERNIGOV, 30 (prin telefon). 

Tradiționala întîlnire atletică din
tre echipele feminine și masculine 
de tineret ale României și selec
ționatele Ucrainei, desfășurată 
sîmbătă și duminică în localitate 
s-a încheiat cu o dublă victorie a 
gazdelor : 70—65 la feminin, 138—73 
la masculin.

Rezultate tehnice : FEMININ :
100 m : Otilia Somănescu 11,4, So- 
caciuc (U) 11,6, Lucia Negovan
12,0 ; 200 m : Somănescu 24,5, Doi
na Budirincă 24,9 ; 400 m : Da
niela Matei 54,6, Pricup (U) 54,9 ; 
800 m î Veremeeva (U) 2:07,8, Ma
ria Ghile 2:08,4, Olga Foca 2:09,7 ; 
1 500 m: Veremeeva 4:23,7, Cristina 
Cojocaru 4:26,7, Foca 4:26,9 ; 100 
mg : Sergheeva (U) 13,6, Vasilev- 
skala (U) 14,0, Maria Vlăsceanu 
14,4, Elena Aflorii 15,0 ; înălțime : 
Nikolaeva (U) 1,75 m, Grisenko 
(U) 1,75 m, Renate Schadt 1,75 m; 
lungime ; Cistiakova (U) 6,10m, 
Spak (U) 5,92 m, Marieta
Ilcu 5,92 m. Aflorii 5,64 m ; greu
tate ; Denițkaia (U) 18,42 m, Koz
lova 
cea

(U) 48,6, D. Preoțescu 48,6, S. fsac 
49,6 ; 800 m : Sasenkov (U) 1:53,1, 
Prigoțki (U) 1:53,4, A. Glăvan 
1:53,7 ; 5 000 m : Raslovski (U) 
14:23,5, S. Rîmneanțu 14:25,4 ;
110 mg : Kulașcin (U) 14,1, Cekov 
(U) 14,3, S. Olteanu 14,4 ; 2 000
m. ob. : L. Tătar 5:45,0, Prus (U) 
5:50,2 ; înălțime : Lebediuc (U) 
2,15 m, A. Proteasa 2,15 m, L. 
Maftel 2,10 m ; disc : ivcenkov 
(U) 57,74 m, Popov (U) 53,34 m, 
St. Karpos 52,30 
Lișcenko '"
(U) 16,10 
greutate : 
Ianisevski 
16,41 m.

m, triplusalt :
(U) 16,12 m, Levanko
m, M. Mihail 15,54 m ;
Solonko fU) 17,23 m,
16,76 m, S. Tirichițâ

JOCURILE SPORTIVE
(U' 15,74 m, Tatiana Mihal- 
14,91 m ; disc : Denițkaia 
m, Maria Badea 53,12 m ; 
100 in : România (Nicoleta 

Lucia Negovan, Otilia Somă- 
Doina Budirincă) 46,1, U-

LI a,
nescu, _____  _____ ................
cralna 48,4, 4 X 400 m : România 
3:45,7, Ucraina 3:53,2 ; MASCULIN: 
100 m : Vernikov (U) 10,4, C.
Ivan 10,5, V. Selever 10,6 ; 200 m : 
Iakusenkov (U) 21,3, Branikov (U) 
21,6, Sclever 21,9 ; 400 m : Tcaciuk

Al TREILEA MECI, A TREIA VICTORIE A RUGBYȘTILOR
(Urmare din pag. I)

CONSTANTIN
al 

min, 
pre- 
pe- 
dar

este promptă, 
reușind al patrulea eseu 
„tricolorilor" : 28—9, ■ în
63. GLEAVE a executat 
cis două lovituri de 
deapsă (min. 68 și 72),
finalul a fost tot de partea 
rugbyștilor români, care au mai 
marcat două eseuri, prin MU- 
RARIU (min. 70) si MOTRESCU 
(min. 76). ultimul fiind trans
format de BUCOS : 38—15. re
zultat consemnat de arbitrul 
scoțian. J. W. Dinsmore. For
mația întrebuințată : Bucos — 
Moirescu, Zafieseu I. Constan
tin, Aldea — Alexandru, Suciu 
— Stoica (Munteanu). Borș, Mu- 
rariu — Dumitru, Pintea — 
Scarlat, Ortelecan, Dinu.

..într-o evoluție general bună, 
esie de remarcat — preciza ing. 
Viorel Moraru, 
delegației noastre 
manifestată, de 
de întreaga linie 
zii. Dar cel mai bun jucător al 
meciului a fost Dumitru, după 
cum prestații superioare au 
avut și Bucos, Aldea, Zafieseu I, 
Suciu, Constantin. Murariu, 
Munteanu — acesta din urmă 
folosit în linia a treia, Stoica 
accidentîndu-se prin min. 30 
(disjuncție la umăr) mărind ast-

fel, din păcate, lista indispo
nibilităților".

Așadar, antrenorii, Valeria 
Irimescu și Adrian Mateescu au 
destule probleme în prezenta
rea celui mai bun XV. Și a- 
ceasta tocmai acum, cînd ur
mează cele mai grele partide 
ale turneului : marți — cu pu
ternica Selecționată de vest a 
Țării Galilor, sîmbătă — cu 
reprezentativa acestei țări, 
multiplă cîștigătoare a „Tur
neului celor 5 națiuni", 
tem convinși însă că ei 
reuși să găsească cele mai bune 
soluții pentru ca rugbyștii 
noștri să încheie bine acest 
turneu.

BELGRAD, 30 (Agerpres). — 
Proba ciclistă de fond din ca
drul Jocurilor mediteraneene de 
la Split a fost cîșllgată de rutie
rul francez Roger Clere, crono
metrat pe distanța de 154 km în 
4 h 19:50.

Rezultate din finalele de atle
tism : suliță femei — Sofia Sa- 
korafa (Grecia) 57,96 m ; 5 000 m 
— Luigi Zarcone (Italia) —13:45,2; 
1 500 m femei — Margherita Gar- 
gano (Italia) 4:06,8. italianul Lu
ciano Caravani a terminat în
vingător în proba de 200 m cu 
20,74, iar francezul Philippe Hou- 
vion a cîștigat proba de săritură 
cu prăjina, cu 5,30 m. La penta
tlon, medalia de aur a revenit 
sportivei franceze Florence Pi- 
caut, cu 4 424 p.

Cu o mare surpriză s-a înche
iat turneul masculin de baschet,

Sîn- 
vor

R. C. GRIVITA ROȘIE - 
DOUĂ JOCURI IN U.R.S.S.

conducătorul
— siguranța 

această dată,
I a grăme-

Echipa R.C. Grivița Roșie a 
susținut, recent, două jocuri în 
U.R.S.S. In prima partidă, rug- 
byștii bucureșteni au întrecut cu 
10—4 (3—0) pe Slava Moscova, 
prin punctele marcate de Bărgă- 
unaș (eseu) și Simion (2 
,,drop“-uri). Grivițenii au fost 
întrecuțl, apoi, de Lokomotiv 
Moscova cu 13—9 (3—3). Au mar
cat Simion (l.p. și transformare) 
și Voicu (eseu). După cum re
marca antrenorul Radu Demian, 
cel mai buni jucători bucureșteni 
în aceste meciuri au fost Voicu, 
Stroe și Simion.

La 1 octombrie, poporul chinez sărbătorește cea de a 30-a 
aniversare a întemeierii Republicii Populare Chineze, act 
istoric care a marcat triumful unei îndelungate lupte dusă 
de milioane și milioane de oameni ai muncii din orașele și 
satele Chinei populare. Condus cu înțelepciune de partidul 
comunist, poporul chinez a realizat în acești ultimi 30 de 
ani însemnate succese pe linia dezvoltării economiei, a pro
gresului social, a înfloririi tradițiilor și artelor milenare chi
neze. Un loc aparte în amplul 
îl are și sportul, educația fizică.

Cu cîtva timp în urmă, a 
avut loc la Beijing deschide
rea festivă a unei noi ediții 
a Jocurilor Sportive Națio
nale din întreaga Chină, 
mare sărbătoare a tineretu
lui și oamenilor muncii chi
nezi. Este vorba de o uriașă 
competiție sportivă de masă, 
la care iau parte 31 de re
prezentative de provincii și 
de selecționate municipale, 
printre care și o reprezenta
tivă a Taivanului.

Cei peste 10 000 de parti
cipant! la această grandioasă 
manifestare sportivă, a cărei 
organizare și desfășurare a 
confirmat pe deplin ampla 
dezvoltare a activității spor
tive din R.P. Chineză, azi o 
forță de prim rang în miș
carea sportivă internațională 
s-au întrecut la 34 de ra
muri sportive, în rîndurile 
cărora, alături de discipline 
larg răspîndite în lume, cum 
sînt atletismul, fotbalul, gim
nastica, baschetul și altele, 
s-au numărat și unele în
treceri sportive tradiționale 
ale poporului chinez sau ale 
diferitelor naționalități con
locuitoare. Este vorba de 
lupta chineză, de Wushu 
(asemănător fotbalului), ca 
și de alte sporturi specifice ■ 
diferitelor regiuni ale Chi
nei.

întrecerile acestei mani
festații sportive de amploare 
se vor încheia mîine și încă 
de pe acum bilanțul se 
anunță extrem de bogat. în 
primul rînd, etapele preli
minare au răscolit masele 
de tineri din cele mai înde
părtate colțuri ale țării, 
scoțînd în evidență foarte 
multe talente, contribuind — 
prin desfășurarea întreceri-

proces de dezvoltare a țării

lor — la creșterea maturită
ții organizatorice a asocia
țiilor șl cluburilor sportive 
și, totodată, la dezvoltarea 
bazei materiale.

în al doilea rînd, Jocurile 
Sportive Naționale din în
treaga Ghlnă reprezintă un 
excelent prilej de afirmare 
a sportului de performanță 
din această țară. Cel mai 
concludent exemplu îl con
stituie cele, trei recorduri 
mondiale de haltere realiza
te de doi tineri halterofili. 
La cat. muscă, Wu Shude 
a totalizat la cele două sti
luri 235 kg, iar la stilul 
smuls a realizat 108 kg, ci
fre care reprezintă noi re
corduri mondiale la juniori 
(pînă la 20 de ani). Tot la 
această categorie, Zhang 
Yaoxin a „aruncat" 130,5 
kg, cifră care reprezintă, de 
asemenea, un record mon
dial de juniori. Dealtfel, în 
ultimul timp atleții (Tsu 
Censien 16,58 la triplu ; 
■Chang Pao 80,23 m la suliță 
etc), gimnaștii și gimnastele, 
jucătorii de tenis de masă 
și de cîmp (la recenta Uni
versiadă Virginia Ruzici a în
vins-o greu în meciul pentru 
locurile 3—4 pe Yu Linshao 
cu 7—6, 6—4), jucătorii și 
jucătoarele de volei și bas
chet, scrimerii și scrimcrele 
(mare surpriză la una din 
ultimele ediții ale C.M. de 
juniori, la feminin, după 
franceza Brigitte Latrille, pe 
locul secund s-a clasat Chu 
Chien) ca și alți sportivi 
fruntași din R.P. Chineză 
obțin rezultate din ce în ce 
mai bune, afirmîndu-se cu 
tot mai multă autoritate în 
arena sportului internațional.

MEDITERANEENE
cîștigat de reprezentativa Greciei, 
în partida decisivă, baschetbaliș
tii greci au reușit să învingă cu 
85—74 (41—31) pe marea favorită 
a competiției, selecționata Iugo
slaviei.

La fotbal, medalia de bronz a 
fost cîștlgată de echipa Algeriei, 
învingătoare cu 2—1 (1—1) în fa
ța formației Greciei.

în competiția de scrimă, proba 
feminină de floretă a revenit Bri- 
glttel Latrine (Franța) — 5 v în 
turneul final.

Iată învingătorii Ia alte disci
pline : haltere : cat. 75 kg — Tra- 
boulsi (Liban) 310 kg ; cat. 82,5 
kg — Zorlcl (Iugoslavia) — 320 
kg ; tir cu arcul : masculin :
Spigarelli (Italia) — 2 432 p ; fe
minin : Franca Capetta (Italia) 
— 2 433 p ; hochei pe iarbă : 
Iugoslavia.

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET © In turneul de la 

Buenos Aires, echipa Real Ma
drid a învins cu 97—77 (46—40)
formația argentlniană Olimpo.

BOX © Meciul de la Las Ve
gas pentru titlul mondial la cat. 
grea (versiunea W.B.C.), între a- 
merlcanli Larry Holmes șl Ernie 
Shavers, s-a terminat cu victoria 
lui Holmes în rundul 11, cînd ar
bitrul a oprit lupta întrucît șa- 
langerul nu mal era capabil să 
se apere. In vîrstă de 29 de ani, 
Holmes rămîne neînvins în 32 de 
meciuri susținute ca profesionist.

CICLISM 3 Cursa de la Por- 
denone (Italia) a revenit la sprint 
rutierului italian Francesco Moser 
— 219 km în 5hl9:45.

ȘAH © Turneul de la Berlin a 
fost cîștigat de Smîslov (U.R.S.S.) 
șl Csom (Ungaria), fiecare 
9'A P (din 14). Maestrul 1 
Mihal Șubă a ocupat locul 
8 p. în ultima rundă, Șubă 
țnizat cu Paehtz (R.D.G.).

TENIS © în semifinalele 
Marbella (Spania) : Borg — 
mon 7—5, 6-1 ; Panatta — 
laltis 4—6, 6—1, 6—4. La 
Năstase și Giinthardt a întrecut 
cu 6—1, 6—3 cuplul Solomon — 
Teltscher. © In turneul de la San 
Francisco, McEnroe l-a eliminat

cu 
român 

4. cu 
. a re-

de la 
Solo- 

Geru- 
dublu

cu 6—4, 5—7, 6—4 pe Sadri, iar 
Fibak l-.a învins cu 7—5, 6—4 pe 
Pfister. • în semifinalele turneu
lui feminin de la Atlanta (Geor
gia), Wendy Turnbull “ '
cu 7—5, 6—1 pe Tracy

TENIS DE MASA © 
Orllce (Cehoslovacia), ____
ligii europene, Cehoslovacia a în
vins cu 7—0 Franța. Orlovskl a 
întrecut cu 2—0 pe ~ '
2—1 pe Blrocheau.

TIR © Proba de 
drul campionatelor 
ropene de la Frankfurt pe Main 
a fost cîștigată de Elisabeta Ka- 
raboli (Albania) cu 587 p, urma
tă de Galina Korșun (U.R.S.S.), 
șl Zlnica Simonian (U.R.S.S.), 
ambele cu 584 p. Pe echipe, lo
cul întîi a revenit selecționatei 
U.R.S.S., urmată de cea a Alba
niei. La armă standard poziția 
culcat a terminat învingătoare 
Anka Pelova (Bulgaria) — 594 p.

VOLEI © Echipa masculină a 
R.P. Chineze a susținut la Bonn 
un nou joc cu selecționata R.F. 
Germania, pe care a învins-o cu 
" ' * primul meci jucătorii

cîștlgaseră cu 3—0.
Moscova în meci 

U.R.S.S. — Cehoslova-

a învins-o 
Austin.
La Ustina 
în Cupa

Secretin și cu

pistol din ca- 
feminine eu-

FOTBAL MERIDIANE

Cu 
ita- 
ca-

LA 16 FEBRUARIE 1980, 
ITALIA - ROMÂNIA

ROMA, 30 (Agerpres). — 
prilejul reuniunii Federației 
Ilene de fotbal a fost stabilit
lendarul internațional al echipei 
reprezentative pe anul i960. „Squa- 
dra azzurra“ își va inaugura 
sezonul la 16 februarie cu un 
meci amical (pe teren propriu) 
în compania selecționatei 
nlei, localitatea unde se va 
ta această partidă urmînd 
stabilită ulterior.

CAMPIONATE

Komâ- 
dispu
să fie

AUSTRIA. In etapa a 7-a echi
pa Wiener Sport Club a pierdut 
cu scorul de 2—3 (1—1) meciul 
susținut pe teren propriu cu e- 
chlpa GAK. In clasament conduce 
echipa Austria Viena cu 11 p.

GRECIA (etapa I). A.E.K. Ate-' 
na, adversara formației F.C. Ar
geș Pitești în „C.C.E.", a cîștigat 
cu scorul de 2—0 meciul dispu
tat în deplasare cu echipa Rho- 
dos. Alte rezultate : 
Pireu — O.F.I. 2—0 
kos — Arls 3—3 ; 
Kastoria 0—0 ; Panionios 
rlssa 0—1

Olympiakos 
; Panathinal- 
Apallon — 

La- 
; PAOK — Cavalla 6—2.

ITALIA 
Catanzaro 
no 0—2, 
Florentina — Napoli 0—0, Inter— 
Lazio 2—1, Juventus — Pescara 
3—0, Perugia — Udinese 2—0, Ro
ma — Bologna 1—2. în clasament 
conduc: Juventus, Inter și Tori
no cu cite 5 p, urmate de Peru
gia, Bologna și Milan cu cite 4 p.

(etapa a 3-a). Ascoli— 
2—2, Avellino — Tori- 
Cagliari — Milan 0—0,

S.U.A. Campionatul ligii nord- 
amerlcane a fost cîștigat de Van
couver, învingătoare cu 2—1 (1—1) 
în finala disputată la East Rut
herford (New Jersey) cu formația 
Tampa Bay din Florida. Echipa 
„Cosmos" a fost eliminată in se
mifinale.

In cupa 
Young Boys 
deplasare cu 
liga 
lui

secundă 
marcat de

ELVEȚIEI (16-imi);
Berna a dispus in 

1—0 de formația dJi 
Estavaycr, prin 

Miillcr (min.
go-
32’•

3—1. în 
chinezi 
0 La 
masculin 
cia 3—1.

La Montevideo. în meci 
campionatul Americii detru ___. .

selecționatele Paraguayului 
Uruguayului au terminat la < 
litate 2—2 (0—0).

pen- 
Sud.

șl 
ga-


