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A DOUA VICTORIE A RUGBYȘTILOR ROMANI
ÎN IRLANDA: 15-13 CU SELECȚIONATA ULSTER

atît de îndîrjită replică, la un 
joc atît de inspirat al forma
ției din Ulster în prima repriză. 
Precum nici la palida evoluție 
a tricolorilor în această perioa
dă, cînd ei au construit puțin, 
acceptînd parcă dominarea ad
versă. Dar pentru că „totul e 
bine cînd se termină cu bine", 
vom pune mai mult în balanță 
reușitele de după pauză, co
pioasa dominare, splendidele 
lovituri de picior (inclusiv cele 
tactice) ale lui Constantin, nu
meroasele faze aproape de reu
șită și mai cu seamă un eseu 
de zile mari. Tragem nădejde 
că echipa își va intra pe deplin 
în cadență marți, la Galway, 
unde va întîlni formația celei 
de a patra provincii irlandeze. 
Connacht

Un scurt film al meciului. 
Gazdele încep mai bine și do
mină teritorial. în min. 13 cen
trul Oakes a pus pe picior gre-

avea, 
sta- 

cu 
la

BELFAST, 12 (prin telefon). 
Cite emoții am putut 
sîmbătă după-amiază, pe 
d ionul Ravenhill, populat 
circa 6 000 de spectatori,
meciul echipei noastre de rugby 
cu selecționata Ulster I Oaspeții 
au cîștigat, în cele din urmă, cu 
15—13 (0—10), dar așa cum se 
PQate lesne înțelege, la simpla 
citire a scorului, au făcut-o greu 
și aceasta pentru simplul motiv 

' ' ' a 
ei

cea

că reprezentativa României 
fost aproape de adevărata 
valoare numai o repriză, 
secundă. Am avut oarecari te
meri și înaintea partidei, pen
tru că teamul advers (în care 
au figurat totuși 2 internațio
nali „A" și ,,B“) era tinăr, deci 
dornic de afirmare, capabil de 
surprize. Apoi echipa de la 
Dublin (n.r. a noastră) a sufe
rit șase modificări, ceea ce nu-i 
deloc puțin. Recunoaștem, însă, 
că nu ne-am fi așteptat la o

REUȘITA DEPLINA A CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE MARATON Șl MARȘ5
SIBIU, 12 (prin 

vreme admirabilă, 
excelent (de la Dumbravă spre 
Rășinari), o organizare foarte 
bună și, în cele din urmă, dis
pute atractive, de calitate mul
țumitoare, au caracterizat între
cerile din acest an ale
campionatelor naționale în 
cursele pe distanțe lungi — 
maraton și marș.

Cursa de 50 km marș (20 de 
concurenți), desfășurată sîmbă
tă, a dat cîștig de cauză suce
veanului Ștefan Ioniță (antre
nor Ilie Haisan), care s-a 
desprins de Constantin Stan — 
campionul ultimelor două ediții 
— de abia spre finalul între
cerii. La tineret, titlul a reve
nit — aproape fără probleme — 
stelistului Gheorghe Dulea 
(antrenor Victor Cincă), care 
își reeditează succesul de anul 
trecut, de la Reșița.

în disputa echipelor, forma
ția P. T. T. București (antrenor 
Leonida Caraiosifoglu) 
lizat cel mai bun timp 
diționarea rezultatelor 
trei clasați.

Clasamente J 50 km 
dual : 1. St. Ioniță (A. S U. Su
ceava) 4.10:47,0 
țional ; 2. C.
4.14:05,3 ; 3. C. 
4.18:33,8 ; 4. C. 
Plopeni) 4.22:04,7 ;

telefon). O 
un traseu

2. Steaua
Bucu-

a tota- 
după a- 
primilor

indivi-

— campion na- 
Stan

Staicu
Ispas

" 5.

(Steaua) 
(P. T. T.) 
(Metalul 

. i , u. Șt. Ena-
che (P. T. T.) 4.26:21,7; 6. V.
Ciobanu (Metalul Plopeni) 
4.27:20,9 ; echipe: 1. P. T. T. 
București 13.18:23,8 — campioa-

nă națională ; 
13.23:36,6 ; 3. Olimpia
rești 13.40:20,8 ; 4. Metalul Plo- 
peni 14.07:35,1 ; tineret : 1. Gh. 
Dulea (Steaua) 4.30:37,3 — cam
pion național ; 2. I. Ureche
(Steaua) 4.38:54,0 ; 3. D. Fișică 
(Olimpia) 4.48:37,7 ; 4. I. Gean
tă (Steaua) 4.58:25.7.

Maratonul (52 de concurenți) 
a fost dominat de alergătorii 
clubului sportiv Rapid Bucu
rești (antrenor Gh. Boghianu), 
toți cei patru reprezentanți ai 
săi clasîndu-se printre primii 
șase. Remarcabilă comporta
rea campionului Dumitru Nico- 
lae, învingător detașat, și a lui 
Gheorghe Chirilă, acesta de- 
monstrînd că victoria sa de a- 
nul trecut nu a fost întîmplă- 
toare.

Clasamente : individual : 1.
D. Nicolae (Rapid) 2.13:37,15 — 
campion național ; 2. Gh. Chi
rilă (St. roșu Brașov) 2.21:32.17 ;
3. M. Hatoș (Rapid) 2.23:30.0 ;
4. C. Debereche (Rapid)
2.24:31,4 ; 5. Gh. Motorca (Po
litehnica Timișoara) 2.24:39,2 ; 6. 
C. Andreica (Rapid) 2.25:02,4 ; 
echipe: 1. Rapid 7.07:38,9 — 
campioană națională ; 2. Di
namo București 7.36:40,8 ; 3.
Politehnica Timișoara 7.49:51,9 ; 
4. Farul Constanța 8.01:03.1 ; 5. 
A. S. Armata Sibiu 8.09:58,5 : 6. 
P. T. T. București 9.07:29,0 ;

noastră, iar in- 
Irwin iși arată 

clasa, neputînd fi oprit din 
drumul spre primul eseu al 
partidei. Cinci minute mai tîr- 
ziu McCombe execută calm, 
precis, un drop : 0—7. Irlande
zii au mai punctat în min. 32 
prin O’Donnell — drop : 0—10 ! 
Pauza pare să fi însemnat un 
moment de regăsire, la reluare 
românii presînd convingător și 
chiar în minutul inaugural al 
reprizei Constantin reușește 
primele puncte din l.p. : 3—10. 
Și tot el repetă reușita în min. 
48 : 6—10. Presiunea tricolorilor 
crește și după două acțiuni, de 
puțin neconcretizate, tot valo
rosul centru de la Dinamo re
duce scorul din l.p. : 9—10-
Pentru ca la singura trecere a 
gazdelor în jumătatea noastră 
de teren McCombe să trimită 
o l.p. în bară (min. 72), iar 
Irwin să prindă un excelent 
drop (în același minut) : 9—13. 
în min. 75 echipa ’noastră joa
că la mină o l.p. ; acțiunea nu 
reușește, dar imediat, situația 
se repetă, grămada joacă splen
did o acțiune tactică și, cu pre
țul unei accidentări, Bucan mar
chează încercarea : 13—13.
Aplauze sportive, urmate de 
o... „liniște de catedrală" care-1 
stimulează pe Constantin să 
izbutească și transformarea : 
15—13, rezultat final, victorie 
românească.

Interesul pentru turneul rug- 
byștilor români este în creș
tere, el fiind urmărit acum de 
peste 30 de ziariști din întrea
ga Britanie.

A arbitrat 
hards (Țara 
echipa care 
de la Belfast 
Constantin, Vărzaru, Aldea — 
Alexandru, Paraschiv — Radu
lescu, Borș, Stoica — Caragea. 
M. Ionescu — Dinu, Ortelecan, 
Bucan (min. 75 'Gheorghe).

șit defensiva 
ternaționalul

bine Allan Ric- 
Galilor). Iată și 
a obținut victoria 
: Tudose — Fuicu,

Geo RAETCHI

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Se apropie meciurile de fotbal cu reprezentativele Angliei

LOTURILE DE SENIORI 
Șl DE TINERET ALE ROMÂNIEI 

S-AU ÎNTlLNIT INTR-UN JOC-SCOALĂV
Pregătind meciurile lor cu 

reprezentativele de seniori și 
de tineret ale Angliei, selec
ționatele similare ale României 
s-au întîlnit, sîmbătă, pe sta
dionul „23 August", intr-un joc- 
școală, încheiat cu scorul de 
10—3 (6—1) în favoarea fotba
liștilor lui Valentin Stănescu și 
Victor Stănculescu.

în prima parte a meciului, 
care a durat aproape o oră, 
au fost aliniate formațiile :

LOTUL A : Moraru — Negri- 
lă, Sameș, Ștefănescu, Mun- 
teanu II — Dumitru, Beldea- 
nu, Iordănescu — Crișan, Că- 
mătaru, M. Răducanu.

LOTUL DE TINERET : Nițu 
— Vlad, Iovan, C. Solomon. 
Rednic — Mureșan, Suciu, Bo- 
zeșan — Turcu, Terheș, KIein.

S-a început „tare" de ambele 
părți, fără nici un fel de mena
jamente din partea ultimilor a- 
părători și, ca urmare, „arbi
trul" V. Stănescu s-a văzut ne
voit să fluiere, în mai puțin 
de o jumătate de oră, trei pe- 
nalty-url pentru tot atitea faul
turi în careu : două pentru io
tul A (transformate de Iordă
nescu, în min. 16 și 21), unul

Gheorghe NICOLAESCU.

(Continuare in pag. 2-3)

LUME MULTĂ, DUMINICĂ, PE STRADA 
ȘTRANDULUI DIN CAPITALĂ

O amplă și frumoasă competiție de masă : Festivalul 
sportiv de toamnă al Sectorului 1

Lume multă, vara, pe strada 
Ștrandului de la Sosea. Lume 
multă și acum, toamna, dar nu 
pe partea care duce către pisci
ne, ci pe trotuarul opus, din 
fața 
Credem 
recordul 
pietoni", 
nici din 
și fajcultățile acestui cartier ți
nând să fie prezenți la o am
plă și frumoasă competiție de 
masă : Festivalul sportiv de 
toamnă al Sectorului L

Au venit la aceste întreceri 
organizate In cadrul „Daoiadei"

Stadionului tineretului, 
că duminică s-a bătut 
la capitolul „afluentă- 
mii de tineri șl vîrsrt- 
intreprinderile. școlile

torta si la categoria peste 1* 
ani, cu tot atacul întreprins in 
finalul cursei de Paul Spălară 
(36 ani, lăcătuș la întreprinde
rea textilă „Dacia") și Victor 
Dumitru (muncitor la I.M.P.).

Ca orice festival sportiv car» 
se respectă, cel organizai du
minică pe Stadionul tineretului 
din Capitală a cuprins și alte 
numeroase întreceri, concursuri 
distractive, demonstrații (ae- 
romodeliștii au captivat, cu_ 
„captivele" lor publicul mic si 
mage), ansambluri de dansuri 
— elevele liceului de artă 
„George Enescu" (secția core-

La „Crosul prichindeilor" se aleargă întotdeauna din răsputeri— 
Imagine de pe Stadionul tineretului, gazda de duminică a Fes
tivalului sportiv de toamnă al Sectorului 1 Foto : M. ION
ambițioasele reprezentative ale 
sportului școlar, ou puternicele 
lor galerii care au pus imediat 
stăpînire pe tribunele și peluzele 
terenurilor de volei, baschet, 
handbal, atletism, rugby, oină, 
susținând din răsputeri echipe
le favorite. Au venit, apoi, o 
mie de gimnaști de la liceele 
Grivița Roșie, Industrial 10 și 12, 
de la Școlile generale nr. 1, 3, 
5, 11, 175, 171, 15 etc., care au 
Incinta! 
lor. Au 
și su.te 
roasele 
gorii de vîrstă. La categoria 
specială — „prichindei" — a 
cîștigat o fetită care nu stă o 
clipă locului (Claudia Berbeca- 
ru, din clasa I, Lie. de mate- 
matică-fizică nr. 2), iar la cat. 
17—19 ani a învins Laurențiu 
Mincu de 
Laurențiu 
vățat cu 
menitelor

publicul cu reprizele 
venit, după aceea, sute 
de crosiști, cu nume
lor starturi pe căite -

la I.T.T.A. Mecanicul
Mincu (18 ani). în- 

depășirea angaja- 
și-a adjudecat vic-

grafie) au prezentat un spec
tacol splendid, intitulat „Floa- 
rea-soarelui". Dar. firește, 
trecerile sportive au fost „ca
pul de afiș" al reuniunii. — 
handbal, spre exemplu.
Maria Constantinescu, 
emerită a sportului, 
în concurs cele mai 
echipe de la Școala 
nr. 184 "
Si au 
formă ! 
figurat, 
liștii profesorului Liviu 
stantinescu de la Școala gene
rală nr. 181 și Casa de copii 
nr. 9, adversari redutabili în 
tot cartierul Străulești.

A fost un festival sportiv 
reușit, cu mii de competitori 
care s-au întrecut cit și pe ce 
terenuri de sport au vrut, cu 
o adevărată armată de instruc
tori și arbitri obștești, cu o 
zi de toamnă plină de soare.

Vcisile TOFAN

în-
„ca- 

I-a 
prof, 

maestră 
a înscris 
în formă 
generală 

Chitila. 
in

din cartierul
fost multe echipe
Pe foile de arbitrai au 
de asemenea, handba- 

Con-

DERBYUL CAMPIONATULUI MASCULIN
DE VOLEI, DINAMO ÎNTRECE STEAUA CU 3-2

IAȘI, 
mosferă 
organizare, 
proșabilă alcătuiesc cadrul în 
care se desfășoară turneul- fi
nal al campionatului masculin 
de volei. Cele patru echipe 
fruntașe au oferit spectacole 
atrăgătoare. Desigur, interesul 
major îl deține duelul pentru 
titlul de campioană a țării din
tre echipele fanion Dinamo și

12 (prin telefon). O ai
de interes deosebit și 

ca de obicei, ire-

Steaua. Prima dintre confrun
tările directe din turneul final 
a făcut duminică „sală plină" 
și, pe parcursul a două ore și 
jumătate de dispută acerbă, a 
menținut o permanentă tensiu
ne în teren și în tribune. înain
tea acestui mare derby. șeful 
Sectorului jocuri de la C.S. Di
namo, George Eremia, pînă 
mai ieri antrenor al alb-roșilor, 
ne spunea că meciul va fi

marcat totuși de insuficienta 
recuperare a olimpicilor după 
marile eforturi depuse în acest 
an. Și, intr-adevăr, s-a observat 
o oarecare lipsă de prospețime 
în jocul acestora. Dar, cu toa
te acestea, derbyul a corespuns 
așteptărilor, prilejuind o lup
tă încordată, adesea spectacu
loasă. Totodată, a oferit prilejul 
unor jucători din „linia a doua" 
să dovedească importante creș
teri valorice. In acest derby am 
remarcat tendința formației

© Scor final : 10—3 (6—1) pentru seniori • ÎORDA- 
CHE (întindere musculară) este recuperabil ; A. 
IONESCU (gripat) va fi inolcuit pe lista „celor 22" 
cu ȚÂLNAR © Astăzi și miine, alte antrenamente

Cămătaru a reluat spectaculos, dar mingea va trece, cu puțin, 
alături de poartă Foto : Ion MIHAICA

Steaua de a aerisi jocul, de a 
desfășura acțiunile ofensive pe 
toată lungimea fileu lui. Ba- 
zîndu-se pe o destul de bună 
preluare, dar și pe servicii di
ficile, elevii antrenorului Aurel 
Drăgan s-au aflat la cîrma jo
cului în primele trei seturi, 
dintre care au cîștigat două, reu
șind să scape cel mai adesea 
de robustul blocaj advers, să-1 
alerge mult și să-1 istovească. 
Pop (cel mai bun de pe teren), 
Chifu, Mina, Macavei au con
cretizat prompt o concepție tac
tică de joc impusă cu chibzuin
ță ridicătorilor steliști. De par
tea cealaltă însă, preluările 
mai puțin precise (Oros fiind 
pur și simplu chinuit), pre
cum și permeabilitatea blocaju
lui au fost compensate in cele 
din urmă de marea experiență 
a internaționalilor dinamoviștt 
Dinamo a cîștigat pe muchie de 
cuțit, dar Steaua a lăsat o im
presie foarte bună. Arbitrii A. 
Dinicu și I. Covaci, din Bucu
rești, au condus foarte bine,

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)



UN NOU LIDER ÎN CAMPIONATUL FEMININ „CUPA FEDERAȚIEI" A ÎNCHEIAT

DE HANDBAL: RULMENTUL BRAȘOV SEZONUL DE CAiAC-CANOE

Ln Timișoara, in campionatul masculin, Politehnica învinge pe Dinamo București
Schimbarea de lider în cam

pionatul feminin, unde prin 
victoria directă asupra Științei 
Bacău echipa Rulmentul Bra
șov a trecut pe primul loc, și 
lnfrîngerea dinamoviștilor bucu- 
reșteni la Timișoara, ceea ce 
face ca meciul Politehnica Ti
mișoara — Steaua din etapa vi
itoare să fie adevăratul derby 
al campionatului — iată ce a a- 
dus nou runda de ieri a cam
pionatelor divizionare de hand
bal. Acum, în întrecerea femi
nină. Rulmentul Brașov condu
ce, neînvinsă după 7 etape, cu 
14 puncte, iar la băieți Steaua, 
de asemenea neînvinsă, are 14 
puncte și, în față, perspectiva 
jocului cu Politehnica Timi
șoara, care se află pe locul se
cund cu 12 puncte. Dar iată 
mănunte de la partidele 
ieri :

echilibrat. Gazdele au condus 
tot timpul Ia diferențe mini
me, fiind egalate de patru ori. 
Cele mai multe goluri : • Dorgo 
7 — Mureșul, respectiv Popa 7. 
Arbitri : R. Antochi și II. Bos- 
chner — Brașov. (A. ANDREI 
— coresp.).

TEROM IAȘI — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 21—14 
(13-7).

TEXTILA BUHUȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 16— 
12 (8—6).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 24—13 (12—6).

secundă a marcat o suită de 
goluri ! Au înscris :

9 
Stingă B, 

Dumitru 8, StScke 4, Croitoru 3, 
Birtaian 3, Marian, Tudosie, 
Kicsid — Steaua, respectiv 
Szemeș 13, Berbecaru 4, Nico- 
lescu 3, Arsene 2, Hornea 2, 
Alexandru 2, Vasilca 2. 
condus nesincronizat și 
destul de multe greșeli C. Ște- 
fănescu și M. Pașek — Craiova.

Călin ANTONESCU

Au 
cu

FEMININ

MASCULIN

a- 
de

rezervată îndeobște 
decisive.

printre care 
aiu susținut 
celor două 
handbalului 
Gazdele au 
victorie de-

Aproape

STEAUA — ȘTIINȚA BA
CĂU 30—28 (15—11). Un meci- 
derby, așteptat cu interes, dar 
care nu a satisfăcut pe plan 
tehnic și spectacular dedt, poa
te, prin faptul că in 60 de mi
nute de joc s-au înscris 58 de 
goluri, fără să mai vorbim de 
ce s-a ratat ! Acest lucru arată, 
însă, cît se poate de clar, fragi
litatea apărărilor la ambele 
formații, dar mal ales la 
Steaua, ușurința cu care S-au

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCUREȘTI 21— 
18 (11—9). Cei prezenți ău asis
tat la un joc de bun nivel teh
nic, cu multe faze frumoase. 
Studenții, ca întotdeauna ta 
fața publicului lor, au jucat 
bine, corect și atent, conducted 
ta majoritatea timpului, uneori 
la diferențe de 2 și 3 goluri. 
Dlnamoviștii au muncit mult, 
dar au ratat în atac, risipta- 
du-și șansele de a realiza, even
tual, măcar un meci egal. Ei 
au reușit doar să se apropie 
de două ori la un gol diferență 
de gazde : 12—13 (min. 36) și 
18—19 (min. 56), dar — cum 
spuneam — ratările și impreci
zia ta acțiuni, i-au împiedicat.

«Cupa Federației", concurs 
rezervat seniorilor și juniorilor, 
desfășurat la sfirșitul săptămî- 
nii trecute la Snagov, a înche
iat sezonul competițional de 
caiac-canoe. Iată rezultatele În
registrate :

Seniori, probe pe 500 m 
V. Dîba (Dinamo) 1:58,5, 
Nicolae (Danubiu Tulcea) 
A. Sandu (Olimpia) 
C1 : F. Gurei (Danubiu)

Mihăiescu (Steaua)
Titu (Dinamo) zu.u,u ; 
: Maria Ștefan (Dinamo) 
A. Berecseny (Steaua) 
I. Linte (Danubiu) 2:24,0; 
Dinamo (Milașcu 
1:41,6, Steaua (E. 
— Lețcaie) 1:45,4,

: Kl:
I.

1:59,6, 
2:02,7 ; 
2:07,4, 
2:07,6, 

210,0 ;

CI :
N. 
Gh. 
K 1 F 
2:17,0, 
2:23,7; 
K 2 : 
lipov) 
deanu
(Iordache — Bodnariuc) 
C 2 : Steaua (Marcov — 
cenco) 1:54,5, Dtaamo (Dan — 
Anane) 1:57,8 ; Olimpia (An
drei — Marin) 1:59,2; K 2 F: 
Steaua (Buhaev — Sadovnic) 
1:56,2, Dinamo (Buri — Voicu) 
2:00,5, Olimpia (Pieleanu — Vo- 
dea) 2:13,4; K 4s Dtaamo 
(Greceanu — Nicolae — Zafiu 
— Olaru) 1:33,0, Steaua 1:34,6,

— Fl- 
Bîrlă- 
A.S.E. 
1:53,5; 
Simio-

Olimpia 1:40,6 ; K 4 F s Stea
ua (M. Avram — A. Avram — 
M. Nicolae — D. Lupu) 1:47,5, 
Dinamo 1:51,5.
m : K
4:01,3, 
4:07,4, 
Mureș) 
te (Steaua) 4:19,3, 
(Danubiu) ‘
(Dinamo) 4:30,0 ;
mo (Ticu — Giura) 3:42,7, Con
structorul Timișoara (Kovacs
— Csonti) 3:46,2, Steaua (Călin
— Stoica) 3:50,6 ; C 2 : Steaua 
(Comeenco — Cobzarenco) 
3:55,0, Dinamo (Gheba — Iva
nov) 3:57,3, Olimpia (Ivan — 
Boca) 4:38,9 ; K 4 : Dtaamo 
(Ciobanii — Dimofte - 
ru — Popa) 3:14,5, 
3:15,7, Olimpia 3:42,0.

Clasament pe echipe: Dinamo 
138 p, Steaua 133 p, Olimpia 
București 85 p, Danubiu Tul
cea 20. p, A.S.E. 2 p etc. Re
zultatele din probele juniorilor 
le vom publica în numărul vi
itor al ziarului.

probe pe 1 000
1 : I. Geantă (Dtaamo) 

F. Marinescu (Steaua) 
D. Negrea (Voința Tg. 
4:09,4 ; C 1 : M. Timof-

D. Nenciu 
4:26,6, P. Caraulan 

K 2 : Dina-

I
I

3WS I
RULMENTUL BRAȘOV — 

ȘTIINȚA BACĂU 19—15 (8—7). 
Derbyul campionatului femi
nin s-a bucurat de atmosfera 
entuziastă 
meciurilor
3000 de spectatori, 
și multi băcăuani, 
frenetic eforturile 
echipe fruntașe ale 
feminin românesc, 
reușit pe 
tașată și 
zătoare, 
cea de a 
tivă din 
primei noastre divizii. Partida 
a început nefavorabil pentru 
gazde, oaspetele reușind să con
ducă cu 3—0 în min. 10, toate 
trei punctele fiind realizate de 
Maria Tdrok din aruncări de la 
7 m. Se părea că formația cam
pioană a ultimilor doi ani îșl 
va adjudeca victoria. N-a fost 
așa, pentru că brașovencele au 
primit golurile din debutul par
tidei ca un „duș rece", au alun
gat apoi tracul, au exercitat un 
presing susținut, cîștigînd mul
te baloane, pe care le-au fruc
tificat. Portarul Doina Kopocz 
(Știința), foarte bună atît timp 
cît apărarea a susținut-o, a pri
mit goluri după goluri, unele 
dintre ele chiar parabile. Poa
te că principala tară a studen
telor n-a fost apărarea, ci ata- 
cuL în special cel „de afară", 
de la 9 m, foarte puțin produc
tiv. La brașovence ne-o impre
sionat mult nu numai puterea 
de luptă, ci și viteza cu care 
și-au purtat atacurile, încerca
rea permanentă de a găsi dru
mul spre poartă. Victoria echi
pei pregătită de prof. Remus 
Drăgănescu este pe deplin me
ritată și ea atestă, deopotrivă, 
eforturile profesorului și pe 
cele ale elevelor sale. Campio
natul nu s-a încheiat Insă, 
alte două etape urmînd să ho
tărască dacă Brașovul va deve
ni liderul 
românesc.
este însă 
pe deplin ________________ _
Drăgușel 7, Marian 5, Andrei 2, 
Beschi 2, Pătruț, Furtună, Oan- 
eea — Rulmentul, TorOk 9, Gali 
2, Lupșor 2, Florea, Hrițcu — 
Știința Au condus bine P. 
Cîrligeanu și Șt. Georgescu — 
București.

lAistache NAUM

merit o
prin aceasta surprin- 
înseriindu-și astfel 
7-a victorie consecu- 
turul campionatului

handbalului feminin 
La ora actuală el 

In frunte și aceasta 
meritat. Au marcat :

MURESUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 12— 
H (7—5). Meci foarte strîns și

O NOUĂ ETAPĂ In divizia de hochei

Prin „bulevardul" creat ta apărarea băcăuană, Stockl (Steaua), 
bine angajat de Birtaian, trage și inscrie. Fază din meciul Steaua 

— Știința Bacău (30—28), disputat ieri în sala Floreasca 
Foto : Ion MIHĂICA

primit golurile, majoritatea 
fiind nu atit consecința unor 
fructuoase combinații tactice, 
cît urmarea unor gafe care de 
care mai mare. în tot acest șir 
de greșeli, o notă... aparte (din 
fericire I) a făcut portarul oas
peților, Cezar Oprea, care avînd 
ta față (din min. 6) ^tunari1' 
de talia "
Birtaian și alții s-a descurcat, 
totuși, destul de bine. Meciul a 
avut două aspecte diferite. în 
prima repriză, gazdele acțio- 

atenție 
coeziune 
atac cel 

faze mai 
și jocul

i“
lui Stingă, Dumitru,

multă
cu o

nînd cu mai 
și preocupare, 
care a determinat, în 
puțin, realizarea unor 
frumoase, au dominat 
a avut „sensul" scontat, adică 
net în favoarea lor. După 
pauză, pe fondul unei mai mari 
agresivități in apărare a oaspe
ților, dar mai ales din cauza 
ușurinței cu care Steaua rata 
atac după atac, proporțiile di
ferenței de scor s-au 
pînă la... amenințarea 
larea : min.
19—18, min. 
mai departe 
cind Intr-un 
val (50—60 de secunde) 
a refăcut handicapul : 
De remarcat prestația 
din comun a lui A. 
(Știința Bacău), care ta

redus 
cu ega- 
min. 44 
țfl așa 

min. 49,

42 18—17,
45 20—19 
pînă ta 
foarte scurt inter-

Steaua 
25—21. 
ieșită 

Szemeș 
repriza

în acest sens vom nota că 
portarul AL Buligan (Politeh
nica), în formă deosebită, a a- 
părat 6 din cele 10 aruncări de 
care au beneficiat oaspeții. Au
torii punctelor : Folker 7, Fe- 
hăr 6, Voicu 4, Țîmpu 2, Bu
cățea, Guncsch — Politehnica, 
Cosma 6, Flangea 3, Grabovschi 
3, Andreescu 2, Matei 2, Tase 
2. Au condus VI. Cojocaru și L 
Mihăiiescu — Craiova. (C. 
CREȚU — coresp.)

C. S. M. BORZEȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 15— 
16 (8—12). Studenții, jucînd mai 
bine, au condus tot timpul. In 
ciuda acestui fapt, ei erau să 
plece acasă doar cu un singur 
punct, deoarece în ultimul mi
nut de joc gazdele au ratat o 
aruncare de la 7 m. Cele mai 
multe
2 — 
tru 9, 
tatea. 
Șt. Șerban 
TEIRĂU — ooresp.)

GLORIA ARAD — DINAMO 
BRAȘOV 17—16 (10-10). Un
meci foarte strîns, în care prin
cipalii realizatori au fost : Voi- 
tilă 8 — Gloria și Bota 6 — 
Dinamo. Arbitri : Gh. Dumi
trescu și Al. Vîrtopeanu — 
București. (N. STRĂJAN — 
cores©.)

goluri : Bucioacă 6, Blaș 
C. S. M. Borzești, Dumi- 
Gheorghe 3 — Universi- 
Au condus M. Marin și 

București. (I.

I

A VENIT VREMEA BOBOCILOR:! Juniorii lui

Prima serie valorică a Divi
ziei naționale de hochei a pro
gramat o nouă etapă dublă, 
care a început simbătă și se va 
încheia luni 
relatări de 
tate :

>ăt
și marți. Iată scurte 
la partidele dispu-

12 (prin telefon). 
-------- SF. 

1—1,

GALAȚI, 
DUNĂREA — METALUL 
GHEORGHE 3—3 (1—0, 
1—2). în ciuda faptului că gă- 
lățenii au condus cu 1—0 și
3—1, oaspeții au reușit un ne
sperat rezultat de egalitate ta 
ultima repriză. El s-a datorat 
faptului că gazdele, care au do
minat autoritar pe tot parcursul 
jocului, au ratat numeroase oca
zii de goL Au marcat: Dinu, 
Brandabur și Veliga pentru 
Dunărea, respectiv Gabor (2) 
și Kemenesi.

Azi și mîine, la patinoarul

„23 August"

DUBLA INTILNIRE INTRE 
ECHIPELE DE HOCHEI 
STEAUA Șl S. C. MIERCU

REA CIUC
Astăzi și mîine, pe patinoarul 

artificial „23 August" din Ca
pitală, în cadrul etapelor a 10-a 
și a 11-a a primei grupe valo
rice din Divizia „A" de hochei, 
va avea loc o dublă confrun
tare intre formațiile fruntașe 
Steaua și S.C. Miercurea Ciuc. 
Ambele partide, programate să 
Înceapă, în fiecare zi, la ora 
17, se anunță interesante, deoa
rece oaspeții aspiră, ta 
justificat acum, la primul 
al clasamentului, pe care 
dorește și Steaua, aflată pe 
cui secund, dar înaintea
S.C. Miercurea Ciuc, care este 
clasată a treia.

mod 
loc 

n
Io— 
lui

Dinamo: 10-8 cu Rapid,

în al doilea joc, DUNĂREA 
— METALUL 5—3 (4—1, 0—1,
1—1). Partidă foarte disputată 
dar presărată, din păcate, cu 
numeroase acte de nesportivi- 
tate care au determinat dicta
rea a două pedepse de meci 
(Kemenesi și Bandas, ambii de 
la Metalul). Gălățenii, mai or
ganizați și mai combativi, au 
obținut o victorie meritată. Au
torii golurilor : Brandabur (2), 
Raica, Veliga și Vișan, respec
tiv Saroși (2) și Csedo. Foarte 
bun arbitrajul prestat de Gh. 
Mureșanu, ajutat la cele două 
linii de L. Petrescu și M. Dinu 
(Gh. Lupu în al doilea joc). 
(T. SIRIOPOL — coresp).

DINAMO BUCUREȘTI — 
AVINTUL GHEORGHENI 9—1 
(2—0, 5—1, 2—0). Pe patinoarul 
din Miercurea Ciuc, liderii cla
samentului au obținut victoria 
la un scor categoric, realizat în 
urma unui joc bun, cu multe 
faze de atac, încheiate cu șu
turi precise 
Au înscris : 
tea, Pisaru, 
Herghelegiu, 
respectiv Z.
A. Baiint, ajutat de Gh. Taș- 
nadi și T. Szabo. (V. PAȘCA- 
NU — coresp).

pe spațiul porții. 
Dumitru (2), Cos- 
Axinte, Moroșan, 

Tureanu și Toke, 
Antal. A condus

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Intilnir 
cu puțin 
carea ecl 
lia. Pril< 
doi“-uri 
tualitate.

— Deci 
avizați, < 
gere a 
pe măsu: 
pionat, r 
pa Hune 
tează cu 
ra marii 
orașului,

— Ne 
prima și 
replicii 
Dar, mai 
face utili 
la care 
lor cîtor 
riență d 
palmares

— Ce 
mul rini 
nului ?

— Că 
mare pr

— Ce
— Une 

nind și 
ficiență 
— de ce 
ți din ui 
ale celor 
gătirea e
- Ce i 

„motorul
— Un 

periență 
geu de c

— Să 
te gîndeț

— O d. 
lăsăm a< 
vorbim ț 
cu Angli 
tevr păn 
— Da, 
jucat în 
România

In meci amical: POLITEHNICA TIMIȘOARA - O.F
Ieri, la Timișoara, Politehnica 

a susținut un med amical în 
compania cunoscutei formații 
iugoslave O.F.K. Belgrad. Duipă 
un joc frumos, victoria a revenit 
cu 2—1 oaspeților, care au În
scris al doilea gol In ultimele 
secunde ale partidei. Au mar
cat : Anghel (min. 2), respectiv 
Georgevid (rniin, 42) și Milen-

kovici (ir 
că din t 
lipsit Dur 
tarul Mo 
meci au 
tori ai c 
Ham Ui 
„Poli" în 
„Cupei c 
coresp.)

SE APROPIE MECIURILE
(Urmare din pag. O

După cum evoluaseră ta par
tidele de simbătă — Dtaamo 
s-a desprins de Crișul (11—6) 
doar după ce orădenii au ră
mas in 6 oameni, timp de două 
reprize, Fejer fiind eliminat 
fără drept, de înlocuire, iar Ra
pid a „smuls" In extremis re
miza (7—7) după ce fusese con
dusă de Voința cu 5—1 și 6—2 
— cele două fruntașe ale Divi
ziei „A" de polo promiteau in 
derby-ul de duminică o dispu
tă foarte echilibrată. Și chiar 
«Șa a fost întrecerea celor două 
echipe timp de 14 minute. Da
torită eforturilor lui Schervan, 
ieri cel mai bun om al ferovia
rilor, Rapid a condus cu 1—0 și 
2—1, dar A. Munteanu și Ră
ducanu, cu șuturi violente de 
la distanță, au egalat și au a- 
dus formației dinamoviste a- 
vantaj. în cel de al 3-lea 
«sfert", I. Slăvei, cu concursul 
lui Spînu, a mai adus un dram 
«ta speranță (3—3) ta rtndurile

rapidiștilor. A fost insă doar 
ctatecul lebedei...

Din acel moment a intrat ta 
funcțiune morlșca juniorilor lui 
L Capșa, Cătălin Moiceann, 
Vlad Hagiu și Dan Cristian au 
taotat ca zvîrlugile, au pasat ca 
la carte, executîndu-1 fără șo
văire pe internaționalul Florin 
Slăvei. Puștii lui Dinamo au o- 
ferit ieri un veritabil recital, 
cum de mult nu am mai urmă
rit intr-un derby al polo-ului 
românesc, dovedind, credem, și 
celor care atîta vreme nu aii 

vadă, că numai în 
entuziasmul și forța 

altor tineri remarcați 
turneu) stă viitorul 

nostru. De la 3—3

In derbyul campionatului de polo I
tea 
mă 
sfirșitul acestei săptămîni 
Capitală.

turneului final, a 
manșă este programată

cărui pri- 
la 
in

A.S.E. 10—6

Adrian VASILIU

vrut... să 
tinerețea, 
lor (și a 
in acest 
polo-ului _ _
Dinamo a ajuns repede la 7—4 
și 10—5 (!), suita celor 3 goluri 
semnate în final de I. Slăvei, 
reducînd doar proporțiile unei 
tnfrîngeri, încasată fără nici 
o scuză. ■ Cu această victorie 
(10—8), campionii au reușit să 
se desprindă de rapidiști înain-

Progresul — C.N. A.S.E. 7—6 
(1-2, 3—1, 2—1, 1—2). Au mar
cat : Manea 2, Teodorescu 2, 
Munteanu, Pleșca, Tătaru (Pr.), 
respectiv Tăurici 2, Chiriță 2, 
Chirculete, Colan. Arbitri : R. 
Sehilha — R. Timoc.

Dinamo — Crișul 11—6 (4—1, 
0—2, 3—2, 4—1). Au înscris : 
Hagiu 3, Moiceanu 2, Nastasiu 
2, D. Popescu 2, Răducanu, Rus 
(Din.), respectiv Fărcuță 4, Ga
rofeanu, Costrăș. Arbitri : V. 
Medianu — V. Burdea.

Rapid — Voința 7—7 (1—2, 
0—3, 3—1, 3—1). Realizatori : 
Arsene 2, Gh. Ilie 2, Tschiltsche 
2, Olac (Rap.), respectiv R. Ru
su 3, Ci. Rusu 2, Pop 2. Arbi
tri : Ai. Bădiță — D. Parascbi- 
vescu.

Crișul — C.N.
(4—2, 1—2, 1—2, 4—0). Au mar
cat : Gordan 3, Garofeanu 2, 
Arabagiu 2, Ungureanu, Bone, 
Fărcuță (Cr.), respectiv Tăurici
4, Coian 2. Arbitri : N. Nico- 
laescu — Al. Bădiță.

Voința — Progresul 10—7 
(2—0, 2—2, 3—2, 3—3). Âu în
scris : CI. Rusu 5, Sebok 2, Pop, 
R. Rusu. Sziics (Voința), res
pectiv Pleșca 3, Teodorescu 2, 
Mădescu, lonescu. Arbitri : V. 
Burdea — V. Medianu.

Dinamo — Rapid 10—8 (1—1, 
2—1, 3—2,. 4—4). Realizatori :
Moicemu 3, Hagiu 2, Dan Cris
tian 2, Munteanu 2, Răducanu 
(Din.), respectiv Slăvei 4, Scher- 
van 3, Nicolau. Arbitri : —
Sehilha — R. Timoc.

Clasament după 4 tururi : 
1. Dinamo 34 p ; 2. Rapid 31 p; 
3. Voința 23 p ; 4. Crișul 20 p;
5. Progresul 8 p ; 6. C.N. A.S.E. 
4 p.

pentni lotul de tineret (mar
cator Bozeșan, în min. 21).

Seniorii au controlat în con
tinuare jocul, și-au creat multe 
situații de gol, înscriind, pînă 
la pauză, încă de patru ori, 
prin Dumitru (min. 24), Iordă- 
nescu (min. 38 și 51) șl Cămă- 
taru (min. 41 — reluare splen
didă, cu capul, în genul golu
lui înscris, la Bruxelles. în 
partida Belgia — România).

Schimbări multe, la reluare, 
în ambele formații, care, acum, 
au evoluat în 
ponentă :

LOTUL A : 
gureanu, Al. 
șan, Munteanu II 
Belde 'i.u. Iordănescu — Crișan, 
Iii. !’ ■.••ut. Bălăci.

LOTUL DE TINERET : Moi
se — M.'.rgtecan, C. Solomon, 
Fl. Pop. Rodnic — Iovan, Geol- 
gău, B oâeșan — D. Zamfir, 
Gabor, 1 ■ cu.

S-au marcat goluri multe și

următoarea com-

Speriata — Un- 
Nicolae, Păltini- 

Țicleanu,

in aceas 
jocului, î 
canu (mii 
(min. 73) 
respectiv 
lovitură 
Bozeșan

Au tos 
joc a self 
dă, ta ac 
desigur, . 
mai mult 
poarta ap 
Nițu și ă 
zică la c< 
dar, trebi 
rențe : i 
lor (trimi 
tîrziere ș 
cel mai 
tuarea pi 
jului, fap 
tervenția 
corectare;

Se înțe 
prea „me 
scopul re 
mentele i 
lecții de

R. NUMI 
GEREA 
12 OC 
EXTR. 
53 65
II- a : 
FAZA
III- a :

i I.E EXTRASE LA TRA- 
SPECIALĂ „LQTO" DIN 

i'o:„::uiE 1980. faza 
II EA I : 73 24 58 89 
10 ; EXTRAGEREA 
39 45 19 52 5 40 26 
II-a. EXTRAGEREA

I.
85 
A 

60.
___________  A

?9 8 15 26 84 88 4 35 ; EX
TRAGEREA A IV-a : 17 67 90 18

56
87

A

1 64 89 58. 
GEREA l 
90 60 45 '
Vl-a : 36
28 39 ; E 
37 7 64 75 
total de
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tcescu
ple- 

s Ita-
„un- 

’.e ac-

iultor 
stin- 

nulul, 
cam- 
Echi- 
imen- 
ăldu- 
ce ale 

mei : 
e a 
ionat.

a te

1968, Wembley 1969 șl Guada
lajara 1970 — două egalități și 
o înfrîngere la limită.

— Experiența partidelor româ- 
no-engleze, dar mai eu teamă 
cunoașterea stării sufletești a 
jucătorului dinaintea focurilor 
importante, mă îndeamnă să 
solicit, mai intii, multă căldură 
și apropiere față de jucători. 
In orele de mare încordare care 
preced partida contează enorm 
existența acestui sprijin de sim
patie și încredere. La o ședință 
a Biroului federal, la care am 
participat in preziua începerii 
pregătirilor pentru partida cu 
echipa Angliei, m-am referit la 
acest izvor de cura), de forță 
psihică și am constatat că toată 
lumea i-a înțeles importanța. 
Mai cu seamă că echipa națio
nală are un fond bun, o bază 
creată de bunele rezultate ale 
sezonului, spre a-și clădi o ar
mătură sufletească puternică, in
dispensabilă unui joc în care 
orice fracțiune de secundă e 
importantă, in care situațiile di
ficile vor apare și numai uns
prezece sportivi, uniți într-o 
inimă, pot trece cu bine peste 
ele. Repet, există un excelent 
start psihic-, victoriile în fața 
echipelor Iugoslaviei și Bulga
riei, și chiar egalul, pe jumă
tate satisfăcător, de la Oslo. 
Acum, despre cîteva situații de 
joc, desprinse din meciurile cu 
englezii, dar și din studierea 
principalelor caracteristici ale 
echipei condusă de Ron Gren- 
wood.

finer-r — Care ar fi acestea ?
i ce-
expe- 
omite

pri- 
lorvi-

I* in
n.

rove- 
t ru

dar 
>7 — 
astre, 
pre- 

rte la

ex- 
apo-

S rf 

ir să 
și să
meci 
n ci-

■& ai 
sciuri 
irești

1)
onat 

au 
por- 

La 
rva- 
Vest 

lui 
al 

TV-

— Tradiționaliști cum ii știm, 
englezii n-au renunțat la cen
trări ; și la cele inalte, dar și 
la acele centrări șutate, in sco
pul devierii balonului in poarta 
adversă din piciorul coechipie
rului sau adversarului. Deci, 
centrul apărării noastre va fi 
mereu solicitat, situație care 
cere o mare atenție și o cit 
mai exactă sincronizare a mo
mentului săriturii din partea 
fundașilor centrali, dar și o 
participare a celorlalți. Mai in
tii, spre a împiedica aceste ti
pice manevre și — apoi — spre 
a ajuta defensiva propriu-zisă. 
Dar asta e o situație pe care 
s-o dorim cit mai puțin înre
gistrată. Principalul este să 
atacăm fără reticențe, convinși 
că subtilitățile tehnice ale mul-, 
tora dintre internaționalii noș
tri pot pune, cu siguranță, in 
dificultate pe apărătorii selec
ționatei Angliei, deprinși cu 
pătrunderile în forță. Să opu
nem imaginația și virtuozitatea, 
forței și insistenței adversarilor 
noștri. Am mare încredere in 
reprezentativa noastră, care s-a 
legat bine in jocurile din acest 
sezon, care — atunci cînd se 
dăruiește — e combativă și 
eficace. Tocmai de aceea cred 
că avem toate șansele să ega
lăm, cel puțin, golaverajul ge
neral al partidelor România — 
Anglia de după război, acest 
1—2 pe 270 de minute, care de
monstrează anihilarea distanței 
de clasă fotbalistică existentă 
odinioară intre cele două repre
zentative.

Mult succes, tricolori !
Eftimie IONESCU

TENTATIVELE ANGLIEI
i a — ultima, inaintea partidei de 
Idu- miercuri cu Anglia.
a nu Iordache (întindere muscula-
76), Iară) și Adrian Ionescu (gripat) 
din n-au putut fi folosiți la acest

)_ șl joc-școală. Și, cum spre deo
il. sebire de portarul stelist (recu- 

de perabil, după cele . spuse de dr. 
>va- Dumitru Tomescu), în privința
:uie, lui A. Ionescu nu sînt semne
1 și de însănătoșire rapidă, se pare 

la că locul lui, pe lista rezerve- 
, de lor, va fi luat de Țălnar ; di- 

fi- namovistul urmînd să se pre- 
! el, zinte la lot imediat după in-
ca- toarcerea in țară a echipei sa- 

ase- le de club, care a jucat, du-
in- mlnică, la Bologna

erul *
fee- Ieri dimineață, reprezentativa 
rea- de fotbal a României a urmă-
in- rit, pe Siadionul Republicii,

ntru jocul Rapid-Mecanică fină, iar
mîine se va deplasa la Ploiești 

n-a penlrn a asista la partida din-
t în tre selecționatele de tineret ale
ma- Rom'"iei si Angliei, programa-
louă tă -ă se desfășoare în prelimi-
lîine nariile campionatului european.

JSPORT li ORNEAZĂ
'RA- CONCURSUL PRONOSPORT DIN
î 85 12 OCTOMBRIE 1980
A A • I. C.F.R Cj.-N. — F.C. Bihor 1
9 80 II. Dacia Orăștie — Olimpia 1
d-a : III. Mec xfină — Rapid Buc. X
□ND IV. Tractorul Bv. — Petrolul X

lei. V. Gloria B -ța — Gloria Bz 1

Ieri, in Divizia ,,B"

F.C. CONSTANȚA A PIERDUT PRIMUL PUNCT!
SERIA I ------------------------------------------------------------—
MINERUL GURA HUMORULUI - F.C. CONSTANȚA 0-0

GURA HUMORULUI. 12 (prin 
telefon). Liderul seriei I, F.C. 
Constanța, a trecut șl peste „al 
9-lea val“, rămînînd neînvins. 
De astă dată, pe stadionul Mi
nerul, a încheiat la egalitate 
(0—0) cu formația din Gura 
Humorului. Echipa locală a în
cercat să încline balanța în 
favoarea sa printr-un joc ofen
siv, însă înaintașii săi n-au pu
tut străpunge ermetica apăra
re adversă. In perioadele în 
care a avut inițiativa, Minerul 
a pasat bine la mijlocul tere
nului și în preajma careului 
constănțenilor, dar a greșit, 
centrînd înalt, ușurînd astfel 
sarcina fundașilor centrali An
tonescu și Nistor de a destrăma 
atacurile. în aceste condiții, 
minerii au șutat rar la poartă 
și doar Coșereanu (min. 20 și 
23) ar fi putut înscrie. F.C. 
Constanța a aplicat foarte strict 
lecția partidelor în deplasare :

GLORIA BISTRIȚA - GLORIA BUZĂU 4-0 (3-0)
BISTRIȚA, 12 (prin telefon). 

Prima repriză a aparținut în 
întregime echipei locale, care 
și-a dominat copios adversarul, 
reușind faze frumoase, cursive, 
care au plăcut spectatorilor. 
Scorul este deschis relativ tîr- 
ziu, in min. 26, de NICOLAE, 
în urma unei excelente pase 
provenite de la Dănilă. Peste 
numai 7 minute, gazdele iși 
măresc avantajul prin BER- 
CEANU, care transformă o lo
vitură de Ia 11 m, dictată In 
urma faultării Iul Hurloi In 
suprafața de pedeapsă. Cel 
de-al treilea gol a fost Înscris 
in min. 35, cind Dănilă • pre
lucrat o minge pe partea stin
gă, a centrat in marginea ca
reului și HURLOI a reluat 
spectaculos din voleu, marclnd 
imparabil.

Repriza a doua a fost mal 
puțin spectaculoasă. Se aștepta 
ca oaspeții să iasă, cit de cit,

C.S.M. B ORZ EȘTI — VIITORUL 
GHEORGHENI 3—0 (2—0). Au 
marcat : Gruber (min. 31), Roșea 
(min. 37) și Pandichl (min. S3).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S.U. 
GALAȚI 3—1 (2—0). Au Înscris : 
Vasiliu (min. 27), Nemțeanu 
(min. 37), Jelescu (min. 47), res
pectiv Diaconescu (min. 73).

OLTUL Sf. GHEORGHE - 
C.S.M. SUCEAVA 1—1 (0—1). Au 
marcat : Penov (min. 30) pentru 
oaspeți, respectiv Sikledl tmln. 
6S din 11 m). i

DELTA TULCEA — VIITORUL 
VASLUI 5—1 (3—0). Au înscris :
Cazacu (min. 14), Belea (min. 39, 
36 șl 72), Ionescu (min. 65), res
pectiv Nicu (min. 67).

C. S. BOTOȘANI — UNIREA 
FOCȘANI 2—1 (1—0). Au marcat: 
Bigan (min. 2), Iancu (min. S3), 
respectiv Gălan (min. 05 din 
11 m).

CHIMIA BRAILA — F.C.M. 
BRAILA 1—1 (0—0). Au înscris : 
Neacșu (min. 53) pentru Chimia 
(fostă Progresul), * respectiv Darie 
(min. 64).

I.M.U. MEDGIDIA — CIMEN
TUL MEDGIDIA 0—3 (0—1). Au 
marcat : Tararache (min. 36), 
Sdămoiu (min. 57 și 59).

Relatări de la Gh. Grunzu, c.

SERIA A Il-a -------------------
MECANICA FINA -

Peste 20 000 de spectatori — 
în majoritate covîrșitoare su
porteri ai echipei feroviare — 
au plecat dezamăgiți de la acest 
meci de factură tehnică mo
destă, derulat într-un tempo 
lent, fără faze fierbinți de poar
tă din care să rezulte pliuri. 
Rapid, favorita, formația cu 
pretenții la locul I, a dominat, 
a pasat bine la mijlocul tere
nului, dar n-a avut forță în 
atac, Paraschiv (vîrf de circum
stanță) fiind cel mal slab jucă
tor de pe teren iar Vătui și 
Cojocaru jucînd și ei șters, fără 
ambiție, neinspirați. Doar Ște
fan Popa a evoluat la adevă
rata lui valoare. A alergat mult, 
a inițiat atac după atac, dar 
n-a fost sprijinit de coechipieri 
și grupată, masiva apărare a 
echipei antrenată de N. Lupes- 
cu a reușit să-1 protejeze bine 
pe portarul Vochin. Mecanică 
fină a deschis scorul în urma 
unui contraatac singular al lui 
P. DUMITRU. în min. 32. după

TRACTORUL BRAȘOV - PETROLUL 0-0
BRAȘOV, 12 (prin telefon). 

Greu, chiar foarte greu acest 
meci pentru echipă locală, pen-

VI. Minerul G.H. — F.C. C-ța X
VII. Atalanta — Catania 1

VIII. Lazio — Varese 1
IX. Milan — Verona 1
X. Palermo — Bari X

XI. Sampdoria — Pescara 1
XII. Spal — Monza 1

XIII. Lanerossî — Cesena X 
Fond de cîștiguri 693.030 lei.

s-a apărat calm, jucătorii au 
pasat mult la mijlocul terenu
lui și au depășit deseori cu 
mingi lungi apărarea gazdelor. 
Contraatacurile elevilor lui Ha- 
șoti s-au dovedit destul de pe
riculoase : Petcu (min. 5), Bu- 
duru (min. 15), I. Moldovan 
(min. 33), Peniu (min. 47 și 70) 
și Mărculescu (min. 78) s-au 
găsit în situații favorabile, dar 
șuturile lor au fost imprecise.

Arbitrul Fi. Cenea (Caracal) 
a condus foarte bine forma
țiile : MINERUL : Andrei — 
Cristescu, Pantelimon, Taciuc, 
Nicola (min. 30 Florea) — A- 
domniței, Ciortea, Moroșan 
(min. 83 Armeanca) — Covaci, 
Coșereanu, Iosep. F.C. CON
STANȚA : Costaș — Borali, 
Antonescu. Nistor, Caramalău — 
Drogeanu, Gache. Buduru (min. 
63 Mărculescu) — Petcu, Peniu 
(min. 83 Livciuc), I. Moldovan.

Pompiliu VINTILA

din închistarea de pînă atunci. 
Dar nu a fost așa. Cei care 
și-au văzut de joc au fost tot 
elevii lui Al. Constantinescu, 
care au mai inscris un gol, în 
penultimul minut de joc, prin 
PETROVICI. Să menționăm că 
buzoienii n-au întreprins nici 
o acțiune periculoasă în tot 
cursul jocului, ei șutind o sin
gură dată în... direcția porții 
adverse, în min. 60.

Arbitrul M. Adam (Cluj-Na- 
poca) a condus foarte bine for
mațiile : GLORIA BISTRIȚA : 
Bologan — Moisescu, Cervenr 
schi, Moldovan, Ferencz — Bu- 
tuzan, Dănilă (min. 58 Petro- 
vlci). Hurloi — Nicolae, Geor
gescu, Berceanu. GLORIA BU
ZĂU : Gheorghe — Ivana, Roș
ea, Răchițeanu, Calianu — Si- 
mion, Ghizdeanu (min. 60 lo- 
nescu), Duloiu — Mogaș, Ne- 
goescu (min. 46 Dobre), Radu.

Vasile IORDACHE

Ungureanu, Tr. Enache și Al. 
Mavrea.

ETAPA VIITOARE (duminică 
ÎS octombrie) : Viitorul Gheor- 
gheni — Gloria Bistrița, Chimia 
Brăila — Delta Tulcea, Viitorul 
Vaslui — C.S.U. Galați, Gloria 
Buzău — Ceahlăul P. Neamț, 
C.S.M. Borzești — F.C.M. Brăila, 
C.S.M. Suceava — C. S. Botoșani, 
Unirea Focșani — Cimentul Med
gidia, I.M.U. Medgidia — Mine
rul Gura Humorului, F. C. Con
stanța — Oltul Sf. Gheorghe.

1. F.C. CONST. 9 8 1 0 22- 3 17
2. Gloria Bistrița 9 6 2 1 15- 5 14
3. C.S.M. Suceava 9 5 2 2 14- 5 12
4. Delta Tulcea 9 5 0 4 16-11 10
5. F.C.M. Brăila 9 4 2 3 17-12 10
«. Oltul Sf. Gh. 9 4 2 3 3-10 10
7. C.S.M. Borz. 9 4 1 4 13-15 9
8. Viitorul Gheorg 9 4 1 4 11-14 9
». I.M.U. Med. 9 4 1 4 8-14 9

10. Unirea Focșani 9 4 0 5 12-12 8
11. C.S. Botoșani 9 3 1 5 13-13 7
12. Cimentul Med. 9 3 1 5 14-16 7
13. ViH. Vaslui 9 3 1 5 10-14 7
14. Ceahlăul 9 3 1 5 9-13 7

15—16. C.S.U. Galați 9 2 3 4 11-17 7
Minerul G. H. 9 2 3 4 7-13 7

17. Chimia Brăila 9 2 2 5 11-17 6
18. Gloria Buzău 9 3 0 6 7-14 6

Rusu, Gh. Briotă, P. Comșa, 'r.

RAPID 1-1 (1-1)
ee în prealabil Rapid ratase 
două excelente ocazii prin Vă
tui (min. 9) și Pîrvu (min. 24). 
Egalarea a survenit, în min. 
43, la o fază de atac prelungită, 
ION ION șutind puternic și 
plasat din mijlocul careului. P. 
Dumitru (min. 59) șj Șt. Popa 
(min. 65 și 87) au ratat cele 
mai clare ocazii ale unei repri
ze secunde și mai slabe decît 
prima și partida s-a încheiat 
cu un scor egal, deși, după as
pectul ei general, Rapid ar fi 
putut s-o ciștige.

Arbitrul G. Dragomir (Bucu
rești) a condus bine următoa
rele formații : MECANICA
FINA : Vochin — Cocuz, Bă- 
din. Panță, Minculescu — Fes- 
tiu, I. Marin (min. 62 Catrina), 
Turbatu — Puchea, P. Dumitru 
(min. 80 Profir), Marcu. RAPID : 
Mânu — Popescu, Pîrvu, Tiță, 
Fogarasi — Șt. Popa, Ion Ion, 
Petcu — Vătui, Paraschiv (min. 
76 Rîșniță), Cojocaru.

Lourențiu DUMITRESCU

tru că Petrolul a venit la Bra
șov cu vădite intenții ofensive. 
Aceasta s-a văzut și din așe
zarea în teren a oaspeților. O 
apărare elastică, o linie media
nă laborioasă și trei vîrfuri de 
atac rapide și percutante — 
iată ce a prezentat antrenorul 
Traian Ionescu în acest joc în 
deplasare. Gazdele, surprinse 
de vigoarea jocului ploieșteni- 
lor, cedează repede inițiativa 
dînd posibilitate adversarului 

să realizeze cîteva periculoase 
acțiuni ofensive, ratate însă de 
Toporan și Rob (min. 6, 12. 24 
și 41). în această primă parte, 
gazdele au făcut un joc de 
apărare, replicînd palid în atac. 
O singură dată au acționat mai 
periculos (min. 27), dar Hintea, 
într-o bună poziție, a șutat ală
turi.

în repriza secundă, jocul se 
îndîrjește, revenirea gazdelor 
este spectaculoasă. Jocul place, 
are culoare, dar nici una din
tre echipe nu reușește să se 
desprindă. Petroliștii joacă în 
continuare bine în apărare, con
traatacă periculos. Notăm oca

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
ȘOIMII SIBIU 2—1 (1—0). Au
marcat : Palfi (min. 5), Drăg- 
noiu (min. 76), respectiv BIrsan 
(min. 85).

POIANA CÎMPINA — PANDU
RII TG. JIU 2—1 (1—0). Au în
scris : Preda (min. 45), Dorobăț 
(min. 51), respectiv Calingrasu 
(min. 89).

FLACARA - AUTOMECANICA 
MORENI — GAZ METAN MEDIAȘ 
2—1 (I—0). Au marcat : Tănase 
(min. 42), Badea (min. 57), res
pectiv Moraru (min. 83).

C. S. TÎRGOVIȘTE — CHIMICA 
TÎRNĂVENI 3—0 (2—0). Au în
scris : Dobrin (min. 5 din 11 m), 
Marinescu (min. 33 și 85).

ROVA ROȘIORI — SIRENA 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Buracu 
(min. 77).

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1). 
Au înscris : Cămui (min. 16) 
pentru Metalul, Ciornoavă (min. 
20) pentru Autobuzul.

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). Au marcat Voicu (min. 31).

Relatări de la V. Lazăr, E. 
Stroe, Gh. Ilinca, M. Avanu, T. 
Negulescu. C. Dumitru și M. 
Bizon.

SERIA A lll-o
DACIA ORÂȘTIE - OLIMPIA SATU MARE 2-1 (2-0) )

ORĂȘTIE, 12 (prin telefon). 
Partida a avut o desfășurare 
dramatică gîndindu-ne că fina
lul meciului a aparținut oas
peților, care, văzindu-se con
duși cu 2—0, au atacat în per
manență poarta lui Stăncel. Și 
n-a lipsit mult ca sătmărenii 
să-și atingă obiectivul, adică un 
punct în deplasare. Jocul s-a 
disputat mai tot timpul sub 
semnul echilibrului gazdele fă- 
cînd o mare risipă de energie, 
oaspeții etalînd o capacitate teh- 
nico-tactică 'superioară. Scorul a 
fost deschis in min. 13 de 
NEAGU, care a primit o exce
lentă pasă de la Radu (cel mai 
bun jucător de pe teren) și a 
șutat imparabil, Ia vinclu. Pes
te 22 de minute, RADU a drib
lat toată apărarea Olimpiei, a 
pătruns in careu și a inscris 
plasat pe lingă Feher.

La reluare, gazdele trec pe

C.F.R. CLUJ-NAPOCA -

CLUJ-NAPOCA, 12 (prin te
lefon). Partidă la discreția fe
roviarilor de pe Someș, care
— duDă o evoluție foarte bună
— s-au impus categoric. în 
ciuda acestei infringer! nete, 
F.C. Bihor are meritul de a 
fi jucat deschis, chiar și atunci 
ctod scorul luase proporții. Iată 
un scurt film al fazelor din 
care s-a marcat : primul gol 
este înscris în min. 40 de ALBU 
care reia imparabil, sub bară, 
mingea centrată de Năsălean 
fia acest gol oaspeții au pro
testat, invocînd poziția de of
said a atacantului clujean, dar 
acesta a primit balonul printr-o 
deviere a unui fundaș orădean). 
In continuare, orădenii acuză 
șocul și, peste trei minute, vor 
primi al doilea gol (min. 43) 
în urma unei faze clare : cen
trare Berindei, reluare splendi-

AURUL BRAD — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 2—1 (2—1). Au 
marcat : Dina (min. 24 șl 40 — 
din II m), respectiv Vacariu 
(min. 17).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
METALURGISTUL CUGIR 1—0 
(0—0). unicul gol a fost realizat 
de Pavel (min. 69).

C.I.L. SIGHET — RAPID ARAD 
1—0 (0—0). A înscris Bocșa (min. 
86 din 11 m).

METALUL AIUD — MINERUL 
ANINA 3—0 (1—0). Au marcat :
Hie (min. 43 din 11 m), Boldor 
(min. 63), Ilea (min. 67).

U. M. TIMIȘOARA — MINE
RUL CAVNIC 2—0 (1—0). Au în
scris : Cuteanu (min. 5), lanco- 
vici (min. 50).

U.T.A. — MINERUL LUPENI
5—o (4—0). Au marcat : Șchiopu 
(min. 11), Mușat (min. 17, 41 șl 
82), Csortias (min. 20).

F.C.M. REȘIȚA — C.F.R. TI
MIȘOARA 2—1 (0—0). Au înscris: 
Oancea (min. 80 din 11 m), Por
tic (min. 88), respectiv Chimiuc 
(min. 83 din 11).

Relatări de la I. Jurcă, I. GM- 
șa, S. Pralea, I. Crăciun, S. Mar
ton, N. Străjan, D. Plăvițiu. 

ziile mai clare, de ambele părți; 
Oancea (min. 62) și Vasile (min. 
70 și 83) — Tractorul Toma 
(min. 60) și Pancu (min. 72) — 
Petrolul.

A arbitrat foarte bine N. Hai
nea (Bîrlad) următoarele for
mații : TRACTORUL : Cuteanu 
— Hîrlab, Vasile. Mihăilescu, 
Manta — Dumitru, Maftei, Oan
cea — Marcăș, Sfrijean, Hintea 
(min. 75 — Godja). PETROLUL : 
Haralambie — Toma. Negoescu, 
Mureșan, Lucuță — Pancu, Co- 
zerac, Gălățeanu — Lazăr, To
poran, Rob (min. 61 — Sima- 
ciu).

Florin SANDU

19 octombrie) : Șoimii Sibiu — 
Flacăra Automecanica Moreni,’ 
Sirena București — Petrolul Plo
iești, Chimica Tîrnăveni — Ra
pid București, C. S. Tîrgoviște — 
Mecanică fină București, Gaz 
metan Mediaș — Tractorul Bra
șov, Pandurii Tg. Jiu — Metalul 
Plopeni, Luceafărul București — 
Rova Roșiori, Autobuzul Bucu
rești — Nitramonia Făgăraș, Po
iana Cîmpina — Rulmentul Ale
xandria. Metalul București stă.

1. C.S. TÎRGOVIȘTE 9 5 4 0 16- 4 14
2. Petrolul PI. 10 4 4 2 10- 6 12
3. Metalu! Plopeni 9 5 2 2 9- 7 12
4. Mec. fină Buc. 9 5 13 14- 8 11
5. Tractorul Brașov 10 5 1 4 16-12 11
6. Rapid Buc. 8 4 2 2 14- 8 10
7. Flacăra Moreni 8 5 0 3 15-11 10
8. ROVA Roșiori v 10 4 2 4 11-11 10
9. Rulmentul Alex.' 8 4 13 11- 9 9

10. Autobuzul Buc. 9 3 3 3 13-11 9
11. Nitramonia Făg. 10 4 1 5 7-14 9
12. Metalul Buc. 9 2 4 3 13-12 8
13. Gaz metan 9 2 4 3 11-11 8
14. Pandurii Tg. Jiu 9 2 3 4 10-12 7
15. Poiana Cîmpina 9 3 15 10-15 7
16. Chimica Tîrnăveni 10 2 3 5 12-25 7
17. Sirena Buc. 8 12 5 10-17 4
18. Șoimji Sibiu 8 12 5 7-16 4

ETAPA VIITOARE (duminică

lingă două mari ocazii de ma
jorare a scorului prin Radu 
(min. 50) și Neagu (min. 55); 
după care echipa de pe Someș 
a trecut la cirma jocului. A 
redus din handicap in min. 79 
prin KAIZER, care a expediat 
o „bombă" de la 25 m. Partida 
s-a încheiat cu victoria la li
mită a formației locale, dar și 
cu emoții pentru cei aproxi
mativ 4 000 de spectatori.

Arbitrul bucureștean A. De- 
leanu a condus bine formațiile : 
DACIA : Stăncel — Strîmbea- 
nu, Vișan. Boroș. Fogarași — 
M. Marian (min. 79 Albu), Ure
che, Ștefănescu — Radu, Nenu 
(min. 83 Culea), Neagu. OLIM
PIA : Feher — Pinter, Kaizer, 
Pop, Bathori II — Boc, Mihuț, 
Both I — Tăbăcaru (min. 46 
Verteș), Horvath (min. 73 De- 
marcek). State

Gheorghe NERTEA

F.C. BIHOR 4-0 (2-0)

dă, cu capul. NĂSĂLEAN. 
Imediat după pauză, gazdele iși 
măresc avantajul prin ALBU 
(min. 51) care a driblat toată 
apărarea adversă și a inscris 
jos, la colț. Scorul partidei este 
pecetluit de RADU (min. 75) 
care a „sancționat" prompt o 
gafă a portarului Albu. acesta 
respingînd defectuos balonul.

A arbitrat bine Gh. Ionescu 
(Brașov) următoarele formații s 
C.F.R. : Olteanu — Popa. Tot, 
Neamțu, Gh. Mureșan — M. 
Pop, Berindei, A. Mureșan (min. 
46 Radu) — Rău (min. 89 
Olaru), Albu, Năsălean, F.C. 
BIHOR : Albu — V. Pop (min. 
56 Kiss), Zare, David, Cabai 
— Mureșan (min. 46 Vergu), 
Naom, Pușcaș — Lupău, Gher- 
gheli, Doja.

Aurel PĂPĂDIE

ETAPA Vil a OARE (duminică 
19 octombrie) : Olimpia Satu
Mare — Minerul Lupeni, C.F.R. 
Cluj-Napoca — U.M. Timișoara, 
F.C.M. Reșița — Minerul Cav- 
nic. C.F.R. Timișoara — C.I.L. 
Sighet, F.C. Bihor — Metalul 
Aiud, Metalurgistul Cugir — Au
rul Brad, U.T.A. — Înfrățirea 
Oradea, Minerul Moldova Nouă
— Dacia Orăștie, Minerul Anina

1. U.T.A. 9 6 2 1 20- 5 14
2. C.F.R. Cj-Nap. 9 5 1 3 26-10 11
3. C.F.R. Tim. 9 4 3 2 17- 7 11
4. U.M. Tim. 9 4 3 2 10- 5 11
5. Olimpia S. M. 9 4 2 3 17-11 10
6. F.C.M. Reșița 9 4 2 3 8-12 10
7. Aurul Brad 9 4 1 4 15-11 9
8. Metalul Aiud 9 4 1 4 13-15 9
9. F.C. Bihor 9 3 3 3 10-12 9

10. C.I.L. Sighet 9 3 3 3 13-18 9
11. Minerul Anina 9 4 1 4 10-18 9
12. Minerul Lupeni 9 4 0 5 14-14 8

13-14. Infr. Oradea 9 4 0 5 10-11 8
Min. Mold. N. 9 4 0 5 12-13 8

15' Dacia Orăștie 9 3 2 4 10-21 8
16. Minerul Cavnic 9 3 1 5 9-16 7
17. Metalurgistul 9 2 2 5 8-14 6
18. Rapid Arcul 9 2 1 6 6-15 •5

— Rapid Arad.



La Campionatele balcanice de gimnastică Corespondență din Anglia

TREI LOCURI I PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
VARNA, 12 (prin telefon). 

Timp de trei zile, în Sala spor
turilor din localitate, s-au des
fășurat Campionatele balcanice 
de gimnastică întrecere tradi
țională la care au luat parte 
echipe reprezentative și gim- 
naști individuali din Bulgaria, 
România, Iugoslavia și Grecia.

în general, întrecerea a fost 
dominată de echipele țării gaz
dă. care a aliniat formațiile 
sale de seniori, rodate în focul 
marilor . întreceri După cum 
s-a mai anunțat, România a 
folosit în concursul feminin e- 
ohipa de junioare care urmea
ză să participe, peste o săptă- 
mînă, tot la Varna, la concur
sul „Cupa Prietenia". în con
secință, o formație de perspec
tivă, în care marea majoritate 
a fetelor se aflau la primul 
lor concurs internațional. La 
băieți, țara noastră a aliniat o 
garnitură alcătuită atît din 
gimnaști consacrați (Sorin Ce- 
poi, Nicolae Oprescu, Romu
lus Bucuroiu), cit și din spor-

C. M. DE CICLISM (juniori)
CIUDAD DE MEXICO, 12 

(Agerpres). — în această săp- 
tămină, la Ciudad de Mexico, 
se dispută campionatele mon
diale de ciclism pentru juniori. 
La campionate și-au anuntat 
participarea cicliști din 32 de 
țări, printre care Australia. Bra
zilia, Cuba, Cehoslovacia. R. P. 
Chineză. Franța. Elveția Fin
landa, Polonia. R. D. Germană, 
R. F. Germania. Iugoslavia și 
U.R.S.S, în prima zi este pro
gramată proba pe echipe con- 
tfacronometru pe distanța de 
71,900 km. Campionatele se vor 
încheia la 19 octombrie cu pro
ba individuală de fond (119.200 
km).

CAMPIONATUL DE VOLEI
(Urmare din pap l)

într-un meci greu, echipele: 
DINAMO : Oros, Dumănoiu, 
Vrincuț, Enescu, Tutovan, Gîr- 
leanu (Căta-Chițiga, Păușescu, 
Zamfir) ; STEAUA : Ion, Ma- 
cavei, Chifu, Spînu, Mina, Pop 
(Geană, Țerbea, Manole, lones- 
cu).

Bună impresie au lăsat și 
celelalte echipe : Explorări Baia 
Mare (de la care am remarcat 
pe Balaș, Arbuzov, Staicu, Ghic) 
și Universitatea Craiova (care 
are piese de siguranță în Braun, 
Stoian și Zlotea. dar și în ti
nerii Grigoraș. Dumitru și Păs
cut.

REZULTATE: simbătă : Stea
ua — Univ. 3—0 (6, 13, 11) ;
Dinamo — Explorări 3—0 (7, 6, 
12); duminică: Dinamo — Stea
ua 3—2 (—8, 10. —10, 13. 13) ; 
Explorări — Univ. 3—1 (10, 
—13, 5, 9). Arbitrajele asigurate 
de A. Dinicu, I. Covaci, O. 
Mușat și AI. Dragomir — com
petente.

FOCȘANI, 12 (prin telefon). 
Prima zi a reuniunii de la Foc
șani a debutat cu partida Di
namo București — Știința Ba
cău. Bucureștencele au avut ne
voie doar de 45 de minute 
pentru a învinge o echipă în 
care, rareori, s-au remarcat nu
mai Elena Tcaccnco și Monica 
Moise, celelalte jucînd fără 
nerv. cu multe greșeli. în
deosebi la preluare și blocaj, 
ceea ce a permis dinamoviste- 
lor să se impună încă de la 
primele mingi. Mariana Iones-

CAMPIONATELE DE MARATON Șl MARȘ
(Urmare din nao 1)

tinerel : 1. Gh. Sandu (Dinamo 
București — antrenor M. Mari
nescu) 2.29:21,5 — campion na
țional ; 2. P. Brînaru (Dinamo) 
2.31:43,2 ; 3. Gh. Vranciu
(C. S. M. Reșița) 2.33:08.1.

Cursa feminină de maraton 
a reunit șapte concurente care, 
spre cinstea lor, au încheiat di
ficila cursă (I). reușind și re
zultate meritorii.

Clasamente : 1. Doina Pop
(Rapid Oradea — antrenor G. 
Pop) 3.03:15.7 ; 2. Elena Florea 
(Viitorul Vaslui) 3.06:13,9 ; 3.
Felicia Antoniac (C. S. Ș. Foc
șani) 3.10:59,4 ; 4. Agneta Nagy 

\(Rapid Oradea) 3.16:43.9; 5. A- 
driana Apostu (C. S. Ș. Focșani) 
3.21:56,3 ; 6. Crăciuna Ispas (CI. 
atletic Tr. Măgurele) 3.32:01.0; 
7. Maria Radu (C. S. M. Pitești) 
3.53:37,7 ; maraton redus (25 

tivi tineri, de perspectivă. în 
aceste condiții, succesele re
purtate de Livia Dascălu (locul 
I la sărituri și locul II la bîr- 
nă), Mariana Silișteanu (locul 
III la individual compus, para
lele și bîrnă), Violeta Gîțu (lo
cul II la paralele și III la sol) 
ni se par remarcabile, la fel 
ca și victoria realizată de Dan 
Odorhean la sol șl de Sorin 
Cepoi la paralele, ca și locu
rile secunde ocupate de Ro
mulus Bucuroiu la cal cu mi
nere și inele.

Iată cîteva rezultate tehnice : 
feminin, gimnastică sportivă, 
echipe : Bulgaria 188,65, Ro-

Concursul international de motocros dc la Brașov
10000 DE SPECTATORI AU URMĂRIT 

CURSE INTERESANTE, DISPUTATE
BRAȘOV, 12 (prin telefon). 

Pe traseul de pe Valea Răcă- 
dăului, din apropierea orașului 
de sub Timpa, s-a desfășurat 
duminică, în prezența a peste 
10.000 de spectatori, primul din 
serialul celor trei concursuri 
internaționale de motocros, care 
vor încheia sezonul. în pro
gram au figurat două manșe la 
clasa 250 cmc, la care s-au a- 
llniat, alături de cei mai buni 
alergători români, motocicliști 
din Austria, Bulgaria și Unga
ria.

Confirmînd așteptările, spor
tivii austrieci și unguri s-au 
impus atenției, Alfred Arn și 
Janos Nato jnstalîndu-se în 
frunte. Campionul țării noastre, 
maestrul sportului Ernest MU1- 
ner. rămas după cîteva ture 
fără frîne, a făcut, în conti
nuare, o excelentă cursă de 

cu a condus excelent jocul co
legelor sale : Victoria Banciu, 
Carmen Kadar, Irina Petculeț, 
Doina Moroșan (Corina Crivăț), 
Victoria Georgescu. Scor final: 
3—0 (1, 7, 10) pentru Dinamo. 
Arbitraj bun : I. Niculescu — 
V. Ranghel, ambii din Bucu
rești. în meciul următor s-au 
întîlnit Farul Constanța și Uni
versitatea Craiova. Jocul a fost 
disputat, constănțencele acțio
nând cu frumoase combinații 
la fileu, iar studentele răspun- 
zînd cu atacuri puternice prin 
Marilena Dubinciuc și Came
lia Tomeci. Dar, pe parcursul 
meciului, Farul a acționat tot 
mai viguros, cîștigînd cu 3—0 
(6, 14, 2). Au arbitrat bine : 
R. Farmuș (București) — M. 
Marian (Oradea).

Duminică, în primul meci, 
s-au întîlnit Farul și Știința. 
Constănțencele de la care se 
aștepta o victorie facilă, au ju
cat mult sub va’oarea lor reală, 
dind astfel studentelor posibili
tatea să cîștige un meci de sla
bă factură tehnică. Scor final: 
3—2 (14, —9, 12, —1, 5) pentru 
Știința. S-au remarcat : Elena 
Tcacenco și Monica Moise — de 
la învingătoare, Maria Enache 
și Gulniza Gelil de la Farul. 
Arbitraj bun : V. Ranghel — 
R. Farmuș, ambii din Bucu
rești. în ultimul joc, Dinamo — 
Universitatea 3—0 (9, 6, 12), 
după o partidă fără istoric, 
condusă bine de M. Marian 
(Oradea) și V. Vrăjescu (Bucu
rești).

Senei NORAN

km) — individual : 1. E. Stăni- 
lă (Tîrnavele Blaj — antrenor 
V. Todoașă) 1.26:11,0 — cam
pion național ; 2. C. Milaș
(C. S. Zalău) 1.26:56,9 ; 3. B.
Pătruță (Metalurgistul Cugir) 
1.27:41,7 ; echipe : 1. Tîrnavele 
Blaj 4.25:45,4 ; 2. C. A. Tr. Mă
gurele 4.28:14,2 ; 3. Metalurgis
tul Cugir 4.32:19,7 ; 4. Gloria 
Buzău 4.41:45,1 ; 5. C. S. Za
lău 4.44:55,0; 6. C. S. Ș. Slati
na 4.57:51,0 ; marș juniori — 
20 km : 1. I. Păun (Olimpia
București — antrenor D. Pa- 
raschivescu) 1.37:21,3 — cam
pion național, record național 
de juniori II ; 2. Gh. Freeătea- 
nu (P. T. T.) 1.37:46.6: 3. N. To- 
niță (P.T.T.) 1.41:16.7: ech!
pe: 1. P.T.T Buc're’H
5.06:01.3 — campioană na’iona- 
lă ; 2. Olimpia București
5.10:18.6 ; 3. C. S. Ș. Dorohoi 
5.26:42.19 ; 4. Metalul Hunedoa
ra 5.36:29,7. 

mânia 187,95 ; individual com
pus — Krasimira Toncva 38,60, 
Zoia Grancearova 37,95, Maria
na Silișteanu 37,55, Aurelia 
Pinzaru 37,50 ; masculin, echi
pe : Bulgaria 277,55, România 
275,25, Iugoslavia 267,65 ; indi
vidual compus : Plamen Petkov 
55,80, Rumean Petkov 55,60, 
Dan Odorhean și Dimităr Ior- 
danov 55,40 ; gimnastică ritmi
că modernă, echipe : Bulgaria 
115,50, România 109,60, Iugosla
via 107,90. La individual, pe 
primele locuri — gimnastele 
din țara gazdă. Prima sportivă 
româncă, Rozica Popescu, pe 
locul 5.

urmărire menținîndu-se pe po
ziția a treia. Dintre ceilalți 
concurenți români, Ion Plugaru 
și tînărul Alexandru Ilieș s-au 
numărat printre animatorii 
manșei cîștigate de A. Arn. Și 
în cea de a doua alergare, li
derul și-a demonstrat superio- 
tatea. de data aceasta avînd In 
tînărul nostru campion, E. 
Miilner, cel mai puternic ad
versar, „duelul" dintre ei fiind 
mult gustat de public. Repre
zentantul nostru a ocupat, în 
final, locul secund.

CLASAMENTUL GENERAL: 
1. A. Arn (Austria), 2. E. Miil
ner (Torpedo Zărnești), 3. J. 
Nato (Ungaria), 4. I. Plugaru 
(Steagul roșu Brașov), 5. L. Ha- 
lăsz (Ungaria), 6. ĂL Ilieș (Tor
pedo Zărnești).

în pauza dintre cele două 
manșe au avut loc întreceri la 
clasa națională Mobra. Victoria 
a revenit brașoveanului Traian 
Cîmpan (Steagul roșu). urmat 
de Cs. Tompa (Electro St 
Gheorghe) și P. Schmidt (Po
iana Cîmpina).

Joi. la Sf, Gheorghe, va a- 
vea loc al doilea concurs, la 
care vor participa si trei mo
tocicliști din R.D. Germană.

Troian IOANIȚESCU

TURNEE DE ȘAH
MOSCOVA, 12 (Agerpres). — 

In prima rundă a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Odessa. Ligia Jicman (Româ
nia) a învins-o pe Tatiana Fo
min (U.R.S.S.). Șikova (Bulga
ria) a pierdut la Jilțova 
(U.R.S.S.). iar Honfi (Ungaria) 
a cedat partida cu Nikolici 
(Iugoslavia). A fost consemnată 
remiza în partidele Semenova- 
Morozova, Gurieli—Levitina și 
Lelciuk—Klimova.

BELGRAD, 12 (Agerpres) — 
După consumarea a 8 runde, 
în turneul internațional de șah 
de la Zrenianin conduce iugo
slavul Zlatko Klarici, cu 6,5 
puncte, urmat de canadianul 
Biyasas, cu 6 puncte. V. Vais- 
man' (România), care în runda 
a 7-a a pierdut la Buha. iar în 
cea de a 8-a a remizat cu Ma- 
tulovici, ocupă locul 7, eu 4.5 
puncte.

ILIE NĂSTASE ÎNVINS...
Turneul internațional de tenis 

de la Tel Aviv a programat 
meciurile din cadrul semifina
lelor. Rezultate : Solomon
(S.U.A.) — Giammalva (S.U.A.) 
7—5, 6—3 ; Glickstein (Israel) — 
Năstase (România) 6—4, 6—2.

BOX e Campionul European 
profesionist la categoria „pană", 
spaniolul Roberto Castanon, șl-a 
pus la Barcelona centura in joc 
în fața șalangerului său, Ethem 
Oezakalim (Turcia). Boxerul spa
niol a obținut victoria prin k.o. 
tehnic in repriză a 8-a.

HOCHEI 0 A început o nouă 
ediție a campionatului de nochei 
pe gheață al Cehoslovaciei. Re
zultate înregistrate în etapa inau
gurală : Sonp Kladno — Slovan 
Bratislava 8—3 ; Tesla Pardubice 
— Skoda Plsen 3—2 ; T. E. Vit- 
kovice — Dukla Jihlava 4—2 ; 
Sparta Praga — Gotwaldov 3—2.

ȘAH a In turneul de la Vîr- 
bas (Iugoslavia) după 5 runde 
în fruntea clasamentului se află 
iugoslavul Gligorici și englezul 
Miles, cu cite 3*/2 puncte, secun
dați de sovieticii lusupov și Pe
tros’an, cu cîte 3 puncte. A La 
firnvlt’ca, o altă localitate iugo
slavă ce găzdu’ește un turneu 
international de șah, după 12 
runde lider al clasamentului este

CARAVANA FOTBALIȘTILOR INSULARI
ESTE GATA

LONDRA, 12 (prin telefon). 
Apropiata lntîlnire internațio
nală de fotbal dintre echipele 
României si Angliei este su
biectul principal de dezbatere 
In cercurile sportive din Ma
rea Britanie, mai ales după 
mult comentata victorie a Po
litehnicii Timișoara asupra lui 
Celtic și viitoarea confruntare 
a aceleiași cu West Ham.

După acel- 1—1 de Ia Oslo al 
echipei române, Ron Greenwood, 
conducătorul tehnic al insula
rilor. a fost citat ca fiind foarte 
mulțumit cu acest rezultat. Fi
rește, chiar dacă Anglia este 
hotărîtă să cîștige toate jocurile 
din grupă, Indiferent de reac
țiile pe care le-ar stîrni modul 
In care obține aceasta, ea nu 
poate fi decît ajutată de faptul 
că celelalte echipe își limitează 
acumularea de puncte prin me
ciuri nule. Cu toate că echipa 
României se poate considera 
norocoasă salvîndu-se cu o e- 
galitate în meciul amintit, re
zultatul trebuie privit ca bun, 
dat fiind că Norvegia este greu 
de învins pe teren propriu. En
glezii sînt acum preveniți de 
potențialul unor jucători ca 
aripile Răducanu și Crișan, 
înaltul și puternicul Cămătaru, 
sau stilistul Iordănescu.

Iată motivele pentru care 
Greenwood Înclină să creadă 
că meciul de la București nu 
va fi o simplă formalitate. Ori
cum, singurul compartiment din 
echipa adversă care îi dă spe
ranțe este acela al apărării. Se 
consideră aci că ea nu este e- 
ficace în tactica om-la-om și 
nu atît de bine organizată po
zițional. Principala temere ex
primată în presa britanică ră-

Zagreb 1—0 ; Dynamo Zagreb — 
O.F.K. Belgrad 0—0 ; Buducnost
— Napredak 1—0 ; Velez Mostar
— Partizan Belgrad 2—1 ; Olim
pia Liubliana — Hajduk Split 
0—0 ; Vojvodina Novi Sad — Sa
rajevo 2—0. Clasament : 1. Stea
ua Roșie Belgrad - 12 p : 1
Olimpia - 11 p ; 3. Radnicki — 
9 p.

IN PRELIMINARIILE C.M.
La Luxemburg, într-un meci 

pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, echipa 
Italief a întrecut cu 2—0 (1—0)
formația Luxemburgului. Au mar
cat Collovati și Bettega.

CAMPIONATE
ANGLIA. — Rezultate din pri

ma ligă a campionatului englez: 
Norwich — Wolverhampton 1—1 ; 
Liverpool — Ipswich 1—1 ; Man
chester United — Arsenal 0—0 ; 
Brighton — Nottingham 0—1 ; 
Leeds — Everton 1—0 ; Birming
ham — Aston Villa 1—2 ; Tot
tenham — Middlesbrough 3—2. 
In clasament conduce Ipswich, 
cu 17 p, urmată de Liverpool, cu 
16 p. In etapa a 11-a a ligii a 
doua, West Ham United, adver
sara Politehnicii Timișoara în 
„Cupa Cupelor", a jucat pe te
ren propriu și a învins cu 2—0 
pe Blackburn Rovers. Alte re
zultate : Chelsea — Grimsby
Town 3—0 ; Preston North End- 
Luton Town 1—0, Bristol — New
castle 2—0 ; Sheffield — Cardiff 
City 2—0.

în clasament conduce West 
Ham United — 17 p.

SCOTIA. — Celtic Glasgow a 
învins (jucînd în deplasare) cu 
2—0 pe St. Mirren, Rangers a 
dispus cu 3—1 de Heart, iar 
Aberdeen a întrecut cu 2—0 pe 
Kilmarnock.

U.R.S.S. — După desfășurarea 
a 27 de etape, pe primul loc în 
clasament se af\i Dinamo Kiev 
cu 42 p, urmată de Spartak 
Moscova cu 37 p. Rezultate mai 
importante înregistrate în etapa 
a 27-a : Dinamo Kiev — Karpatî 
Lvov 3—0 ; Ararat Erevan — Tor
pedo Moscova 0—0 ; Kairat Alma 
Ata — Spartak Moscova 1—0 ; 
Dinamo Minsk — Dinamo Mos
cova 0—1 ; Krasnodar Kuban — 
Zenith Leningrad 0—2.

IUGOSLAVIA. — Meciurile dis
putate în etapa a 8-a s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
Steaua Roșie Belgrad — Sloboda 
Tuzla 9—1 ; Borac Banja Luka — 
Radnicki Niș 0—0 ; ZeleznlcJar —

• TELEX •
Rogulj (Iugoslavia), cu 8'/2 puncte, 
urmat de compatriotul său Kova- 
cevici — 8 puncte.

TENIS o în sferturile de fi
nală ale turneului de la Barce
lona au fost înregistrate rezulta
tele : Clerc — Gomez 6—1, 6—4 ; 
Lendl — Urpi 6—2, 6—2 ; Vilas
— Tardczy 7—6, 6—0 ; Panatta —
Barazzutti 6—2, 4—6, 6—4. Finala
i-a revenit lui Ivan Lendl, vic
torios CU 6—4. 5—7, 6—4, 4—6,
6—1 în fața lui Guillermo Vilas « 
La Brisbane, John McEnroe l-a eli
minat cu 6—1, 6—1 pe Chris De
laney. Celelalte rezultate : Dent
— Roche 5—7-, 6—3, 6—2 ; Collings
— Meyr 7—5, 7—6, Faw-
ley — Edmondson 5—7, 7—6,
6— 3. a La Phoenix (Ari
zona) au continuat întrecerile 
turneului internațional feminin : 
Marsikova — Latham 4—6, 6—4,
7— 6 ; Austin — Harrington 6—2,

DE DRUM!
mine aceea că în fața publicu
lui propriu, adversarii ar putea 
adopta anumite tactici destruc
tive împotriva jocului obișnuit, 
la balon, al englezilor. Echipa 
insulară a avut ți așa destule 
probleme cu accidentările, iar 
absența unor jucători ca Kee
gan, Wilkins, Brooking și Fran
cis face ca sarcina marcării de 
goluri să fie deosebit de difi
cilă. Dealtfel, cu Ipswich con- 
ducînd confortabil în prima 
ligă, nu este surprinzător că 
doi dintre jucătorii săi sînt ti
tularizați în atacul naționalei, 
respectiv Mariner și Bates. Toc
mai abilitatea de a marca, u- 
neori spectaculos, i-a asigurat 
și Iui Fashanu locul în atac. 
Cei din linia de mijloc — Co
wan, McDermott și Hoddle — 
par să fie cei mai buni din în
tregul lot, deși este regretabil 
că nici uniul dintre ei nu joacă 
la aceleași cluburi cu înaintașii. 
Apărarea se arată mai solidă 
ca oricînd. cu Thompson, Neal, 
Watson și Mills din nou în for
mă bună. O problemă a fost a- 
legerea portarului. între Shil
ton și Clemence. Cum nota pre
ponderentă a defensivei o dau 
jucătorii de la Liverpool, s-ar 
părea că prima șansă o are 
Clemence, dar...

Trebuie spus că englezii sînt 
încrezători în posibilitatea unor 
victorii asupra echipei Româ
niei în ambele jocuri, în de
plasare și acasă, dar știu toto
dată că în cel de la București 
există destule probleme. Să ră
mânem cu speranța că cei mal 
buni vor învinge I

G. BUXTON SMITHER

ALTE INT1LNIRI
• La Amiens, în cadrul preli

minariilor C.E. (tineret), s-a 
disputat meciul dintre echipele 
Franței și Ciprului. Gazdele au 
terminat învingătoare cu 3— 
(1—1).
• Intr-un meci internațional 

amical disputat la Eindhoven 
(Olanda), selecționatele Olandei 
și R.F. Germania au terminat la 
egalitate: 1—1 (1—1). Echipa vest- 
germană a deschis scorul prin 
Hrubesch (min. 35), golul egali
zator fiind marcat de Brandts 
(min. 40).

• Cea de-a 7-a ediție a ..Cupei
Asiei" a revenit echipei Kuwei
tului. în finală, gazdele au în
vins cu 3—0 (2—0) selecționata
Coreei de Sud.

© Continuîndu-și turneul în 
Europa, selecționata S.U.A. a 
evoluat la Bielefeld în compania 
echipei locale Arminia. Fotbaliș
tii vest-germani au repurtat vic
toria cu 6—3 (1—1).

© Echipa americană „Cosmos", 
din New York, a evoluat la 
Bordeaux în compania echipei 
locale F.C. Bordeaux. Fotbaliștii 
francezi au cîștigat cu 4—1 (1—1).

BOLOGNA - DiNAMO 
BUCUREȘTI 1-1

Ieri, la Bologna, în meci a- 
mical, echipa locală F.C. Bolog
na a primit vizita formației Di
namo București. După un joc 
echilibrat, tabela de scor arăta 
rezultatul final de 1—1 (1—0).
Italienii au deschis scorul prin 
Eneas (min. 39), egalarca surve- 
nind cu 10 minute Înainte de În
cheiere, prin Augustin.

6—2 ; Schriver — Morse 6—1, 
6—2 ; Turnbull — Walker 7—5, 7—5. 
în turul • doi al probei de dublu, 
perechea Ryomura — Reynolds 
(S.U.A.) a întrecut cu 7—5, 6—0 
pe Latham (S.U.A.) — Lucia Ro
manov (România).

TENIS DE MASA © La Praga 
s-a disputat dubla întîlnire inter
națională dintre echipele Ceho
slovaciei și U.R.S.S. în ambele 
partide, victoria a revenit gaz
delor : la masculin, scorul a 
fost de 5—4, iar la feminin de 
3—0. a La Perpignan, în cadrul 
,Cu$ei ligii europene" echipa 
•Yngliei a învins ’ cu 4—3 selecțio
nata Franței. în cel mai atrac
tiv meci, campionul european, 
englezul John Hilton, l-a între
cut cu 21—13, 21—18 pe Jacques 
Secretin. @ în cadrul aceleiași 
competiții, în orașul vest-german 
Duisburg, echipa Suediei a dis
pus cu scorul de 5—2 de selec
ționata R. F. Germania. Cel mal 
bun jucător al învingător'lor a 
fost Ulf Thorsell.
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