
Finalele campionatelor de călărie

DEAC (C.S.M. Sibiu) Șl I. BUCUR (Dinamo) 
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Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) și 
campioni la concurs complet
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Astăzi, etapa a 5-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

UN NOU DERBY DE TOAMNĂ!
SPORTUL STUDENȚESC-UNIVERSITATEA CRAIOVA

Ionel Bucur (Dinamo) sint noii 
Foto : V. ClRDEI-Sibiu

SIBIU, 23 (prin telefon). — 
Festivalul echitației românești, 
care a avut loc la baza hipică 
din localitate, s-a încheiat cu 
finalele campionatului și ale 
„Daciadei" la concurs complet. 
Cea mai dificilă probă a că- 
lăriei a solicitat din plin pe 
concurent!, mai ales în ziua a 
treia, cînd s-a desfășurat cro
sul, în cele din urmă, titlu
rile revenind, la cat. ușoară, 
lui Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) 
cu Chimion și lui Ionel Bucur 
(Dinamo) cu Volpone.

La echipe, cu un lot mai 
omogen — Aurel Lăpăduș 
cu Sergiu, Gruia Deac cu Chi
mion. Ion Vescan cu Fârcășan 
—, formația C.S.M. Sibiu pre
gătită de Horst Hisch a obți
nut victoria, a treia în pal
mares.

Atenția a fost 
cu deosebire spre

îndreptată 
întrecerile

Hie IONESCU-coresp.

(Continuare in pag 2-3)

In derbyul turneului de baschet masculin, 
CONSTANȚA - BUCUREȘTI 83-70

(cronica in pag. 2-3)

d La Hunedoara, din nou pe teren propriu, Corvinul 
încearcă reabilitarea O La București, Steaua - față în 
față cu o specialistă a „remizelor” • La Tg. Mureș, 
A.S.A. pare favorită sigură în fața „lanternei" @ La Rm. 
Vilcea, I. Oblemenco contra fostului său profesor V. 
Stănescu @ in „Regie", tricolorii între ei sau Lung con
tra atacurilor Coraș - Hagi # La Oradea, un meci 
intre două echipe care in etapa trecută s-au întors cu 
3 puncte din deplasare S La Galați, Dunărea - fără 
nici o victorie la activ ! — are un meci greu cu campio
nii # La Bacău, după victoria de la Ploiești, antrenorul 

C. Radulescu are mari șan
se... în fața fostei sale e- 
chipe £ La Slatina, e sufi
cient să spui Halagian — 
Dobrin ca să-ți dai seama 
de miza jocului, deși Arge
șul e la distanță de 10

Tocuri in clasament

CLASAMENTUL
1- 2. SPORTUL STUD. 

DINAMO
4 3 1 0 9-27
43108-173. Jiul 43016-484- 5. Steaua 

Universitatea
42119-33
42117-15

6. F.C. Olt 4 1 3 0 4-2 57. S.C. Bacâu 42113-358. Politehnica lași 40401-149-10. A.S.A. Tg. Mureș
F.G Baia Mare 4 12 14-84

4 1 2/1 4-6 4
11. Rapid 4 112 5-7312. C.S. Tîrgoviște 40313-55
13. Chimia 41123-6314. F.C Bihor 40312-5315. Corvinul 40222-52
16. «F.C. Argeș 4 1 0 3 3-7 2
17. Dunârea C.S.U. 4 0 22 1-5 2
11. Petrolul 4 1 0 3 4-9 2

^\\\\\\\\\\\^

i

i

Hunedoara
București :

Tg. Mureș : 
Rm. Vilcea 
București :

Oradea :
Galati :

Campionatele mondiale de lupte greco-romane
Bacâu : 
Slatina :

PROGRAMUL JOCURILOR
CORVINUL - F.C. BAIA MARE
STEAUA - POLITEHNICA IAȘI

(Stadion Steaua)
A.S.A. - PETROLUL
CHIMIA - RAPID
SPORTUL STUD. - UNIV. CRAIOVA

(Stadion Sportul studențesc)
F.C. BIHOR - JIUL
DUNĂREA C.S.U. - DINAMO

Meci televizat
SPORT CLUB - C.S. T1RGOVIȘTE
F.C. OLT - F.C. ARGEȘ
Toate partidele vor Începe ia ora 17

I. DRAICA Șl ȘT. RUSU - NEINVINȘI înaintea derbyurilor de azi și mîine
23 (prin telefon). — 

a doua zi a- întrece-
KIEV, 

Cea de 
rilor mondiale de lupte greco- 
romane, care se dispută aci 
la Palatul Sporturilor, a fost 
plină, cum se spune, cu nu
meroase dispute, unele dintre 
ele palpitante si extrem de 
echilibrate, altele încheiate cu 
rezultate neașteptate. Se pare 
că. în general, această edi
ție a campionatelor mondiale 
este dominată — cel puțin pî- 
nă acum — de mari surprize, 
printre care vom nota. în pri
mul rînd. eliminarea actualu
lui campion al lumii la 
100 kg. polonezul 
Wroklawski. precum și înfrîn- 
gerea sovieticului Demov Ka- 
zarasvili. campionul lumii la 
cat. 48 kg. care-i compromite 
șansele de a-și menține titlul. 
Din păcate, nici reprezentanții 
noștri n-au fost feriți de ast
fel de... surprize, dintre ei N. 
Zamfiț (cat. 57 kg.) și Șt. Ne
grișan (cat. 63 kg.) fiind eli
minați din turneele pentru 
locurile 1—6. I

cat. 
Roman

STEAIH CONTINUĂ SĂ DEȚINĂ 
SUPREMAȚIA ÎN HANDBALUL NOSTRU

• Ultima gală, de la Rm. Vilcea, □ reabilitat spectacolul • Prea 
multă ambiție și prea puțin... handbal • Lipsa de unitate, prin

cipala „suferință* a arbitrajelor

Ultimul turneu al turului 
campionatului masculin de 
handbal. Divizia ..A", ediția a 
26-a_ a confirmat iubitorilor a- 
cestul sport că Steaua — for
mația cu cele jnai multe succe
se interne si internaționale si. 
datorită acestui lucru, cea mai 
apreciată — continuă să domine 
handbalul nostru. Bazîndu-se pe 
doi iucători de excepție. Vasile 
Stingă si Nicolae Munteanu. ea 
se bucură de activitatea labori
oasă a celorlalți echiDieri (Du
mitru Berbece — în remarcabil 
progres. Ștefan Birtalan — e- 
xemplu de pasiune pentru 
handbal și de dragoste pentru 
clubul care l-a făcut vedetă. 
Virgil Niculae. Cezar Drăgăni- 
tă. Mihai Daniel. Marian Miri- 
că. Marian Dumitru) si de pers
pectiva apropierii valorice a 
..noului val" (Adrian Simion, 
Adrian Ghimes. Constantin Pe
tre. Ovidin Marc ș.a.). Mobili
zați de dorința obținerii victori

la 
ca- 

a 
iar

Iată amănunte de la ulti
mele întreceri, știut fiind fap
tul că în această zi s-au dis
putat întîlniri din primele tu
ruri la categoriile 52. 62, 74, 
90 și +100 kg, precum si tu
rurile IV la categoriile care au 
început în prima zi a campio
natelor mondiale. La aceste 
din urmă categorii, cum spu
neam. au fost eliminați N. 
Zamfir si St. Negrișan. Primul 
în cadrul categoriei 57 kg. a 
pierdut la puncte (0—3) 
bulgarul Petăr *Bolov. La 
pătul unui meci în care 
fost inexplicabil de pasiv, 
cel de al doilea a fost învins, 
intr-o confruntare foarte difi
cilă. de finlandezul Tapio Si- 
tila, care a cîștigat la puncte. 
La cat. 100 kg. Vasile Andrei 
a terminat pe locul III în gru
pa sa Si va lupta sîmbătă di
mineața pentru locurile 5—6.

Și acum cîteva cuvinte des
pre luptătorii care au intrat 
în concurs în această a doua 
zî a competiției. La cat. 52 
kg. Constantin Alexandru a 

ei. ca o îndatorire de onoare fa
tă de culorile clubului pe care-1 
reprezintă, acești sportivi devin 
o familie puternică, cu o mare 
capacitate de luptă si cu posibi
lități nebănuite de a depăși mo
mentele grele. Spectacolul spor
tiv realizat de Steaua este a- 
desea de înaltă clasă si dacă tot 
mai multi tineri intră ne porți
le handbalului o datorăm și efi
cientei propagande realizate de 
această echipă de elită crin fru
musețea iocului practicat si 
prin lăudabilul spirit de fair-, 
play pe care-1 degajă evoluțiile 
sale. Felicitîndu-i pe handbalis- 
tii de la Steaua' pentru perfor
manta de a fi încheiat neînvinsi 
turul campionatului Diviziei ,.A“ 
si îndeosebi pentru ineîntătoare- 
le partide realizate ne parcur
sul întrecerii, să nu-i uităm pe 
antrenorii lor. Radu Voina si 
Otto Telman, precum si De cel 
care ani si ani a fost sufletul 
echipei, maestrul emerit al

pierdut prin descalificare (min. 
4.58) cînd era condus cu 6—0 
de sovieticul Bcmvr Pasajan. 
campionul mondial al catego
riei. iar la cat. 62 kg. Gh. 
Uță a pierdut și el, dar prin 
superioritatea 
(min. 3,

categorică a 
fcg. Ilie Ma
pe Ho June 
pe care l-a 
descalificare

adversarului 
cînd era condus cu 

4—0) la bulgarul Zivko Van- 
ghelov. O foarte clară victorie 
a obținut campionul mondial 
Ștefan Rusu la cat. 74 kg. unde 
l-a învins fără dificultate pe 
Jim Andre (S.U.A.). De ase
menea. o victorie 
obtinut la cat. 90 
tei. El l-a întîlnit 
(R. P. Chineză), 
întrecut i 
(min. 2,37). 
dar la cat. 
Codreanu a 
in fața lui 
Ungară).

In reuniunea de după-amiază. 
Ion Draica; jn limitele cat. 82

Dan GÂRLEȘTEANU

prin
Tot în primul tur, 
+100 kg. JJompn 

i pierdut la puncte
Joszef Nadi (R. P.

(Continuare in pa o a 4-a)

Aruncă la poartă Vasile Stingă ! 
sportului si antrenorul emerit 
Cornel Oțelea. președintele de 
azi al clubului.

Performanta echipei Steaua 
capătă noi valențe în condițiile 
în care principalii săi adversari 
au realizat un progres valoric 
evident. Dinamo București, for
mația Pe care antrenorii Ghită 
Licu si Valentin Samungi se 
străduiesc s-o înalte la nivelul 
ambițiilor lor. este astăzi mult 
mai bine închegată mai omoge
nă. mai unitară în exprimare, 
îndeosebi apărarea este acum

din campionatul național de polo

CRIȘUL Șl DINAMO - PUNCTAJ MAXIM
ORADEA. 23 (prin telefon). 

Vineri a fost a doua ..zi lungă" 
în turneul inaugural al cam- 
nionatului national de nolo. 
S-au jucat (ne o vreme închi
să) ont nartide. cite patru de 
reuniune. în prima dintre reu
niuni. CRIȘUL si DINAMO — 
singurele neînvinse la început 
de seyon — au obținut victorii 
la diferente concludente. Oră- 
denii au avut o repriză, a doua, 
ireproșabilă: în celelalte ei iu- 
cînd mai relaxat, disputa deve
nind astfel cit de cît echilibra
tă. Rezultatul final : CRIȘUL — 
C.S. ASE 17—7 (3—2, 6—0, 4—2, 
4—3) prin golurile marcate de 
Gordan 6. Kiss 3. Fejer 2. Pan
tea 2. Bone. Rat. Costrăș. Ko
vacs (C). respectiv Geambasu 3.

Foto : N. D'RAGOȘ
mult mai puternică. ,ros-albii“ 
practicînd un ioc mobil, avan
sat. agresiv, de întimpinare. în 
stare să destrame sistemul ofen
siv al multor echipe. în această 
fază a iocului doar inconstanta 
,.goal-keeper“-ilor (Claudiu Io- 
nescu si Virgil Marchidan) sca
de din randamentul general. A- 
tacul dinamovistilor l-a cîștigat

Hristoche 'NAUM

(Continuare în pag 2-3)

Balanov 2. Ivan. Ganciu. Arbi
tri : Gh. Nistor si V. Goian.

Campioana a învins la rîndu-1 
fără probleme, impunîndu-se 
mai cu seamă în ..sferturile" 3 
Si 4. DINAMO — I. L. TIMI
ȘOARA 19—8 (4—2. 2—2, 6—2. 
7—2). Golgeterul Hagiu a con
firmat că si-a intrat cu adevă
rat în rol. reușind 8 goluri, se
condat cu brio de iuniorul M. 
Zaharia — 4. Au mai înscris 1 
Ghită. 2. Ungureanu 2. Răduca- 
nu. Rus. Dan (D). respectiv 
Boros 4. Fărcută 2. Manea 2. 
Arbitri : Șt. Karacsony si S. 
Stănescu.

PROGRESUL s-a imous în 
fata VOINȚEI CLUJ-NAPOCA 
cu 11—8 (3—1. 3—1. 3—3. 2—3). 
in cea mai disputată întîlnire. 
Bucureștenii au arătat o data 
mai mult că formează o garni-
tură cu resurse insuficient va
lorificate. In prim-plan s-au a- 
flat portarul Creta si Ivănescu

Geo RAEȚCHI

(Continuare in doo 2-3)

în concursul prcolimpic

de Ia Los Ai’gclcs

C. OLARU, CÎȘTIGĂTOR
AL PROBEI DE CANOE 500 m

LOS ANGELES 23 (Agerpres).
— In prima zi a competiției 
preolimpice de la Los Angelas. 
Costică Olaru a obtinut victoria 
în cursa de canoe sirpDÎu 598 m, 
cu timpul de 2:01.92. Dună cum 
arată agenția Reuter . Campio
nul mondial Costică Olarii, din 
România, a obtinut în proba de 
sprint a canoelor o victorie de
tașată scontată de Specialiștii 
prezenti la Lake Casitas". Alte 
rezultate : caiac 1 — 500 m I 
bărbați: Andreas Stahle (R.D.G.)
— 1:49,28; caiac 1 — 500 m femeii 
Eva Rakusz (Ungaria) — 1:59,87j 
caiac 2 — 500 m bărbați | 
Oliver si Matthias Seack (R. F. 
Germania) 1:36,33.



Miine, în etapa a Vl-a la rugby Au început liaulelc cumplona

CONSTANTA - BUCUREȘTI 83-70, lN DERBYUL 
TURNEULUI DE BASCHET- MASCULIN

SIBIU, 23 (prin telefon).
Primul meci al zilei a treia a 
turneului final al „Daciadei" de 
performantă la baschet mascu
lin a opus selecționatele jude
țelor CLUJ si IAȘI. A fost o 
partidă mult mai echilibrată 
decit se prevedea, deoarece ie
șenii au evoluat bine, nelăsta- 
du-se impresionați de presta
țiile anterioare ale adversarilor. 
Sportivii din orașul de pe So
meș au început siguri pe ei, bu 
condus pe tabela de scor, dar 
nici o dată decisiv. Antrenorul 
ieșenilor, D. Pavelescu. avîn- 
du-1 accidentat pe coșgeterul 
echipei. Radu Boișteanu. a a- 
pelat la serviciile tînărului C. 
Moscalu, care a avut o com
portare demnă de 
Și astfel, dintr-un 
părea ușor pentru 
rezultat o întrecere 
frumusețea, în care
Gh. Roman, cu Barna în vervă 
deosebită, au obținut o victorie 
meritată cu scorul ds 83—76 
(40—36). Au marcat : Crăciun 
18, Barna 26. Ilea 6, Trif 6, 
Herbert 13. Nicoară 14 (C), rw- 
pectiv Măgurean 33. Dănăilă 10, 
Mihăiiescu 9, Moisescu 16, Mos
cate 8. Arbitri : N. Constanti- 
nescu și R. Stănciuleseu.

Derbyul întrecerii, disputat 
între echipele CONSTANȚEI 
9i BUCUREȘTIULUI, a fost 
așteptat cu maro interes.

CAMPIONATELE

remarcat, 
meci care 
clujeni a 
de toată 

elevii Iui

Constănțenii au făcut cel 
mai bun joc al lor din actualul 
turneu. Băiceanu, în vervă 
deosebită, cu execuții de ex
cepție, s-a dovedit încă o dată 
unul dintre cei mai buni bas- 
chetbaliști ai 
țelegem de ce i 
național nu-1 
jucător, care 
demonstrează 
bite) ; alături 
năilă, Spinu, Radu si Moldo
veana au avut evoluții care au 
făcut din adversarii lor niște 
parteneri docili, deși ta rîn- 
durile acestora se aflau com
ponent ai lotului național 
(Pogonaru, Carpen, Ardelean) 
și alți sportivi experimentați 
(Grădișteanu, Voicu. Mari
nescu, Chircă). Meciul a fost 
la discreția elevilor lui Alex 
Botoș, care au obținut un suc
ces indiscutabil, aplaudat cu 
căldură de un public entu
ziast. Scor final : 83—70
(47—26), pentru Constanța. 
Au' marcat : Rado 20. Mănăilă 
28. Băiceanu 17, Moldoveana 4, 
Spina 14 (C). respectiv Arde
lean 15. Haiduc 4. Chirci 4, 
Carpen 8. Voicu 17. Grădiștea
nu 10, Pogonaru 12. Arbitrii D. 
Opreiț și AL Guțâ s-au achitat 
bine de o sarcină dificilă.
SIBIU — BTHOR 72—62 (37-28)

țării (nu în- 
antrenorii lotului 

văd pe acest 
de ani de zile 

calități deose- 
de el, Mă-

Paul IOVAN

DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

de la categoria ușoară. După 
dresaj, pe primul loc se aflau 
Mircea Neagu (Steaua) cu Ba- 
bllon. iar la echipe C.S.M. Si
biu. La sfîrșitul probei de 
cros, oel mai adesea decisivă. 
In fruntea clasamentului 
situaseră călăreții steliști. 
în ultima zi. la obstacole, 
prtazător. au comis multa 
»eli, permitted sibienilor 
le impună si să obțină, 
final, o victorie 
Strînsă a fost lupta si la ca
tegoria mijlocie, dinamovistul 
Ionel Bucur obținîhd un suc
ces la limită.

„FESTIVAL CUIIURAI-SPOBTW“

care 
svr- 
gre- 

să 
în 

meritată.

REZULTATE : cat. ușoară — 
Individual : 1. gruia drac
(C.S.M. Sibiu) ou Chimion 44,50 
p — campion național șl al „Da- 
eladel", 2. Victor Demian (Olim
pia) cu Șotron 48,92 p, 3. Radu 
Biol (Dumbrava) cu Ertrin 51,50 
P, 4—5. Aurel Lăpăduș (C.S.M. 
Sibiu) cu Serglu șl Otto Fabien (Dinamo) cu Scorpion 51,64 p, 6. 
Mircea Neagu (Steaua) cu Babi- 
krn ; echipe : 1. C.S.M. SIBIU
96,17 p — campioană națională 
și • „Dacladei*, 2. Steaua 107,17 
p. 8. Dinamo 112,17 p, 4. Dum
brava 117,87 p. 5. Olimpia 121,84 
P. 6. Agricola Tg. Mureș 225,50 ; 
eat mijlocie : 1. IONEL BUCUR 
(Dinamo) cu Volpane 53 -p — 
campion național și al ,j>aela- 
det”, 1. Gruia Deao eu SeMm 
54,95 p, 3. Aurei Lăpăduș cu 
GMauc 7L25 p.

Il MKIIl „IIMPUBI 101"

PRIMUL DERBY AL SEZONULUI:
FARUL

Mtine, la Constanța, se dispută 
primul „meci-șoc* al noului 
campionat de rugby. Se întîlnesc 
echipele Farul — lidera incontes
tabilă a formațiilor provinciale — 
și Steaua, campioana ediției tre
cute a întrecerii șl actuala lide
ră a clasamentului. în perspec
tivă, așadar, un med de cel mal 
mare interes, în care XVrle Li
toralului va căuta să-și mențină 
faima invincibilității pe teren 
propriu. Partida de milne (care 

.se va disputa pe stadionul mare, 
ta cuplaj cu mediu de fotbal

STEAUA
susținut' de F.C. Constanța) ne 
va permite o primă orientare ta 
privința celei mai bune echipe 
a sezonului (urmind, desigur, a 
aștepta șl „punctul de vedere* 
dinamovist ta această nouă cursă 
pentru titlu). Forța de joc a ce
lor două protagoniste fiind apro
ximativ egală (superioritate 
Steaua pe grămadă, in timp ce 
Farul pare mai bună pe tred- 
sferturi), precumpănitoare va O 
— credem — tactica de joc (fa 
trecuta ediție de campionat : 
ÎS—13, respectiv 3—15).

PROGRAMUL ETAPEI
SERIA I
București

Baia Mare

Constanța :

SERIA A n-a
București :
Buzău :
Bîrlad :
Cluj-Napoca
Arad

A VI-a ȘI ARBITRII
/

UNIVERSITATEAR.C. SPORTUL STUDENȚESC 
TIMIȘOARA

Stadion Tei ora 9,30, P. lonescu (Buc.) 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — ȘTIINȚA PETROȘANI 
Stadion Parcul Copilului ora 10, C. Stanca (Constanța) 
DINAMO — POLITEHNICA IAȘI

Stadion Olimpia ora 10,30, S. Manea (Sibiu) 
ȘTIINȚA CEMIN — C.S.M. SIBIU 
Stadjon
FARUL
Stadion

Dacia ora 11, V. Marinescu (Buc.) 
— STEAUA
Farul ora 14, FI. Du du (Buc.)

GRELE OLIMPIA — METALUR. CUGIR
Olimpia ora 9, Gh. Băncean-u (Buc.)

MAȘINI 
Stadion
RAPID — VULCAN BUCUREȘTI
Stadion A.S.A. Mărăcine ora 9. FI. Tudorache (Buc.) 
RULMENTUL — C.S.M. SUCEAVA
Stadion Rulmentul ora 9,30, O. Ianescu (Constanța) 
POLITEHNICA 16 Febr. — T.C. IND. MIDIA
Stadion Babeș ora 11, Al. Pavlovici (Buc.) 
GLORIA P.T.T. — RAPID BUCUREȘTI
Stadion Gloria ora 9, A. Briceag (Buc.)

CLASAMENTUL EFICACITĂȚII (eseuri) după 5 etape : individual : 
L V. ION (Farul) — 5, ; 2—4. Holbau, Varga (ambii Farul), Fulcu 
Steaua) — 4 ; 5—10. Vărzaru, C. Fio rea, Mirrariu (toți Steaua), Galan 
(Faruf), VasUiu (Poli. Iași), Chirieencu (Dinamo), toii eu 3 reușite ; 
echipe : 1. FARUL — 59. 2. Steaua — 25. 3—4. Politehnica Iași și 
Dinamo — T... 8—9. Grivița Roșie șl „U* Timișoara — 1, 10. Sportul 
studențesc — 0 eseuri I

UN RALIU AVIND LA START MAȘINI DE

In reuniunea ii
C. P. B. - LAMINORUL

CLUJ-NAPOCA. 23 (prin te
lefon). Desfășurate de cîtiva ani 
după o formulă inedită. întrece
rile finale ale campionatelor 
naționale de oină au început 
vineri dimineață pe stadionul 
municipal din localitate. Dintre 
sutele de participante la etapa 
inițială, echipele Dinamo Bucu
rești (actuala campioană a tă
rii). C. P. București. Universita
tea București. Energia Rîmnice- 
lu (iud. Buzău). Tineretul Crîn- 
gu (jud. Teleorman), Laminorul 
Roman. Tricolorul B. Mare. Re
colta Apoidu de Sus (iud. Si
biu) Metalul Tîrgoviste si Di
namo Tulcea au reușit, mergînd 
din victorie în victorie pînă In 
prezent, să se mențină în lupta 
pentru un loc oe podium dispu- 
tindu-si acum intîietatea. în pri
mul tur al finalei pe tară, in
tr-un turneu eliminatoriu la ca
pătul căruia duminică la prînz 
vor mai rămîne doar 4 echipe 
în cursa pentru titlu.

Sortii au decis ca în cel mai 
important ioc al reuniunii inau
gurale să se întîlnească fosta 
campioană a tării C. P. Bucu
rești si Laminorul Roman. Tipo
grafii au început la ..bătaia 
mingii" unde au realizat 8 punc
te suplimentare. In schimb cu 
evidente fisuri în apărare, ma
joritatea bucurestenilor au fost 
loviți — pe culoarul de ducere 
sau întoarcere — fiind conduși 
după prima repriză la o diferen
ță apreciabilă : 18:8. Pauza a 
fost un bun sfetnic pentru foștii

PESTE 50 DE ANI!
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Duminică. tacepted de la 
ora 9 dimineața, fa Parcul 
sportiv „Timpuri Noi" (cal. 
Dudești) din Capitală, va avea 
loc un amplu „Festival cultu- 
ral-sportiv" organizat de comi
tetul sindicatului si asociația 
sportivă Timpuri Noi. în pro-

gram : întreceri de mtai-fot- 
bal, cros, șah, tenis de masă, 
popice, demonstrații de box ; 
precum si un spectacol artis
tic susținut de ansamblul „Mu
gurelul" si formații artistice 
de amatori din întreprindere.

Pe danseul din preajma Halei 
Obor, mai precis cunoscuta 
„parcare" de aici, s-a petrecut 
(zilele trecute) un eveniment 
deosebit. încet, încet răzbind 
cu greu printre mașinile .Ja zi" 
si numeroșii spectatori, autove
hicule deosebite, din cele pe 
care le mai vedem doar la Ci
nematecă. intrau în perimetrul 
amintit ocunîndu-sî fiecare lo
cul stabilit O fisie mare de pîn- 
ză. pe care scria „START" indi
ca celor din nreaimă că se a- 
flau ta fata unei competiții 
sportive. Intr-adevăr, asa Si era. 
S-au adunat aici nu mai puțin 
de 42 de autovehicule pentru a 
narticina la un raliu ne distan
ta București — Sinaia, competi
ție numită ..Raliul automobile
lor de epocă : o competiție a

amintirilor, cu mașini ..demo
date". născute cu decenii în 
urmă. Dovadă, cele două cate
gorii de concurs : „A” — fabri
cate oină în 1930 si „B“ — fa
bricate pină~ in 1940.

„Frumoase mașini" — spu
neau majoritatea celor care le 
admirau. Referindu-se la linia 
lor deosebită, la modul — ire
proșabil — in care stat întreți
nute de către proprietarii lor. 
Unii dintre ei in vîrstă. de peste 
70 de ani. cum stat dr. Aâo-

si cele mai reușite, premiate 
pentru originalitate si excepțio
nală întreținere. Fiindcă a fost, 
totuși, o competiție sportivă, 
iată cîstigătorii : cat. „A" 
E. Sirbu (Steyer 1927), 2.
Ghisa (Ford 1929). 3. M. Băltă- 
retu (Renault 1928) ; cat. ..B“ 
— 1. Al. Ene (Mercedes 1938), 
2. Al. Covaci (Nasch 1935). 3.
D. Popescu (Erschine 1939).

Un amănunt pus la dispoziție 
de către Iulian Ciobotara, pre
ședinte al comisiei tehnice a

CRiȘLIL Șl DINAMO - PUNCTAJ MAXIM LA POLO
(Urmare din pag. 1)

— autor a 5 goluri, celelalte fi
ind realizate de Mădescu 3. To
ma. Tătaru. Gh. Ion (P). res
pectiv Coiceriu (iarăși excelent) 
5, Sebok, OIpretcan, Blaga. Ar
bitri : B. Băjenaru si V. Burdca.

Dar cel mai frumos Joc al di
mineții a fost ultimul din pro
gram. Considerați si... conarde- 
rîndu-se mari favoritL unii PO- 
loiști ai Rapidului au tratat cam 
„de sus" partida, tinerii Stelei 
silindu-i însă, printr-un înot 
continuu, la mari eforturi si 
reușind un surprinzător 6—6 cu 
două minute înainte de final. In 
cele din urmă, două execuții de 
efect ale lui Niță si Schervan 
■u adus decizia : RAPID — 
STEAUA 8—6 (3—1. 2—2. 9—1, 
3—2). Oricum, să reținem cele 
dintîi promisiuni pentru viitoa
re derbyuri. cu Steaua printre 
protagoniste ! Realizatori : Gai
ță 3. Nită 3. Schervan 2 (R).

respectiv Nuțu 3. Duculeț, 
Geantă. Ilea. Arbitri : R. Nichi- 
ta si V. Medianu.

Reuniunea de după-amiază a 
debutat cu o tatilnire contro
lată si cîstigată de mai experi
mentata formație VOINȚA : 
9—3 (2—0. 2—1. 2—2. 3—0) cu
frageda echipă C. N. ASE. Clu
jenii au ajuns astfel la a doua 
victorie, dar au.„ zero puncte 
ta clasament, suportind — ca 
si poloistil timișoreni — o pe
nalizare de 4 p. deoarece nu au 
avut numărul regulamentar de 
Jucători care să fi trecut nor- 

. mele de control ! ? Au marcat : 
Coiceriu 3. Seb5k 3. Blaga 2. 
Olpretean. Giurgiu (V). respec
tiv Geambasu 2. Tufan. Arbi
tri : V. Burdea și D. Paraschi- 
vescu S-au întîlnit apoi RAPID 
ri L L. TIMISOARA, bucures- 
tenii apropriindu-și succesul cu 
■corul de 16—12 (5—2. 2—3,
3—3. 6—î). Ei si-au creat din 
start un avans asigurător

deconectarea i-a adus la 5—5. 
Valoarea superioară și-a spus 
ta final cuvintul. pe lista reali
zatorilor figurînd Nită 4. Scher
van 3. Olac 3. Gaiță 2. Iones- 
cu. Vesne. Tschiltschke, Chiriță 
(R). respectiv Munteanu (am
biționat împotriva fostei sale 
echipe) 5. Stcrpu 2, Manea 2. 
Toth. Andreescu. Făreută. Ar
bitri : V. Medianu și A. S. 
Cxegenny. DINAMO a învins 
cu 8—3 (0—1. 3—0. 2—1. 3—1) pe 
STEAUA. dar învingătorii au 
trebuit să ..alerge" mai tatii 9 
minute dună egalare (reușită de 
abilul Rus), iar apoi să se între
buințeze serios pentru a Infrin
ge rezistenta portarului Diaeonu 
si • celorlalți adversari care 
•-au Mitodepăsit. tootind iarăși 
impresionant Au marcat : Rus 
1. Ardeleana. Zaharia. Hagiu 2, 
Moieeanu (D) respectiv Ad. 
Ion. Geantă. Dea. Arbitri : V, 
Goian și B. Băjenaru. în ultima 
tntilnire, CRIȘUL - PROGRE
SUL 16—8 (5—2, 6—L, 1—1, 
4—O.

Simbătă și duminică an loc 
ultimele două etape, eu ier- 
byurile Crișul — Rapid, și, res
pectiv, Dinamo — Crișul.

Dir. SAVIN IVAN, EFORIE 
NORD. Apropo de cele aproape 
MO de tau<lturi pe care tânărul și 
tetonfatul Ilagi ie-a suportat pfaa 
ecum, .in noul sezon fotbalistic : 
Ar mai (8 de dezlegat 
Șl enigma următoare : 
Hagi — bietul ! — cît a stat 
La pămînt 7 Cît in picioare 7

ieștl : 1—0 cu Dinamo — ta op
timi de finală și 2—2 cu Steaua 
— fa semifinale. Te pul cu... 
„Cupa* 7

MUGUREL BERCEA. BUCU
REȘTI. „Știu că in ediția 1972— 
1973 a Cupei României — pe cînd 
aveam 10 ani — s-a înregistrat 
eca mai incredibilă finală a aces
tei competiții, ea puntad față in 
față o echipă din Divizia „B”, 
Chimia Rimnicu Vîlcea, și alta 
din Divizia ,,C“, Constructorul 
Galați. Nu știu Insă în ce con
diții au ieșit atunci din cursă e- 
chipe ca Dinamo și Steaua”. Pe 
amîndo.uă le-a eliminat-. Con
structorul Galați, ta meciuri sus
ținute pe teren neutru, la PIo-

MANOLE BREAZU, GIURGIU. 
Printre campionii mondiali de 
box profesionist la toate catego
riile, s-au numărat și doi pugl- 
liștt europeni : Max SchmeUing 
șl Ingemar lohanson.

IOSIF BOȚEA, GALAȚL 
fotbalist poate fi eliminat din Joc 
sau avertizat cu cartonașul gal
ben dacă actul de indisciplină al 
acestuia s-a petrecut IN PAUZA 
dintre cele două • reprize. Arbitrul 
U va opri carnetus de legitimare, 
chiar și fa cazul comiterii unei 
abateri mai grave — lovirea un.ul 
adversar, insultarea arbitrului 
sau a publicului ©te. — după ter
minarea partidei. Pe urmă, ane 
euvintul Comisia de disciplină.

G. TĂNASE
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fost primii

Se îndreaptă tpre linia de sfori un „Renault" din anul 1928..:
Foto : D. NEAGU

xandru Temelie sau Alexandru 
Covaci, ambii din București, Ion 
Pîrvu din Tg. Jiu. 
larea din Timișoara 
care au mașina de 
mină*, adică ei au _________
proprietari ; alții, mai tineri, ca
re stat pasionali mecanici si .ze 
Joacă* cu astfel de mașini, păs- 
trindu-le frumos întreținute. De 
Pildă. Ionut Cîmpan. profesor 
de fizică în Predeal, sau Marcel 
Olaru. operator chimist la Com
binatul chimic Brazi. Cine erau 
vedetele ’ Un „Steyer 1927”, „A- 
ere 1936”. „Cadillac Lasa’e 
1938”. JSkoda 1949”. „D.K.W.
1940* — de fapt acestea au fost

automobilelor de epocă : „Raliul 
a avut Ioc in cadrul „Zilelor 
automobilelor de epocă”, orga
nizate de către A.C.R. si O.J.T, 
Prahova. El a fost întregit de o 
expoziție in centrul stațiunii 
(au mai venit 9 mașini ta afara 
celor care concuraseră), de un 
concurs de viteză în coastă pe 
500 m (învingător L Dabija — 
Cadillac Lasale 1937), de alte 
manifestări".

A fost o sărbătoare a automo
bilismului din tara noastră, care 
s-a bucurat de un mare succes 
de public la București. Ploiești, 
Gmpina. Sinaia.

Modesto FERRARINI

In revenire
Reîntors de la Budapesta, unde 

a fost invitat de conducerea 
furtului din vara vecină, G. Ti
ll ase a ținut să-și onoreze pre
zența obțtntnd doal victorii, un 
deaa-heaț cu Farandola kt fața 
Romitei, șl cu Juiieta, mm șl-a 
spulberat adversarii pe ultima 
parte a cursei. Tot două victorii 
a obținut T. Marinescu, cu Iulla, 
a cărei valoare o situează ta rtn- 
dul derbyștilor 1984, și Jep, care 
insă era total scăpat fa handicap. 
Prima cursă a riied a nevenit iul 
Subotița, pe care M. Dumitru a 
condus-o excelent, ară tind că nu 
și-a epuizat rezerva de secunde. 
Tenor, mergînd pe distanța fa
vorită de 2100 m, a reușit să-șl

găsească cursa. Cea de a doua 
cursă a 2 amior a revenit im 
Sadfaa, a cărei performanță era 
greu de anticipat, față de valo
rile anterioare. Lista cîștdgătonior 
a fost completată de Sorfa, al 
cărui trap lăsa de dorit.

REZULTATE TEHNICE 1 Cursa 
I 1 L Subotița (M. Dumitru) 
137,5, 2. Vatra. Cota : cîșt. 1.S0. 
ord. ÎS. Cursa a H-a : 1. Faran
dola (Tănase) 1:30,7, deat-heat 
Romita (Stoian) 137,7. Cota : Cîșt. 
t, ord. 24, ev. Farandola 84, Bo
tnița 1<7. Cursa a m-a t L Sa
dica (Nacu) 1:37.9, 2. Rovin, 8. 
Tufișoara. Cela : cîșt. 4, ord. 8, 
ev. 97 și 194, ord. triplă 278. 
Curea a IV-a ; î. Tenor (Todu-

ță), 2. Dorobanț, 3. Sugtae. Cota: 
cîșt. 8, ord. 48, ord. triplă 5162. 
Cursa a V-a : 1. JuMeta frânase) 
131,1), 2. Atalo, 3. Oaana. Cota : 
dșt. 1, ord. 8, ev. 15, ord. triplă 
55. Cursa a VI-a ' ----
rtaesou) 1:27,8, __________ , _
Client. Cota : eîșt. 1,20, ord. 8, 
ev. 5, ord. triplă 83. triplu 2-4-6 
89 șl 959. Cursa a VII-a s L Jap 
(Marinescu.) 134,9, 5. Surxtuc. Co
ta: cîșt. 1.80, ord. 19, ev. 8. 
Cursa a VIII-a : 1. Sorin (V.
Gheorghe) 1:31,8, 2. Simbria. Co
ta: cîșt. 5. ord. 147, ev. 97.
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UN PREȘEDINTE DE CLUB
CARE IȘt CUNOAȘTE ROLUL

Jack BERARIU
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Rm. Vilcea. 
ce privește

da
lai re

prezintă

în acțiune crite-
5 puncte la fie- 
de

4. V.
(Ț.S.K.A. Moscova) 569 
Evdokimov (Ț.S.K.A.

569 p, 6. L. Sta» 
569 p ; echipe s 1.

au acumulat Ralf Lau 
Aurel Urzică șl Otiliu 
primul avtad și o ta
ta continuarea riasa- 
dupâ șase runde, mal

La jumătatea in trecerii, ta tur
neul internațional ștudențeso de 
șah, dotat cu trofeul „Politehni
ca ’83“, apar prinsele preciziunl. 
O opțiune importantă pentru po
dium pare să fi luat ttaârul nos
tru campion, ieșeanul Ovidiu 
Foișor, prim punctele acumulate 
Sn rundele 5 șl 6 (remiză cu A. 
Negulescu șl victorie la Șt- Ba
riu), dar maJ ales prin victoria 
ta fața cehoslovacului A. Peka
rek, tatr-o partidă din prima 
rundă, care fusese de trei ori 
Întreruptă 1 El împarte acum șe
fia pe tabel cu polonezul Jerzy 
Bany, amin doi avtad 4,5 p. Bine 
situat este și campionul univer
sitar Adrian Negulescu, cu 4 p, 
iar 3,5 p 
(R.F.G.), 
Berechet, 
treruptă. 
montului, 
trebuie menționați Alois Pekarek 
(Cehoslovacia) șl Dragos Dumi- 
trache, cu câte 2,5 p (1), Sorin 
Giurumia 2 p (1).

Rezultate din runda a 5-a : 
Bany — Santo Roman (Franța) 
1—0, Baciu — Dumitrache 0—1, 
Urzică — Berechet remiză, Lau 
— Pekarek șl Mililț — Giurumia 
întrerupte ; runda a 6-a : Peka
rek — Berechet 1—0, Santo Ro
man — Negulescu 0—1, Lau — 
Bany și Giurumia — Urzică re
mize, Dumltrache — Miluț între
ruptă.

O nouă lideră în turneul femi
nin, ta care conduce Mariana Ne- 
chitfor, cu 4,5 p, urmată de Cris-. 
Una Stanca și Carmen Butt — 

întrecerile continuă în sala Ar
hitectura, din str. Academiei.
• „CUPA AUTOMATISTUL".
In Capitală, s-a încheiat prima 

ediție a turneului organizat de 
A.S. Automatica, desfășurat ta 
cadrul a trei grupe masculine. La 
maeștri a cîștigat Valeriu Nico- 
laide (Mecanică fină) eu 8,5 p 
(din 11 posibile), urmat de Em. 
Moldoveanu (I.O.R.) și V. Sene- 
țla (Automatica) — 8 p. In ce
lelalte grupe primii au fost C. 
Velea (Electiromasnetica) 9,5 p și, 
respectiv, Gh. Judele (Gloria Re
publica) 9 p.

Ț.S.K.A. Moscova 
Steaua 1708 p, 3. Vor- 

Ce-
echipe
1718 p. 2. ..
wărts 1690 p ; senioare : 1. 
ra&ela Ungureanu (Steaua) 376 p, 
2. Aurelia Toader (Steaua) 375 p, 
1. A. Stereva (T-S.K.A. Sofia) 375 
p ; pistol, seniori : 1. J. Potteck 
(Vorwărts) 577 p, 2. S. Korostitev 
(Ț.S..K.A. Moscova) 576 p, I. J. 
Gtesse (Vorwărts) 573 p, 
Ivanenko
P, 5. S. 
Moscova)
(Steaua)
Ț.S.K.A. Moscova 1714 P, 2. Vor- 
wărts 1712 p, 
senioare :
ved) 376 p, 
(Steaua)’ 372 
(Steaua) 371 
(Steaua) 366
(ȚA.K.A. Sofia) 362 p, 6. K. Pav- 
tova (ȚE.K.A. Sofia) 362 p.

liopu 
ol fan 
ViO-

Ma- 
iroltă 
andu

, 3. Steaua 1695 p ;
A. Csanaxll (Hon- 

2. Silvia Kapoeztay 
p, 3. Elena Tariuc 
p, 4. Virginia Slsoe
p, 5. G. Ivanova

CAMPIONATUL MASCULIN

temut, capabil să-si aducă 
mare contribuție la activul 
chipei. Păstrarea lui numai în 
faza ofensivă (ca apărător este 
încă rudimentar si din această 
cauză pasibil de eliminări si 
chiar de descalificări) ar con
stitui un ciștig pentru Dinamo. 
După cum corelarea forței altor 
atacanti periculoși (Tudor Roș
ea. Mircea. Grabovschi. Mircea 
Bedivan. Cornel Durău). sincro
nizarea acțiunilor lor în scheme 
temeinic învățate, ar spori efi
cienta acestei echipe aflate în 
real progres. Si — cel mal im
portant lucru pentru Dinamo, 
pentru Ghiță Licu ei Valentin 
Samungi — este necesitatea în
tronării unei discipline ferme, 
asigurătoare de luciditate în 
momentele ..fierbinți", capabilă 
să creeze premise pentru fructi
ficarea tuturor atuurilor.

Reciștigindu-1 pe Măricel Voi- 
nea. acum aproape de valoarea 
care l-a consacrat. H. G. Minaur 
Bala Mare a crescut sl ea Pe 
plan valoric. Din păcate, o obo
seală pe care o punem pe sea
ma turneului întreprins tn R.F. 
Germania (9 jocuri — 9 victo
rii). în perioada de două șăntă- 
mîni dintre turneele Diviziei 
„A" de la Ploiești si Rm. Vilcea. 
l-a diminuat potențialul. A fost 
evident că Minaur ajunge re
pede la capătul resurselor mai 
ales In ultimul sfert de oră al 
meciurilor cu Dinamo București 
si Steaua. Partida de mare fru-

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL
„Lanterna*, C. S. Tirgoviște, a pierdut, 

in patru etape,
După consumarea etapei 

a 4-a a Diviziei „A" am 
înregistrat din nou o pagi
nă plină pe agenda indis
ciplinei. cu urmări directe 
asupra zestrei de Duncte a 
celor 18 divizionare angre
nate în competiția sportivi
tății dotată cu „Trofeul 
fair-play Sportul". Sîmbătă 
si duminică am contabilizat 
18 cartonașe galbene și n- 
nul roșu (băcăuanul Pe
noff). La această ..recoltă" 
se adaugă și atitudinea, to
tal nepedagogică a antre
norului tîrgoviștean L Cîr- 
ciuipărescu fată de propriul 
jucător O. Popescu. astfel 
îneît echipa C.S. Urgoviște 
mal pierde 10 puncte în- 
tr-o etapă (prima de la în
ceputul campionatului) în 
care jucătorii ei nu au pri
mit nici un cartonaș. PInă 
în prezent, trei echipe — 
Steaua, A.S.A. Tg. Mureș 
și Chimia Rm. Vilcea — 
-își continuă „seria" cartona
șelor, ele colecționînd în 
fiecare din cele 4 etape 
disputate cel puțin un car
tonaș galben. Duminică, ju
cătorii echipei Rapid au e- 
galat recordul steliștilor din 
etapa a 3-a în 
vertismentelor : 
galbene într-un 
te nedorite

privința a-
3 cartonașe 
meci. Aces- 
.,recorduri", 

precum si numărul 
al cartonașelor arătate

DINAMO 
JIUL 
POLITEHNICA 
F. C. BIHOR 
F. C. BAIA MARE 
PETROLUL
DUNĂREA GS.U. GALAȚI 
F. C. ARGEȘ
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
SPORTUL STUDENȚESC 
F. C. OLT
CORVINUL 
RAPID 
S. C. BACĂU
A.S.A. TG. MUREȘ 
STEAUA
CHIMIA RM. VILCEA 
C. S. TIRGOV1ȘTE

| COMPETIJIA SPERANȚELOR... IN 6 CONSTATARI DUPĂ 4 ETAPE
S-a consumat încă o etapă si 

în campionatul speranțelor, 
competiție care a început să a- 
tragă tot mai mult atentia. mai 
cu seamă nrin rezultatele înre
gistrate. Iată cîteva constatări 
oferite de. o simplă ..citire" a 
clasamentului alăturat.
• Rapid, echipa alcătuită. în 

linii mari, din pepiniera pro
prie si pregătită de Emil Dumî- 
triu. este singura care a obtinut 
maxim de puncte : 8.

• O altă performeră a prime
lor patru etape este F. C. Baia 
Mare. A rămas'si ea neînvinsă.

musete cu Politehnica Timisoara 
e lăsat să se întrevadă perspec
tivele bune ale echipei pregă
tite de Lascăr Fană si Petre A- 
vramescu.

Dinamo Brasov. Independența 
Carpati Mîrsa si Constructorul 
Arad — echipe care si-au asi
gurat calificarea în prima gru
pă valorică — au reprezentat 
surprize plăcute în acest cam
pionat. ca si Minerul Cavnic 
dealtfel. „Poli" Timisoara, cu un 
lot foarte tinăr. se anunță o 
valoare de prim rang peste un 
an. cel mult doi.

Turneul de la 
reabilitat în ceea 
spectacolul sportiv doar de me
ciurile din ultima zi. a fost ca
racterizat de dîrzenie. de luptă 
aprigă, de ciocniri aspre. Lupta 
pentru puncte a fost mal acer
bă ca orieînd. dar — din păcate
— ea a eliminat de multe ori... 
handbalul, lăsind in teren doar 
simbiozele cu alte discipline 
(rugbyul. luptele libere...). La 
aceasta au contribuit si arbitra
jele. Lipsa lor de unitate a pus 
în mare încurcătură echipele. 
Exceptind cuplul Marin Marin
— Stefan Serban. singurul cu 
adevărat de valoare internațio
nală. restul arbitrilor au condus 
după principii proprii (ori prea 
sever, ori prea îngăduitor). Ie
șenii D. Gherghjean — C. Dră- 
gan manifestînd linsă de unitate 
chiar pe parcursul aceleiași par
tide. Ei au sancționat drastic li
nele infracțiuni (și bine au fă
cut !). lâsind anoj să se comită 
sub ochii lor neregularităti ase-

50 de puncte
bitri în cele patru’ etape 
(73 galbene și 3 roșii) 
conduc la concluzia că ma
joritatea divizionarelor ,.A“ 
au ratat startul la capi
tolul disciplină, care are o 
pondere mare în pregătirea 
de ansamblu a echipelor 
fruntașe, angajate pe dru
mul ridicării ștachetei com
petitivității. Dar iată că de 
la vorbe la fapte este încă 
o mare distanță. Este mo
mentul ca semnalul de a- 
larmă declanșat de efectul 
cumulului de cartonase să 
fie recepționat cît mai grab
nic. Concret : după patru 
etape 10 jucători au acu
mulat cite două cartonașe, 
ultimii trei fiind M. Popa 
(Jiul). Gălan (Corvinul) și 
Cernescu
care sînt suspendați pentru 
etapa de azi. Apropo a 
suspendări, joi Comisia 
disciplină l-a suspendat 
băcăuanul Penoff două 
tape, ceea ce Ii atrage 
chipei S.C. Bacău o dimi
nuare suplimentară de 5 
puncte, pentru că la o sus
pendare mai mare de o e- 
tapă intră 
riul celor 
care etapă 
în plus.

După Patru etape, 
samentul „Trofeului 
play Sportul" se 
astfel :

285 p
285 
285 
285 
280
280
280
280
280
280
280
280 
275 
270
270
265
260
250

ca si Rapid, dar fără să pri
mească gol !
• Politehnica Iași n-a reușit 

că obțină nici un punct, fapt 
care trebuie să dea serios de 
glndit antrenorilor — pepinierei 
ieșene.
• Surprinzătoare evoluția e- 

chipei campioane a ediției tre
cute. Universitatea. După ce a 
obtinut maximum de puncte în 
deplasare (8 goluri marcate. 2 
primite), echipa olteană n-a 
reușit pe teren propriu decît un 
punct din patru !

11 0 0 337-243 33
10 0 1 323-236 31
9 0 2 319-272 29
6 1 4 263-248 24
« 0 5 266-282 23
5 1 5 249-242 22 

"i 2 ’5 235-237’21
5 0 « 270-305 21
2 1 8 238-264 16
1 2 8 225-272 «
2 0 9 259-311 15
1 1 9 237-269 «

mănătoare fără să dicteze nici 
un fel de sancțiune. O astfel de 
manieră lasă posibilitatea să 
creadă că cei doi ..cavaleri ai 
fluierului" au acordat regim 
preferențial unor formații, că au 
aplicat legea în funcție de sim
patii. Este nevoie, deci, ca fo
rul de resort să analizeze nu 
numai jocul echipelor, ci 81 e- 
volutiile arbitrilor.

li
11 
M 
TI 
11 
11 
îî 
11 
11 
11 
11 
11

programează me-

1. Steaua
î. Dinamo Buc.
3. H.G Minaur
4. Dinam© Bv.
5. Indep. Mfr șa
4. Constr. Arad 
T ./crfF’Tkn. ’
8. Min. Cavnic
9. ,.U“ Cluj-Nap.

10. Constr. Or. 
tt. Tract Bv.
12. Raion Sâv.

Re Ou ml, care _ 
efori tur-retur In tire formațiile 
acelorași grupe valorice (1—8 fl 
7—12), Începe la 22 decembrie.

ÎNSCRIERI PENTRU CURSURILE DE GHIZI
OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI* BUCUREȘTI 

onunță câ in perioada 15 septembrie - 15 octombrie 1983, 
zilnic, între orele 12—18, face înscrieri de candidați pentru 
examenul de selecționare la cursurile de ghizi, colaboratori- 
externi, la sala Universității cultural-științifice din str. Bi
serica Amzei nr. 7 (în localul fostului muzeu Simu).

Condițiile de înscriere sînt afișate la sediile O.N.T. „Qjf- 
oați" București și Universității cultural-științifice (sălile : 
Dalles, Batiște și Amzei).

Din 1863, de cînd adu
narea cluburilor engleze de 
fotbal a elaborat la Free
mason’s Tavern din Londra 
primul regulament,' fotbalul, 
regulile după care se joacă 
se perfecționează 
devin din ce în ce 
xacte, încercînd să 
instrument cît mai 
în păstrarea principiilor 
jocului (simplitate. exacti
tate), a fair-play-ului. Un 
instrument util în menți
nerea sportivității pe tere
nuri se dovedesc tot mai 
mult cartonașele galbene, 
ca si cele roșii. Ivite din 
necesitatea unei mai bune 
comunicări între arbitru și 
jucători în cazul în care 
nu... vorbesc aceeași limbă, 
ele au devenit — odată cu 
contabilizarea lor si sanc
tionarea jucătorilor care 
întrec măsura în acumula
rea unor astfel de averti
zări — adevărate stabiliza
toare ale atmosferei de pe 
gazon.

Recent. F.I.F.A., împreu
nă cu Internațional Board, 
unicul for care poate i 
fica regulamentul, au 
în studiu problema 
9.15 m (10 yarzi) la 
trebuie așezat ..zidul" 
executarea loviturilor 
bere. ..zid" care, de regulă, 
este făcut la numai 6—1 m 
de punctul unde se află 
mingea. S-a opinat mai în- 
tîi că arbitrul. în cazul în 
care amintita distanță nu 
este respectată de jucători, 
poate modifica locul execu
tării loviturii cu 2—3 m

modi- 
luat 

celor 
care 

la 
11-

Suspendat pe o etapă, in pri
măvara acestui an, deci aCtadu-se 
timp de 2 ANI In situația de a 
B considerat recidivist la orice 
nonă abatere, Penoff (S.C. Ba
cău) a călcat Iar alături. Aproa
pe de finalul medului cu Petro
lul, la Ploiești, cînd formația din 
Bacău lupta din răsputeri pentru 
• apăra golul marcat de Cărpuci

• Ca $1 anul trecut, două din
tre echipele unor centre puter
nice — Corvinul si S. C. Bacău 
— au pornit cu stîngul. Rămine 
de văzut dacă vor putea reveni 
In prim-plan.
• După un start pierdut. Pe- 

irolul-Luccafărul a obtinut do
uă victorii consecutive. Dar cum 
Petrolul-Luceafărul este de fapt 
echipa națională de juniori, nu 
victoriile acestei formații sur
prind, ci eșecurile...

1. RAPID 4 4 0 0 11- 2 8
2. F.C. Bala M. 4 2 2 0 9- 0 6

3-4. C.S. T-vlște 4 3 6 1 12- 5 6
F. C. Bihor 4 3 0 1 9- 2 6

1. F. C. Argeș 4 3 9 1 4- 2 6
4. Universitatea 4 3 11 9-3 5
7. Dtaamo 4 1 0 2 5- 1 4
9. Petrolul-Luc. 4 14 1 6-4 4
9. Dunărea CSU 4 111 6- 4 4

16. Jiul 4 10 1 4-5 4
11; F. C. Olt 4 111 5-0 4
12. Steaua 4 111 0-8 3
13. Sportul stud. 4 0 3 1 9- 1 1
M. Corvinul 4 111 4-9 1
15. S. C. Bacău 4 10 1 0-10 1
U. ASA. Tg. M. 4 10 1 5-13 1
VI. Chimia 4 10 1 1-14 2
H. Priit. Iași II 0 4 >16 0

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO A EXCURSILOR 
DIN 23 SEPTEMBRIE 1333. Extra
gerea 1:^33487959005009 7. 
Extragerea a n-a : 34 90 16 20 51 
71 10 I 40. Extragerea a Ht-4s 
B 11. Fond total de rișttguri : 
1340.987 lei, din care 426.542 lei 
report la categoria 1. IN ATEN
ȚIA PARTICIP ANȚILOR : vineri 

mai aproape de poartă, 
sancționînd echipa care se 
apără. Dar. pe bună 
tate, s-a spus : dacă 
tura ar fi fost inițial 
propierea careului de
Si arbitrul ar fi sancționat 
..zidul" cu avansarea a 
2—3 m, urma, ca lovitura 
să se execute din interiorul 
careului. Or. în careu, sin
gura lovitură liberă directă 
acceptată de regulament 
este penaltyul. Cei în drept 
au dat atunci puteri depli
ne arbitrului ca acesta să 
sancționeze cu cartonaș 
galben pc jucătorii din 
„zid" care nici Ia interven
ția conducătorului jocului 
nu înțeleg să vină la locul 
indicat (asa cum. s-au în- 
tîmplat. recent lucrurile cu 
Negriiă. la meciul cu Haj- 
duk Split, de La Craiova). 
Un experiment a avut loc 
cu prilejul campionatului 
mondial de juniori disputat 
cu cîteva luni în urmă în 
Mexic, cînd arbitrii au pri
mit dreptul de a sancționa 
pe fiecare jucător ce încal
că distanța cu cartonaș gal
ben, iar în caz de recidivă 
cu unul roșu. A fost de a- 
juns ca Ia unul din pri
mele meciuri o echipă să 
primească patru cartonașe 
galbene. urmat de unnl 
roșu, pentru ca Ia urmă
toarele partide distanta de 
9,15 m «ă nu mai fi încăl- 
eată !

Morala, învățătura sînt 
limpezi.

șl a cuceri astfel două puncte 
prețioase, Penoff l-a lovit pe 
Bon, abatere oare i-a atras eli
minarea de pe teren. Prin acest 
gest condamnabil, Penoff aducea 
prejudicii, ta primul rtnd, pro
priei sale echipe, lăsînd-o să 
continue lupta numai în 10 oa
meni. Este un lucru la care, se 
pare, nu reflectează cei care co
mit astfel de abateri !

Joi, Penoff a apărut ta fața 
Comisdiei de disciplină, in preala
bili, s-a ventilat părerea — ne- 
princvplală, firește — ca acest 
oaz să fie tratat cu duhul blîn- 
dețil, întrucât Penoff ar fi un 
jucător de perspectivă, de care 
„ar putea fi nevoie". Un punct 
de vedere cu totui nejust' al 
unor tehnicieni, care pun pe pla
nul al doilea etica sportivă, tn- 
cunajînd ta acest fel eventualele 
abateri ale altor jucători „de... 
perspectivă".

Comisia de disciplină a ținut, 
însă seama de faptul că Penoff 
este recidivist șl l-a SUSPENDAT 
PE 2 ETAPE, atrăgîndu-1, totoda
tă, atenția jucătorului asupra 
sancțiunii — drastice — care îl ‘ 
așteaptă ta cazul comiterii unui 
nou act de indisciplină.

Conștient de răspunderea care 
fi revine în calitate de președin
te al Iul Sport Club Bacău, to
varășul Corneliu Costinesou, pre
zent la ședință, a avut o poziție 
cu remarcabile valențe morale, 
fiind ta totul de acord cu sanc
țiunea și arătînd că la Bacău se 
va duce o permanentă muncă 
educativă, fără nici un tel de 
ralbat disciplinei, nici chiar de 
dragul unor calități fotbalistice 
care, dealtfel, nu se pot afirma 
șl dezvolta decît ta condițiile unei 
corectitudini desăvtrșite, ale res
pectului față de jocul de fotbal.

50 septembrie 1933 va avea toc o 
nouă tragere a excursiilor Loto !
MARI SUCCESE LA INDEMINA 

TUTUROR !
• Astăzi este ultima zi de 

participare la tragerea Loto 2 
de duminică 25 septembrie 1983, 
care va avea loc taeepînd de la 
ora 16 ta sala dubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicoviel nr. 42 ; numerele ex
trase vor fi transmise lin cursul 
serii 4a televiziune și radio * 
De asemenea, numai astăzi mai 
pot fi depuse buletinele de par
ticipare la concursul Pronosport 
al acestei săptămâni, care, după 
toate probabilitățile, va prilejui 
noi șl mari succese celor mai 
inspirați iubitori de pronosticuri 
sportive • La agențiile Loto- 
Pronosport pot fi depuse, ptaă 
marți 27 septembrie inclusiv, bu
letinele pentru atractivul concurs 
Pronosport intermediar cu me
ciuri din cadrul cupelor europe
ne, care va avea loc miercuri 28 
septembrie 1933. ÎNCERCAȚI SA 
VA NUMĂRAȚI ȘI DV. PRINTRE 
MARII CtȘTIGATORI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT 1
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Campionatele europene de volei

ECHIPELE ROMÂNIEI
ROSTOCK, 23 (prin telefon).

In cea de a doua zi a între
cerilor turneilui final pentru 
locurile 1—6. echipa feminină 
de volei a. României a întilnit 
reprezentativa Ungariei. O e- 
chipă bună. evident, cu care 

. fetele noastre se mai întîlnise- 
ră în pregătiri (și pe care o 
învinseseră), ceea ce ne făcea 
să sperăm intr-un rezultat bun. 
Cu condiția ca ele să se re
găsească. să joace cu ambi
ție, la valoarea lor. Dar n-a 
fost așa. Doina Sâvoiu. Fidelia 
Crișan. Maria Enache. Speran
ța Găman. Mirela Popoviciu, 
Ioana Liteanu (Carmen 
jdeanu. Daniela Drăghici, 
na Berdilă) au făcut 
o partidă slabă, care 
firește, la înfrîngere. 
de ce, dar echipa 
pare debt solată. lipsită de 
voință, nereușind să maj rea
lizeze faze de bun nivel. ca 
în meciul cu Cehoslovacia, 
care rămîne astfel o frumoasă 
amintire. Dacă am văzut 3—4 
faze rapide și cu eficiență. în

Cue- 
Ilea- 
nou 
dus, 
știm

din 
le-a 
Nu 

noastră

Învingătoare (m) și învinsă (t) 
ÎN FAȚA CELOR ALE UNGARIEI 

------------------------ PROGRAMUL
FEMININ. Locurile 1—6 î 

România — R.F.G. ; R.D.G, —> 
Bulgaria; Ungaria — U.R.S.S. 
(sîmbătă) ; România — Bul
garia ; R.F.G. — Ungaria ; 
U.R.S.S. — R.D.G. (duminică). 
Locurile 7—12 : Polonia — I- 
talia; Olanda — Suedia; Fran
ța — Cehoslovacia (sîmbătă) ; 
Italia — Olanda ; Suedia. — 
Franța ; Cehoslovacia — Po
lonia (duminică).

DE AZI Șl MHNE
MASCULIN.

U.R.S.S. — R.D.G. ;
— Italia ; Polonia 
slovacia (stmbătă) 
slovacia — Bulgaria 
R.D.G. : U.R.S.S. • 
(duminică). Locurile 
Finlanda — Ungaria ; 
ța — Grecia ; Olanda 
mânia (simbătă) ; 
Franța ; ~
România 
că).

Locurile 1—6:
Bulgaria
- Ceho- 

Ceho- 
Italia — 
Polonia

7—12 : 
Fran- 
- Ro- 

Ungaria —
Grecia — olanda ; 

— Finlanda (dunJm-

Mi-rest... servicii greșite ale 
relei Popoviciu, în afara tere
nului, preluări greșite. în mo
mente decisive, ale Fideliei Cri- 
șan. nereușite ale Măriei 
nache în linia a doua.

Așa se explică faptul că în 
numai o oră de joc. mai pre
cis 61 de minute, tabela de 
marcaj a arătat un scor fi
nal nefavorabil echipei noas
tre : Ungaria — România 3—8

E-

(14. 13, 
turneul
vem pînă acum 3 înfrîngeri : 
la U.R.S.S. (încă din serii), 
R.D.G. si Ungaria. Ce va fi în 
celelalte două întîlniri cu

4). Iată, așadar, că în 
la care participăm a-

REZULTATE TEHNICE

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE

FEMININ : Ungaria — Ro
mânia 3—0 ; U.R.S.S. — Bul
garia 3—1 (turneul 1—6) ; 
Polonia — Olanda 3—O'; Ita- 
talla — Cehoslovacia 0—3 (tur. 
neul 7—12).

(Urmare din pag. 1)

La recenta ediție (a 8-a) a 
Balcaniadei de canotaj. des
fășurată în Turcia, la Pendik. 
ramerii și vîslașii români au 
dominat întrecerile, cucerind 
10 titluri și locul I în clasa
mentul general pe națiuni. E- 
voluînd bine, schifistele noas
tre au învins în toate cele pa
tru probe disputate, prin Va
leria Răcilă, la simplu 
Poekieleva — Bulgaria^ 
Ronle — Grecia) ; Mariana 
Trașcă — Titie Țăran, la 2 
vîsle (2. Bulgaria, 3. Grecia) ; 
Mihaela Armășescu — Aurora 
Darko, la 2 rame (2. Bulgaria, 
3. Grecia) ; Olga Bularda, Ma-‘ 
ria Fricioiu, ChirsP Apostol, 
Florica Lavric + Ecaterina 
Oancîa, la 4+i rame (2. Gre
cia).

O frumoasă comportare au 
avut și reprezentanții schitului 
nostru masculin care, în fina
lele rezervate seniorilor, și-au 
adjudecat trei titluri de cam-

(2.
3.

pioni balcanici : la 2 f.c. (Va
ier Toma, Constantin Postoiu), 
4 f.c. (Constantin Airoaie, Va
ier Toma, Petru Iosub, Daniel 
Voiculescu) si 4 vîsle (Gheor- 
ghe Halaicu, Ion Stoian, Tra
ian Ghiban, Dimitrie Popescu).

Bine pregătiți. încrezători în 
forțele lor, juniorii au evoluat 
mai bine decît în ..Concursul 
Prietenia". învingînd în pro
bele de 4+1 rame (Dorin 
Grandorii. AntoneJ Zopodcanu, 
Dragos Neagu, loan Șnep 
Dumitru 
(Damian 
nean, 
Tompa)
Curteanu, Marius Curelea, Da
niel Grancea, Ioan Dima).

Printre 
canotorii 
niori. în 
și 8+1 ; 
(seniori), 
niori).

Răducanu). 4 fs. 
Cebuc, Octavian Lis- 

Liviu Trif, Ladislau 
și 4 vîsle (Emilian

ceilalți învingători l 
din Bulgaria, la se- 
probele de 4+1 rame 
Iugoslavia, la 2+1 
2 vîsle și 2 f.c. (ju-

TENISMfiNlI NOȘTRI>
O frumoasă competiție de 

tenis. Campionatele Balcanice
— reunind pe practicanții 

.„sportului alb" din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia — era lansată cui 23 
de ani în urmă. Prima ediție 
(masculină) se disputa la A- 
tena Intre 25 și 29 august I960, 
tenismanii tricolori aflîndu-se 
printre favoriți. De-a lungul 
celor 23 de ediții disputate 
pînă acum, în echipele noas
tre reprezentative aveau să 
evolueze, printre alții — con
tribuind decisiv la dominarea 
de către români a competiției
— Ion Tiriac,
Dumitru Hărădău, Florin 
gărceanu si Andrei Dîrzu, pre
cum si Virginia Ruzici. Flo
rența Mihai, Lucia si Maria 
Romanov. Echipa masculină a 
tării noastre a cucerit de 10 
ori titlul de campioană balca
nică (Iugoslavia de 7 ori), iar 
fetele s-au clasat de 12 ori pe

LA BALCANIADA
primul loc. Este, să recunoaș
tem. un palmares prestigios.

In acest an. mai exact de 
marți și pînă duminica vi
itoare, la Haskovo, în Bulga
ria, vă avea loc cea de-a 24-a 
ediție a Campionatelor Balca
nice rezervate seniorilor si se
nioarelor. Echipa feminină va 
pleca la Haskovo avînd asu- 
pră-i titlul de campioană, cu
cerit anul trecut, în ediția 
care a fost găzduită de muni
cipiul Timișoara. Tot atunci, 
băieții au ocupat locul secund 
In clasamentul final. După o- 
pinla celor doi tehnicieni care 
se ocupă de pregătirea tenis- 
manilor- pentru Balcaniadă, an
trenorii emeriti Alexe Bardan 
(băieți) si Ștefan Georgescu 
(fete), competiția va reujji și 
în acest an la start tenismanl 
de valoare din Balcani. atît 
reprezentanții Iugoslaviei, ci* 
și cei ai Bulgariei emițînd 
justificate pretenții pe'ntru un 
loc ne podium.

Prin alcătuirea unei judi
cios program competițional in
tern si internațional, federația 
noastră de specialitate a vizat 
Campionatele Balcanice ca u- 
nul dintre principalele obiec
tive. A și luat măsuri. în con
secință, ca titularii pentru a- 
ceastă competiție să pogfă e- 
fectua o pregătire corespunză
toare. Echipa masculină este 
alcătuită din Florin Segărcea- 
nn, Dumitru Hărădău si An
drei Dîrzu, iar cea feminină 
din Lucia Romanov, Daniela 
Moise. Maria Romanov și 
Florența Mihai. Adică jucăto
rii și jucătoarele în cea 
bună formă la această 
Motiv pentru care iubitorii te
nisului își pun speranțe într-o 
evoluție 
rezultate 
prafețele 
kovo...

Tenismanii 
în Bulgaria 
primul meci 
disputa marți. în 
celor din Grecia. In aceeași zt, 
echipa noastră feminină va
juca în compania selecționa
tei Turciei.

de emoții a avut și campionul 
mondial al cat. 74 kg., ștefan 
Rusa, care l-a-învins la puncte 
pe suedezul Roger Tallroth. La 
jncheierea luptei, scorul era 
egal, 2—2, dar Rusu a fost de
clarat învingător pentru că 
a avut o acțiune de 2 puncte. 
Doi dintre luptătorii noștri au 
avut liber in turul doi : Ilie 
Matei (cat. 90 kg.) șj Roman 
Codreanu (cat. +100 kg.). Din 
păcate, alți doi luptători 
români au ieșit din lupta pen
tru primele șase locuri : C. Uță 
(cat. 62 kg.), care a fost învins 
de cubanezul R. Rodriguez, și 
C. Alexandru (cat. 52 kg.), care 
a pierdut la puncte în fața 
cehoslovacului Tibor Iankovici.

Sîmbătă după-amiază și 
duminică după-amiază au loc 
finalele. In prima reuniune se 
vor disputa medaliile la cate- 

lui Ion gorlile 48, 57, 68, 82 și'100 kg,

kg., și-a confirmat clasa și a 
învins intr-un meci foarte 
strîns pe polonezul Andrzej 
Mălină. El mai are in față doar

• un singur „hop", pe suedezul 
Lennart Lundel, care in primul 
tur a pierdut la Mălină. Dacă 
va cîștiga și această intîlnire, 
Ion Draica va ocupa primul loc 
în serie și își va disputa fina
la categoriei cu cîștlgătorul ce
leilalte serii, probabil so
vieticul Trimuraz Abhazava. 
în meciul cu polonezul Mălină, 
Ion Draica a fost 
dominat, 
ducind 
tătorul 
ros. l-a obligat pe polonez la 
o luptă pasivă și acesta a pri
mit trei avertismente, ultimul 
dintre ele adueîndu-i elimina
rea și, deci, victoria lui I 
Draica. iar în a doua reuniune, cea de

Un alt meci disputat și plin duminică, la celelalte categorii.

MASCULIN: UJRS.S.— Bul
garia 3—0; Polonia — Bulgaria 
2—2 (turneul 1—6) ; Finlanda 
— Franța 3—1 ; România — 
Ungaria 3—2 (turneul 7—12)

R.F.G. 
se va 
fetelor 
mulțumim cu locul 6...

Si Bulgaria ? 
îndrepta nimic 
noastre, va trebui să ne

Dacă nu 
în jocul

Aurelian BREBEANU

la început
adversarul său con- 

cu 2—0. Dar lup- 
român a atacat vigu-

DINAMO A CÎSTIGAT»

TURNEUL DE BASCHET
DE LA PLOVDiV

Participind, la Plovdiv, 
turneul internațional de 
chet dotat cu ,>Cupa Balkan
1983“. campioana României. 
Dinamo București, a obtinut
victoria în toate întîlnirile sus
ținute și astfel locul I în cla
sament. Clasament final 
DINAMO (72—59 cu 
Pleven. 103—86 cu 
Istanbul. 87—72 cu 
Plovdiv si 90—69 cu ________
în finala competiției), 2. Ecza
cibasi (participantă la „Cupa 
Koraci" ; are în componență 
doi jucători din S.U.A.). 3. Ă- 
kademik Plovdiv. 4. Spartak 
Pleven. Cei mai buni jucători 
ai echipei antrenate de Gh. 
Novac : Dan Niculescu. Marian 
Braboveanu. Gabriel David si 
Ion Uglai.

la 
bas-

1.
Spartak 

Eczaolbasi 
Akademik 
Eczacibasi

TURUL CICLIST
SOFIA, 23 (Agerpres). — Turu2 

ciclist al Bulgariei a continuat 
cu etapa a 9-a Haskovo — Smo- 
lign (135 km>, ciștlgată de rutie
rul'sovietic Evpak in 3h37:45, 
urmat de Radtke (R.D.G.). Hu- 
benov (Bulgaria). Lozev (Bulga
ria), Romașcanu (România), Zi
noviev (U.R.S.S.). Markov (Bul
garia), Ciujda (U.R.S.S.). toți tn 
același timp cu învingătorul. In 
clasamentul general individual se .

BOXERI ROMÂNI
IN TURNEUL DE LA OSTRAVA

PRAGA, 23 (Agerpres). — La 
Ostrava a început tradiționalul 

'turneu de box „Memorialul Pro- 
haska", la care participă 106 pu- 
giliști din 11 țări, printre care 
și România, tn gala inaugurală, 
la categoria semimuscă, boxerul 
român Eroi Giafar l-a învins la 
puncte, cu o decizie de 4—1, pe 
S. Gelhar (R.D. Germană). La 
cat. mijlocie mică, Dănuț Călin 
(România) a pierdut la puncte 
medul disputat în compania lui 
E. Kaczmarek (Polonia).
------------------------------------- . E

Echipa feminină de handbal 
a țării noastre, care se pregă
tește pentru C.M. grupa ,.B* 
(Polonia. 7—15 decembrie a.c.), 
va lua parte, incepînd de mti- 
ne. la Campionatele interna-

AL BULGARIEI
menține lider Radtke (R.D.G.), 
urmat de Hubenbv (Bulgaria) ia 
16 sec. Evpak (U.R.S.S.) Ia 38 
sec. Romașeami se află la 6:59, 
de lider, G ar.cea ia 8:22, Con
stantin Căruțașu ocupă locui 21 
la 18:21. Clasamentul general pe 
echipe : 1. U.R.S.S. — 91h47:U ; 
2. Bulgaria — la 3:10 ; 3. Româ
nia — la 10:24 ; 4 R.D. Germană 
— la 21:14 ; 5. Polonia — la 
lh48:36 etc. ,

SUHL, 23 (prin telefon). In- 
tîlnirea de volei (în turneul 
pentru locurile 7—12) dintre 
reprezentativele României si 
Ungariei s-a disputat timp de 
două ore si 15 minute. Rezul
tat final : România — Ungaria 
3-2 (13, -13, 11, -9, 11).

Iile Năstase, 
Se-

Turul aerian al Europei

Ce-a de-a 11-a ediție a Turu
lui aerian al Europei s-a înche
iat zilele trecute pe aerodromul 
Veneția (Lido). cu victoria e- 
chipajului Josef Barnsteiner — 
Karl Pitterlein — Leonhard 
Parnitzke (R. F. Germania), du
pă ce echipajele rămase în con
curs (66 din 70 înscrise) au 
străbătut un traseu de 3 600 km. 
survolînd teritoriul a cinci țări 
(Austria. Ungaria. România. Iu
goslavia. Italia).

ționale ale U.R.S.S.. ce se vor 
desfășura la Vilnius 
29 septembrie.

Antrenorii Simion 
și Eugen Bartha au 
nat. printre altele, pentru de
plasarea la Vilnius, pe Viorica 
Ionică si Hajnal Jiapu — por
tari. Eva Mozsi. Angela Avă- 
danei, Renate Klein. Valentina 
Cosma Turbatu. Elena Ciubo- 
taru. Gheorghița Oprea. Maria 
Yerigeanu. Mariana Oacă. Zo- 
ranca Ștefanovici. 
ca, Rodica Marian 
de cîmp.

La turneul de la 
prezente

Germane. 
, Uniunii

pînă la

Pompiliu 
selecțio-

Laura Lun- 
— jucătoare

Vilnius vor 
C prezente reprezentativele 
R. D. Gerțnane. Norvegiei, 
României. Uniunii Sovietice 
(cu două echipe) și R.S.S. Li
tuaniene.
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BASCHET c La Salonic, în tur 
preliminar- al C.C.E, : Aris Salo
nic — Limassol (Cipru) 97—50 
(46—23). © La Buenos Aires, tn 
ziua a doua a ,,Cupei intercon
tinentale", („Cupa William Jo
nes") s-au Înregistrat rezultate
le : Universitatea Oregon (S.U.A.) 
— Cantu (Italia) 76—75. SIMAC 
Milano — Pe-narol (Uruguay) 
97—92. Conduce Obras Sanitarias 
(Argentina) cu două victorii în 
două meciuri.

Box • Italianul Walter Glor- 
Retti și-a păstrat titlul de cam
pion european profesionist la ca
tegoria cocoș învingîndu-1 prin 
oprire dictată de arbitru în re
priza a 7-a pe spaniolul Ignacio

Martinez (rănit la arcadă). în 
gala desfășurată la Roseto degll 
Abruzzi (Italia).Abruzzi

• Rezultate din turneu;TENIS _ ______ ___ _______
feminin de la Richmond (Virgi
nia) : Barbara Potter — Betsy 
Nagelsen 6—3, 6—0, Camille Ben
jamin — Lisa Bonder 1—6, 6—3, 
6—2, Marry Lou Piatek — Pam 
Casaile 6—3, 6—4, Bonnie Gadusek 
— Anna Maria Fernandez 
6—0, Rosalyn Fairbank — 
Sands 6—4, 4—6, 6—2 •
„optimi" la Geneva : Vilas 
Bedel 6—3, 6—0. GUnthandt 
Nystroem 6—3, 2—6. 6—3, Sunds- 
troem — Solomon 6—4, 6—3, Viz
caino — Brown 6—4. 6—4. Q La

6—1,
K!m

In

San Francisco (.McEnroe — Tan
ner 6—3. 6—3 ; Lendl — Fleming 

3—6 6—3 6—1 : Curren — Davis 
6—3, 7—5 ; Mayotte — Gene Ma
yer 6—4, 7—6 învingătorii s-au 
calificat In sferturile de finală.

TIR • In ziua a doua a cam
pionatelor mondiale cu aer com
primat, la Innsbruck, proba fe
minină de pușcă a fost cîștigată 
de Marltes Helbig (R.D. Germa
nă) cu 395 (record mondial ega
lat), urmată de Wu Xiaoxuan 
(R.P. Chineză) 392 p si Sylvia 
Sperber (R.F.„ Germania) 392 p. 
Pe echipe : R.F. Germania 1 164 
p, Ungaria 1 155 p. U.R.S.S. 
1 154 p.

i

Cele patru etape care s-au 
desfășurat după ce participanții 
au părăsit spațiul nostru aerian 
au fost cîstigate de : București 
(dinceni) — Bekescsaba si Osi- 
jek — Portoroz. echipaiul iugo
slav Nijaz Delici — Leon Baucr 
— Nikola Kovacevici ; Bekes
csaba — Osijek, echipajul vest- 
german Josef Barnsteiner — 
Karl Pitterlein — Leonhard 
Parnitzke : Portoroz — Veneția 
(Lido). echipajul britanic Denis 
Osborne Hooper — Janet<floo- 
per.

In clasamentul general repre
zentanții noștri Radu Ion Con
stantin — Nicolae Contu — 
Nicolae Dimovici au obtinut lo
cul 15 (de menționat că alături 
de zburătorii iugoslavi sînt sin
gurii cu cite două victorii de e- 
taDă). în clasamentul final pe 
națiuni, primele trei locuri au 
fost ocupate în ordine de :R. F. 
Germania. Iugoslavia. România.

mat 
org.'

cil
mai bune, pe su- 
zgură de la Has-

corespunzătoare. 
cît 
de

români vor pleca 
duminică seara, 
urmînd a și-î 

compania

ton GAVRILESCU

Campionate • Campionate 9 Campionate
ELVEȚIA (et. 7) : Cniasso — 

Servette Geneva 0—2, Aarau — 
Lausanne 2—1, Lucerna — Wett- 
ingen 1—0, Neuchatel — Sion 3—1 
St. Gali — Bellinzona 2—0, Ve- 
vey — La Chaux de Fonds 3—2, 
Young Boys — 
2—3, T. C. Zdricb 
Clasamentul :
ZUricb 12 p 2. St Gali 11 p. 3 
Sion 1# p... 15. Chlasso 4 p, 16 
Bellinzona 2 p.

U.R.S.S. (et. 30) : Dinamo țtiev 
— Pahtakor 2—0. Metallst — 
Zenith 1—1, Ț.S.K.A. — Dinamo 
Moscova 0—0, Jalgbiris — Nistru 
5—0, Dinamo Minsk — Cernomo- 
reț 3—0, Sahtior — Draper 1—3, 
Ararat — Dinamo -, Tbilisi 1—1, 
Torpedo Kutaisi — Neftcl 0—0. 
Clasamentul : 1. Dniper 43 p (30 
j), 2. Spartak Moscova 38 (28 j), 
3. Dinamo Minsk 35 p (28. j), 4. 
Zenith Leningrad 35 p (29 j)...
17. Torpedo Kutaisi 18 p (30' j),
18. Nistru Chișlnău 9 p (30 j).

BELGIA (et. 7) : Anderlecht — 
F. C. Bruges 6—1 Courtrai — 
Seralng 0—2, Lokeren — Molen
beek 3—Î, Cercle Bruges — Stan
dard Liege 2—3, JVa’erschei —

Grosshoppers 
— Bâsel 2—1. 
Grasshoppers

Antwerp 2—2, F. C. Liegeois — 
F. C. Malinois 0—1, Lierse — Be~ 
ringen 3—2, Beerschot — Beveren 
2—2, La Ga.raoi.se — Warege 0—1- 
Clasamentul : 1. Beveren 12 p, 
2. Anderlecht și Seradng 10 p. 4. 
Lokeren 10 p... 17. ~ 
2 p, 18. Beringep

F. C. Llegeois
2 p.
5) : Slavia —

— Belașița 
Lok. Sofia

Trakia 2—2, 
1—1, Sliven —

BULGARIA (et. 
Etar 2—0, Haskovo 
2—0, 'Cemomereț - 
1—0, Cerno More - 
Beroe — Ț.S.K.A.' 1 
Levski Spartak 2—2, Lok. Plov
div — Botev 1—1, Șumen — Jsk 
Spartak 1—0. Clasamentul : 1.
Ț.S.K.A. Sofia 9 p 2. LevskJ 
Spartak Sofia 9 p, 3. Sumen 8 p.„

2.

FRANȚA (et. 10): Soch.iux — 
Lens 2—2 ; Nancy — Laval 0—0; 
Bordeaux — Nantes 1—0 ; Stras
bourg — Toulouse 1—3 ; Rouen 
— Metz 3—0 ; Auxerre — Paris 
St. Germain-1—2 ; Bastia — Mo
naco 0—1 ; Rennes — St. Etienne 
1—2; Lll’e — Tou’on 1—2: Ntmes — 
Brest 2—2. In clasament conduo 
Auxerre șl Bordeaux cu IS p, 
urmate de Monaco 15 p, Nantes 
13 p.
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