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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat duminică, 31 oc
tombrie, la sărbătorirea Zilei 
recoltei, zi așezată sub însem
nele hărniciei și rodniciei, zi 
de cîntărlre a roadelor unui an 
de muncă în agricultură, zi 
înscrisă în calendarul sărbăto
rilor noastre semnificative.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului s-au aflat 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Lina 
Ciobanu, Ion Ioniță, Gheorghe 
Pană, Ilie Verdef, Nicolae 
Giosan, Constantin Dăscălescu, 
Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei 
alimentare.

Participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — și de această 
dată — la sărbătoarea recoltei 
constituie o nouă și elocventă 
expresie a prețuirii pe care 
partidul și statul nostru, între
gul popor, o acordă activității 
plină de abnegație a țărănimii, 
a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, strădaniilor lor de 
a Obține producții tot mai bo
gate, de a-și aduce o contri
buție crescîndă la înflorirea 
patriei socialiste.

Cinstirea zilei recoltei, care 
a avut loc în județul Olt, do- 
bindește în toamna lui ’78 un 
sens deosebit prin faptul că 
ne aflăm la începutul actua
lului cincinal, al revoluției teh- 
nico-știintifice, care prevede 
dezvoltarea în ritm susținut a 
industriei și agriculturii, spo
rirea avuției și a venitului na
tional și, pe această bază, ri
dicarea bunăstării materiale și 
spirituale a întregii națiuni-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat, în această zi deo
sebită — ca în multe alte zile 
ale anului — în mijlocul celor 
ce muncesc pe ogoare, s-a în- 

tîlnit cu reprezentanții organe
lor locale de partid și de stat, 
cu țărani cooperatori și mun
citori din I.A.S.-uri, cu spe
cialiști, analizind rezultatele 
obținute, sarcinile complexe, 
calitativ superioare, ce revin 
agriculturii în cincinalul 1976— 
1980, căile și modalitățile pen
tru realizarea lor exemplară,

Cei ce muncesc pe ogoarele 
patriei și-au reafirmat, în a- 
ceastă zi, dragostea și recu
noștința fierbinte fată de 
partid și secretarul său gene
ral, pentru sprijinul acordat zi 
de zi dezvoltării agriculturii, 
pentru tot ce s-a întreprins și 
se întreprinde spre binele și 
fericirea țărănimii, a întregului 
nostru popor.

Ziua recoltei s-a încheiat 
printr-o mare adunare popu
lară care s-a desfășurat în noul 
centru civic al orașului Slatina.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat în centrul orașului Slatina 
este salutată cu urale și ovații 
neîntrerupte.

La această impresionantă 
adunare consacrată Zilei recol
tei iau parte, de asemenea, 
tovarășii Cornel Onescu, Vasile 
Mușat, Vasile Mohanu, Iulian 
Ploștinaru, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Paloș, Gheorghe Pe
trescu, primi secretari ai Co
mitetelor județene ale P.C.R. 
Teleorman, Vîlcea, Argeș, Me
hedinți, Ilfov. Gorj și Dolj.

într-o atmosferă însuflețită, 
sărbătorească, in aclamațiile ze
cilor de mii de participanți la 
adunarea populară, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost 
urmărită cu viu interes, cu 
deplină satisfacție și aprobare, 
fiind subliniată, în repetate 
rinduri, cu puternice aplauze.

IDOAR 4 VICTORII PE TEREN PROPRIU!
REZULTATE TEHNICE

Politehnica Iași — Jiul 1—2 (0—0)
F.C.M. Galați — Steaua 1—1 (0—1)
Univ. Craiova — F.C. Bihor 1—1 (0—0)
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (2—0)
F.C. Corvinul — F.C. Argeș 1—1 (1—0)
F.C.M. Reșița — F.C. Constanța 2—0 (1—0)
Dinamo — S.C. Bacău 2—1 (0—0)

SÎMBĂTĂ
Progresul — „Poli" Timișoara 0—2 (0—1)
U.T.A. — Sportul studențesc 2—0 (1—0)

CLASAMENTUL

Neagu il driblează scurt pe Solyom și va 
înscrie cel de-al doilea gol al echipei sale 
(Fază din meciul Rapid — A.S.A. Tg. Mureș)

Foto : I. MIHĂICA

1. DINAMO 11 8 2 1 31— 9 18
2. Sportul studențesc 10 5 4 1 14— 5 14
3. Univ. Craiova 11 6 2 3 20—12 14
4. Politehnica Tim. 11 6 14 16—12 13
5. F.C. Argeș 11 5 3 3 15—14 13
6. U.T.A. 11 5 3 3 13—18 13

7— 8. Steaua 11 5 2 4 16—15 12
Jiul 11 5 2 4 13—12 12

9. A.S.A. Tg. Mureș 11 5 15 9—10 11
10. Rapid 11 5 0 6 14—14 10
11. F.C. Corvinul 11 3 4 4 11—12 10
12. Progresul 11 3 4 4 13—20 10
13. Politehnica lași 11 4 16 13—11 9
14. F.C.M. Reșița 10 4 1 5 13—16 9
15. F.C. Bihor 11 3 3 5 12—17 9
16. S.C. Bacău 11 3 2 6 13—16 8
17. F.C. Constanța 11 2 2 7 8—18 6
18. F.C.M. Galați 11 13 7 9—22 5

ETAPA VIITOARE (duminică 7 noiembrie)

Steaua — Sportul studențesc
F.C. Argeș — F.C.M. Reșița
Univ. Craiova — U.T.A.
Progresul — Rapid
„Poli" Timișoara — F.C.M. Galati
Jiul —■ S.C. Bacău
F.C. Bihor — Dinamo
F.C. Constanța — F.C. Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica lași

GOLGETERI1

I • Diiuimo s a detașat cu patru puncte 

I • studenții bucurcșteni - la prima 
' înîrîngerc • Jiul în seric : douâ puncte 
| la Iași! • Politehnica Timișoara subli

niară incapacitatea Progresului pe
I teren propriu

I
I

STEAUA SI UNIVERSITATEA TIMISOARA ÎNVINGĂTOARE
In derbyurile campionatelor republicane de handbal

Etapa a Xl-a, ultima, a pri
mului tur al campionatului de 
handbal, Divizia A, a progra
mat derbyurile. în ambele în- 
tîlniri au învins, clar, cam
pioanele. care și-au consolidat 
pozițiile de lidere în actuala 
ediție a campionatului.

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

STEAUA 14—19 (7—9). Derbyul 
Dinamo — Steaua, desfășurat 
sîmbătă după-amiază pe arena 
din șos. Ștefan cel Mare, a 
atras în tribune cîteva mii de 
spectatori. Iubitorii handbalu
lui n-au fost dezamăgiți- Par- 
tida-vedetă a campionatului 
masculin de handbal dacă nu 
s-a. ridicat din punțt de ve
dere tehnico-tactic la nivelul 
reputației celor două formații 
(care au în componența lor 
majoritatea jucătorilor echipei 
naționale, campioană a lumii), 
a oferit — în schimb — un 
joc dîrz disputat, un angaja
ment fizic deosebit, o pasio
nantă evoluție a scorului.

Steaua, campioană a țării, a 
cîștigat meritat derbyul, asigu- 
rindu-și șefia clasamentului 
la încheierea primului tur. Ea 
are o echipă mai omogenă, cu 
mai multe valori autentice.

Sîmbătă a avut loc la Ba
sel tragerea la sorți a opti
milor de finală în cupele 
europene. In C.C.E., Steaua 
va întîlni — primul joc în 
deplasare — pe H.B. Dude- 
lange (Luxemburg), la mas
culin, iar Universitatea Timi
șoara pe Paris Universite 
Club (primul joc pe teren 
propriu), la feminin.

Sîmbătă. jucătorii pregătiți de 
antrenorii Cornel Oțelea și 
Otto Telman au știut mai bine 
să-și pună în valoare atuurile. 
Steaua s-a apărat mobil-agre- 
siv, iar în atac — unde se ba
zează pe forța mai multor ju
cători, pe știința lor de a pă
trunde și a înscrie — a com
binat variat și a mărit uneori 
viteza de acțiune pînă la deru- 
tarea adversarilor. în zi bună, 
portarul Orban și colegii săi 
Gațu, Birtalan și Stockl au 
fost factorii decisivi ai victoriei.

De partea cealaltă, Dinamo, 
care trebuia să anuleze han
dicapul valoric printr-un joc 
tenace îndeosebi în apărare, 
prin luciditate în atac, s-a do
vedit neinspirată. Cu excepția 
primelor minute, ea a acțio
nat lent, fără orizont, n-a gă
sit culoare de șut. Poate că 
forma slabă a lui Grabovschi 
și lipsa de inspirație a celor
lalți să fi fost precumpăni
toare. Oricum, echipa n-a ma
nifestat nici verva de altădată, 
nici ambiția cu care ne obiș
nuise în derbyuri. Și inadmi
sibila ratare a patru aruncări

ILIE FLOROIU, CAMPION LA MARATON
Stana Dănăilă prima româncă participantă la proba color 42 km

CRAIOVA, 31 (prin telefon), 
în centrul orașului s-a desfă
șurat campionatul republican de 
maraton, urmărit de un mare 
număr de spectatori. Luînd par
te pentru prima oară la o ase
menea cursă Ilie Floroiu s-a 
impus însă categoric, cîștigînd 
detașat. Sînt de consemnat, de 
asemenea, cele două recorduri 
înregistrate : unul la juniori — 
Gh. Neamțu (Prahova PI.) 

de la 7 m se înscrie, de ase
menea, în comportarea nesatis
făcătoare a dinamoviștilor.

Jocul a început în nota de 
dominare a gazdelor. Ele au 
condus cu 2—0, dar apoi au 
dispărut din joc. Egalați, di- 
namoviștii au mai reușit să 
se mențină alături de adversar 
pînă în min. 29 (7—7). Finalul 
primei reprize aparține echipei 
Steaua. De altfel și începutul 
părții secunde a jocului, cînd 
Birtalan și colegii săi ajung să 
conducă cu 11—7 (min. 35). O 
ultimă revenire a dinamoviști
lor se consumă pînă în min. 
46, cînd scorul devine egal : 
12—12. De aici si pînă la sfîr- 
șit. însă, steliștii se află la 
cîrma jocului, cîștigînd deta
șat. Să notăm primul autogol 
pe care l-am văzut în Divizia 
A : Grabovschi a aruncat min
gea spre semicerc și Voina, 
vrînd să-i devieze traiectoria 
în afara porții, a introdus-o în 
gol...

Hristache NAUM
(Continuare in pag. a 4-a)

2.30 : 56,2 și altul la... femei — 
Stana ©ănăilă (Farul) 3.03 : 13.0 ! 
Clasamentul individual : 1. Flo
roiu (Farul) 2.18 :53,0, 2. Con
stantin (C.S.U. Oradea) 2.21 : 52,2,
3. Marcu (Farul) 2.23 :33,6, 4. 
Dumitru (Metalul) 2.24 : 17,2, 5. 
Motorca (Dinamo) 2.26 : 11,0, 6. 
Buruiană (Dinamo) 2.26 : 11,2 
etc. Pe echipe : 1. Farul C-ța 
14 p, 2. Dinamo I București 16 
p, 3. C.S.U. I Oradea 16 p.

18 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 1 din 11 m.
6 GOLURI : Marcu (Univ. Craiova).
5 GOLURI : Bălăci și Oblemenco — 1 din 11 m (Univ. Craiova); 

Munteanu (S.C. Bacău) — 1 din 11 m, Bbloni (A.S.A. Tg. Mureș), 
Dănilă (Politehnica Iași), Troi (Steaua), Țevi (Progresul), Dumi- 
trache (Jiul) — 1 din 11 m, Nedelcu (U.T.A.), Georgescu (F.C. 
Corvinul).

4 GOLURI : Șutru (Rapid), Broșovschi (U.T.A.), Florescu (F.C. 
Bihor), Radu II (F.C. Argeș), O. Ionescu (Sportul studențesc).

Citiți în pag 2—3 relatări de la jocurile etapei a Xl-a a 
Diviziei A

ECHIPELE CLUBULUI STEAUA, 
CAMPIOANE LA FLORETĂ Șl SABIE
în ultima etapă a campiona

tului republican pe echipe la 
floretă băieți și la sabie am 
asistat la meciuri echilibrate 
(mai ales în ziua a doua), ter
minate la scoruri foarte strînse, 
atît între echipele aflate în 
partea superioară a clasamentu
lui, cit și în zona retrogradării.

La floretă băieți, cu toate că 
Steaua nu mai putea pierde 
titlul. în meciul cu principala 
urmăritoare. I.E.F.S., a terminat 
la egalitate, câștigătoarea fiind 
stabilită la tușe. în partea pe
riculoasă, Politehnica Iași pier
de tot la tușe la C.S. Satu 
Mare, ajunge la egalitate de 
puncte cu C.S.U. Tg. Mureș și 
retrogradează avînd mai puține 
asalturi cîștigate. în Divizia B 
se petrece un fapt neobișnuit : 
Progresul București ratează ca
lificarea în Divizia A, în favoa
rea Crișului Oradea (antrenor : 
Gyulafaivi Gheorghe), deoarece 
pierde prin forfait, cu 16—0, la 
C.S. Bai.a Mare, din cauza ne
glijenței în anunțarea orei de 
începere a competiției, de către 
antrenorul Gh. Burlea !

Sabia, ca de obicei, a fost din 
nou punctul de atracție al cam
pionatului. La fel ca la floretă, 
la ora concursului, Steaua era 
deja în posesia titlului. Urmă
toarele locuri s-au stabilit însă 

abia ieri, prin disputa pasio
nantă pe care au oferit-o echi
pele Dinamo București, Poli
tehnica Iași și Tractorul Bra
șov. Dintre sabrerii care au 
evoluat s-au remarcat Panteli- 
monescu (Dinamo), Olaru, Șuta 
(Politehnica) și Merza (Tracto
rul). Din nou retrogradează o 
echipă din Iași, C.S.M. Locul 
ei va fi luat de Petrolul Ploiești 
(antrenor : George Isopescu), 
calificată la mare luptă cu Pro
gresul București ; la egalitate 
de puncte, viitorii divizionari A 
au realizat 105 asalturi, față de 
numai 86 ale Progresului.

Clasamente finale : floretă
masculin: 1. STEAUA BUC. (M. 
Țiu, T. Petruș, Șt. Ardeleanu, C. 
Niculescu, M. Bănică) 30 p •— 
campioană națională, 2. I.E.FJS. 
Buc. 24 p, 3. C.S. Satu Mare 14 p,
4. Politehnica Timișoara 10 p,
5. C.S.U. Tg. Mureș 6 p (97 
asalturi cîștigate), 6. Politehnica 
Iași 6 p (91 a.c.) ; sabie : 1. 
STEAUA BUC. (M. Pop. C. 
Marin, Al. Nilca, M. Mustață, 
E. Oancea, D. Mancaș) 30 p.— 
campioană națională, 2. Dinamo 
Buc. 19 p, 3. Politehnica Iași 
18 p, 4. Tractorul Brașov 17 p, 
5. I.E.F.S. Buc. 6 ■ p, 6. C.S.M. 
Iași 0 p.

Nicoleta ALDcA



Capitală

„CROSUL
K TOAMNĂ -, 

CU PESTE 
3000 DE 

PARTICIPANT!

Dl

ETA

Peste 3 000 de concurenti au 
fost prezenti, ieri, la diferitele 
starturi ale „Crosului de 
toamnă" din cadrai „Cupei ti
neretului", organizat de Comi
tetul municipal al U.T.C., in 
colaborare cu Consiliul muni
cipal București pentru educa
ție fizică și sport și Inspec
toratul școlar ăl Capitalei. 
Parcul tineretului din Capitală, 
gazdă primitoare a curselor de 
alergări pe teren variat, a ofe
rit un cadru plăcut de între
cere, iar numeroasa asistentă, 
prezentă de-a lungul traseelor, 
a aplaudat cu multă căldură 
eforturile depuse de partici
pant!. Stropii de ploaie n-au 
constituit un impediment pen
tru elanul sportivilor, de la cei 
mai tineri pînă la cei mai 
vîrstnici. Spunem aceasta

deoarece competiția a fost în
cheiată de o alergare rezer
vată veteranilor, foști sportivi 
de performanță, care deși la o 
vîrstă ce se apropie de 70 de 
ani. au demonstrat tuturor că 
sportul contribuie din plin la 
întărirea sănătății.

Disputele tinerilor au fogt la 
fel de pasionante și s-a de
monstrat încă o dată că aler
garea în teren variat are o 
largă audiență în rîndurile ti
neretului. IATA REZULTA
TELE : fete, 14—16 ani : 1.
Florica Manea (Lie. Ind.), 2. 
Eleonora Bratu (Lie. Al. Sahia), 
3. Mariana Bălăci (Lie. I.O.R.) ; 
băieți : Cr- Stan (Lie. I.O.R.), 
2. M. Szombati (Lie. Ind. de 
prel. a lemnului), 3. C. Ma
ndea (Lie. Construcții) ; fete, 
17—19 ani : 1. Corina Cătăli-

noiu (Lie. 23 August), 2. Va
leria Bucur (Lie. Chimie 1), 3. 
Camelia Mălulărescu (Lie. T. 
Vladimirescu) ; băieți : 1. M. 
Roșea (Lie. Electronica), 2. I. 
Nicolae (Lie. mecanic 10), 3. 
M. Stancu (Lie. Chimie 1) ; 
veterani 35—45 ani : 1. Ovidiu 
Lupu, 2. loan Urse, 3. Ion Bog
dan ; 46—50 ani : 1. Aurel Mo- 
canu, 2. loan Pricop ; 51—55 
ani : 1. M. Babaraica, 2. Ste- 
lian Ungureanu ; 56—60 ani :
1. Valeriu Mitra. 2. Vasile Teo- 
dosiu, 3. Nicolae Nicolae ; 61—65 
ani : 1. Gheorghe Nicolae, 2. 
Ilie Dobrescu ; peste 65 ani : 

•1. Ion Tărtăreanu, 2. Dumitru 
Amorțitu.

Cîștigătorilor li s-au oferit 
frumoase premii.

P. IOVAN

I

LIDERUL VICTORIOS IN ULTIMELE
celași im 
n, deschfc 
de Dinu, a 
echipei b, 
de faptul 
erau preo 
versarilor 
cu sete, 
extremis, 
o victorie 
mațla dins 
permanent

L

DINAMO 2(0)
S. C. BACĂU 1(0)

CAMPIONATE» COMPETIȚII
CAMPIONATELE 

DE BASCHET
Campionatele naționale de bas

chet au programat, sîmbătă și 
ieri, etapa a 6-a la fete și prima 
etapă a turului secund la băieți. 
Rezultate și unele amănunte.

FEMININ
OLIMPIA BUCUREȘTI — VO

INȚA BRAȘOV 2—0 : 83—65 (45— 
36) și 70—62 (37—31). După vic
toria lejeră din prima zi, bucu- 
reștencele au tratat jocul următor 
cu ușurință și s-au lovit de îm
potrivirea îndîrjită a brașovence- 
lor, din rîndul cărora s-au evi
dențiat Elena Opriciu (a dominat 
net ambele panouri), Doina If- 
timie și Maria Laszlo. Cînd au 
văzut că succesul le este peri
clitat, baschetbalistele de la 
Olimpia au forțat contraatacurile 
și aruncările de la distanță, 
dar au ratat incredibil. To
tuși, ele au cîștigat, în- 
tr-un final mai echilibrat decât 
arată scorul, datorită mai bunei 
pregătiri fizice care le-a permis, 
în aceste momente decisive, un 
plus de vioiciune, luciditate și e- 
ficacitate. Din rîndul învingătoa
relor le-am remarcat pe Alexan
drina Tomescu și Camelia Tă- 
năsescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
®—O î 75—57 (43—29) și 109—72
(55—42). în ambele partide bucu- 
reștencele au realizat victorii ca
tegorice, în a doua chiar la un 
scor puțin obișnuit pentru o în- 
Htnire feminină. Politehnica în
cearcă să-și rodeze tinerele spor
tive și să-și formeze o nouă for
mație valoroasă. Prin retragerea 
din activitate și a Gabriel ei Cio
can, din vechea „gardă” au mai 
rămas Suzana Pîrșu, Ecaterina 
Savu, Cornelia Taflan șl Angelica 
Tita. Acum, antrenorul Grigore 
Cost eseu folosește tinerele pe 
care le are în lot, iar din rîn
dul lor se remarcă Elena Filip, 
Cornelia Dumitrescu și Ileana 
Chvatal.

CRIȘUL ORADEA — C.S.U. GA
LAȚI 1—1 : 71—49 (22—24) și 49— 
54 (22—28). De-a dreptul bizară
fluctuația în comportarea oră- 
dencelor, supărătoare fiind mai 
cu seamă ineficiența manifestată 
duminică. (P. LORlNCZ-coresp.).

SANATATEA ploiești — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAFOCA 
0—2 : 78—85 (36—35) și 69—77
(36—311. Dispute echilibrate, ale 
căror rezultate au fost hotărîte, 
In ambele întîlniri, în ultimele 
5—6 minute. (I. CORNEA-coresp.).

I.E.F.S. — MOBILA SATU MARE 
2—0 î 99—65 (42—32) și 89—53
(53—31). în ciuda scorurilor se
vere cu care au pierdut, sătmă- 
rencele au lăsat o impresie bună. 
Cele mal eficiente : ștefania Giu- 
rea (404-19) de ia I.E.F.S. si res- 
Sectiv Ildiko Villanyi (254-18). (D.

lACONESCU-coresp.).
RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI 

2—0 : 89—48 (51—15) și 77—36
(40—20). Victorie netă a ferovia

relor, în fața unei echipe care nu, 
s-a putut reface după descomple- 
tările masive suferite în ultimii 
doi ani (D. MORARU-SLIVNA- 
coresp.).

MASCULIN
GRUPA 1—6

STEAUA — l.C.E.D. 2—0 : 109— 
64 (53—27) și 101—71 (56—32).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — RAPID 2—0 : 79—75 (49—
31) și 97—81 (44—45).

Meciul Dinamo — Farul se dis
pută azi (sala Floreasca, ora 18) 
șl mîine.

GRUPA 7—12
POLITEHNICA IAȘI — I.E.F.S. 

1—1 : 92—64 (36—30) și 74—77
(34—42).

DINAMO ORADEA — C.S.U. 
BRAȘOV 1—1 : 97—78 (50—30) și 
90—91 (49—32)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
C.S.U. GALATI 2—0 : 88—75 (46— 
26) și 89—87 (44—41).

NOII CAMPIONI
DE GIMNASTICĂ

LA JUNIORI

Brașov 4720—4852, Voința Cluj-Na
poca — Progresul Oradea 5397— 
4975.

NOU RECORD NAȚIONAL 
LA TIR

în cadrul Campionatului muni
cipiului București, disputat pe 
poligonul Dinamo, la proba de 
pușcă cu aer comprimat trăgă
torul dinamovist Dan Pantazi a 
stabilit un nou record național 
la juniori cu 383 p — vechiul re
cord era de 382 p și îi aparținea.

LA VOLEI
ÎN DERBYUL FEMININ : 
PENICILINA - DINAMO 

3-0

Desfășurate în Sala sporturilor 
din Constanța, campionatele 
republicane de gimnastică pen
tru juniori s-au încheiat, la ca
tegoria maeștri, cu succesul Con
stanței Ciocănel (Farul), la fete, 
respectiv Kurt Szilier (Dinamo 
București).

ÎN DIVIZIA A, LA POPICE
Dintre partidele etapei a Vl-a a 

campionatului diviziei A la po
pice, disputată simbătă și dumi
nică, s-a detașat derby-ul seriei 
Sud la masculin, în oare formația 
ploieșteană Petrolul Teleajen a 
întrecut, pe arenă proprie, cu 
5403—5310 p d pe campioana țării 
Constructorul Galați, clasată pe 
locul secund în seria respectivă. 
Ploieștenii continuă să fie ne
învinși în acest campionat, per
formanță cu care nu se poate 
mândri vreo altă formație mascu
lină din campionat. Dar iată re
zultatele etapei :

FEMININ : Cetatea Giurgiu — 
Metrom Brașov 2448 — 2403 p d, 
Voința Ploiești — Petrolul Baicoi 
2556—2386, Voința Craiova — Vo
ința Cluj-Napoca 2510—2441, Vo
ința Timișoara — Electromureș 
Tg. Mureș 2350—2240, C.S.M. Re
șița — Textila Timișoara 2578— 
2343, Voința Galați — Gloria 
București 2485—2457, Hidromeca
nica Brașov — Voința Oradea 
2443—2432, Nicolina iași — Rapid 
București 2278—2312, Voința Tg. 
Mureș — U.T.A. 2445—2326.

MASCULIN : Dacia Ploiești — 
Flacăra Cîmpina 5100—4972 p d, 
Aurul Baia Mare — Jiul Petrila 
5161—5020, Rafinorul Ploiești — 
Olimpia București 5203—5207, Vo
ința Tg. Mures — Olimpia Reșița 
5094—5018, Electromureș Tg. Mu
reș — Metalul Hunedoara 5617— 
5272, Unio Satu Mare — Electrica 
Sibiu 4990—4723, Tehnoutilaj- 
Odorheiu Secuiesc — Rulmentul

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 31 OCTOMBRIE 1976
I. F.C.M. Galați — Steaua x 

H. Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 1
IU. Corvinul — F.C. Argeș x
IV. Politehnica Iași — Jiul 2
V. „U“ Craiova — F.C. Bihor x

VI. F.C.M. Reșița — F.C. C-ța 1
VH. Dinamo — S.C. Bacău 1

ym. Fiorentina — Torino 2
IX. Napoli — Milan 1
X. Perugia — Genoa 1

XI. Roma — Verona x
XII. Sampdoria — Lazio x

XIII. Intesrnazionale — Cesena x
Fond de cîștiguri : 473.628 lei.

Miercuri 3 noiembrie a.c. va 
five a loc un nou concurs Prono
sport axat pe returul meciurilor

din etapa a doua a cupelor euro
pene la fotbal. Cu acest prilej vă 
reamintim că meciul VIII : Aka- 
demik Sofia — A. C. Milan se 
joacă la Milano. Conform regu
lamentului se va trece semnul 1 
dacă se apreciază că meciul va 
fl cîștigat de prima echipă și 
semnul 2 dacă meciul va fl cîș
tigat de cea de a doua echipă 
(potrivit așezării lor în program).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES DIN 31 OCTOMBRIE 
1976 : Extragerea I : 28 19 40 4 
14 26 ; Extragerea n : 27 34 23 31
24 ; Extragerea III : 42 11 9 39
25 3 ; Extragerea IV : 44 20 12 43
22 35 ; Extragerea V : 33 31 36
21 18 45 1 30. FOND GENERAL
DE CÎȘTIGURI : 1.135.666 lei.

REZULTATE TEHNICE. FEMI- 
NIN : Penicilina iași — Dinamo 
3—0 (12, 7, 12), Rapid — Farul 
Constanța 3—0 (13, 11, 14), știința 
Bacău — I.E.F.S. 2—3 (—12, 12, 9, 
—12, —7), C.S.U. Galați — Ceah
lăul P. Neamț 3—0 (8, 7, 1), „U“ 
Craiova — „U“ Timișoara 3—0 
(10, 12, 6), C.S.M. Sibiu — Mara- 
tex B. Mare 0—3 ; MASCULIN : 
Explorări B. Mare — Politehnica 
Timișoara 3—0 (7, 12, 5), Delta 
Tulcea — Viitorul Bacău 1—3 (—6, 
14, —5, —8), C.S.U. Galați — Ra
pid 1—3 (12, —3, —9, —2), Di
namo — Tractorul Brașov 3—0 
(5,* 8, 9), Constructorul Brăila — 
„U“ Craiova 3—1 (9, —10, 3, 11), 
Steaua — Petrolul Ploiești 3—0 
(7» 7, 7).

în campionatele de volei ale 
Diviziei A s-au disputat partidele 
etapei a V-a. Iată cîteva amă
nunte :

PENICILINA — DINAMO (f). 
Derbyul turului, desfășurat în 
fața a aproape 3000 de spectatori, 
a dat loc unui joc frumos, dîrz 
disputat si cu dese răsturnări de 
situații. Au cîștigat pe merit gaz
dele, de la care s-au remarcat 
Ana Chirițescu, Mariana Ivanov 
și Aurelia lehim. De la Dinamo, 
au jucat mai bine Alexandrina 
Constantinescu șl Helga Bogdan. 
Arbitri : I. Covaci și V. Vrăjescu, 
ambii din București. (D. DIA- 
CONESCU, coresD.).

RAPID — FARUL (f). JOC de 
luptă, soldat cu succesul meritat 
al sextetului giuleștean, mai o- 
mogen și mai experimentat. Deși 
oaspetele puteau să emită preten
ții mai mari, inconstanța, dez
orientarea în joc și numeroasele 
greșeli individuale le-au împie
dicat să realizeze mai mult. Re
marcate : Constanța Bălășoiu,
ioana șiclovan, Florica Fugigi 
(R), Maria Cengher, Luxa Raco- 
vițan (F). Arbitraj bun : Em.
Ududec (Suceava) și V. Dumitru 
(București). (A. B.).

ȘTIINȚA — I.E.F.S. (f). BUCU- 
reștenceie au cîștigat, la capătul 
unui meci echilibrat, datorită 
faptului că au profitat prompt 
de erorile gazdelor în s^tul deci
siv. (C. ALBU-coresp).

STEAUA — PETROLUL (m). 
Meci de nivel tehnic scăzut, cu 
multe greșeli, gazdele dominînd 
clar, în fața unei echipe care se 
prezintă mult sub nivelul cerin
țelor. Arbitri : D. Medianu și I. 
Șușelescu, ambii din București. 
(N. CHINDEA).

DINAMO — TRACTORUL (m). 
Campionii s-au impus ușor, bra
șovenii reușind, totuși, cîteva ac
țiuni frumoase, dar lipsa de 
coeziune și apărarea deficitară au 
contribuit la un insucces sever. 
Arbitri : Em. Iliescu și I. Ni- 
culescu, din București (EM. F.).

EXPLORĂRI — POLITEHNICA
(m). Meci foarte bun, disputat în 
fața a peste 1000 
care au aplaudat 
frumoase realizate

de spectatori, 
deseori fazele 
de ambele e-
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Timp de 60 de minute. Sport 
Club s-a apărat bine, supraaglo
merat, marcîndu-1 strict (Îndeo
sebi) pe Dudu Georgescu, cel 
mal periculos atacant dinamovist. 
în min. 60, însă, la una 
mai rapide faze de atac 
mației gazdă, construită 
tea dreaptă a terenului 
Dinu și Lucescu. ultimul 
In marginea careului echipei oas
pete — a centrat la semiînălțime, 

GEORGESCU a plonjat 
„centralii” 
cel de-al

DUDU 
spectaculos printre 
băcăuani și a marcat 
18-lea gol al său în actualul cam
pionat. Un gol frumos, care

chipe. Superioară, totuși, în toate 
compartimentele, formația băimă- 
reană s-a impus net în numai 
trei seturi. S-au remarcat : Ghic, 
Paraschivescu, Băgăian de la în
vingători, respectiv Lukacs și 
Rouă. Arbitri : Al. Dragomir din 
București si I- Amărășteanu din 
Craiova.' (L. CHIRA-coresp.).

turi. să respingă atacurile dina- 
moviștilor. în minutele 76 și 85, 
însă, numai imprecizia suturilor 
expediate de Dobrău din poziții 
extrem de favorabile a făcut ca 
tabela de marcaj să rămînă ne
modificată. A ratat apoi Sătmă- 
reanu II (min. 87). balonul lovit 
puternic, cu capul, trecînd la 
cîțiva centimetri peste poarta a- 
părată bine de ex-dinamovistul 
Constantinescu. Și cînd foarte 
puțini dintre spectatorii prezenți 
în tribune mai sperau în victoria 
liderului, iată că un fundaș

din cele 
ale for- 
pe par- 

de către 
— ajuns

F.C.M. CALAȚI, EE
STEAUA 1C

Stadion Dinamo : teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — aproximativ 
13 000. Au marcat : D. GEORGESCU 
(min. 60), FLOREA (min. 67) și SAT- 
MAREANU l| (min. 88). Raport de cor
ner® : 15—2. Raportul șuturilor la
poartă : 26—7 (pe spațiul porții : 
13—1).

DINAMO : Ștefan 7 — Cheron 7, 
Sătmăreanu II 8, G. Sandu 6, |. Ma
rin 7 — Dinu 8, Dobrău 6, Gustav 5 
(min. 68 Moldovan II 6) — Lucesou 8, 
D. Georgescu 7, Razna! 6 (nTTn. 46 
Vrinceanu 6).

S.C. BACĂU : Constantinescu 8 —
Lunca 7, Cata rg iu 8, Volmer 7, Mar- 
gasoiu 7 — Sinâuceanu 7, Șoșu 6, 
Cărpudl 6 — Pană 6, Botez 6, Flo- 
rea 7.

A arbitrat : N. Ram ea (Bîr-
Lad)Ă*ĂĂ ; la linie : N. Moroianu 
șl Al. Avramescu (ambH din Ploiești).

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

scos pe oaspeți de pe pozițiile 
lor ultradefensive și rezultatul s-a 
văzut imediat. FLOREA reluînd 
în gol, din apropierea porții, o 
centrare impecabilă a lui Pană. 
Egalînd. formația băcăuană s-a 
retras din nou în apărare, reu
șind. cu prețul unor mari efor-

GALAȚI) 31 (prin telefon) —
Așa cum s-au desfășurat lucruri

le in teren în prima jumătate de 
oră a partidei, puteai fi tentat 
să crezi că, la vestiare, formația 
campioană șl echipa-,,lanternă” 
a actualei ediții au schimbat în
tre ele tricourile. într-atît de 
mare a fost presiunea la poarta 
lui iordache si de inexplicabilă 
degringolada din tabăra bucureș- 
tenilor. Dar, în min. 31, la prima 
acțiune simplă și clară a forma
ției oaspete, defensiva locală s-a 
clătinat. A fost faza care, par
că. a anunțat golul oaspeților 
căzut, în același minut, cînd SA- 
MEȘ a șutat imparabil de la 
25 m. Golul a „tăiat aripile” gă- 
lățenilor, trezindu-i pe bucureș- 
teni. Finalul reprizei va aparține 
formației vizitatoare, ca și o bună 
parte din repriza secundă, cînd — 
fără să strălucească — ea a reu
șit să creeze, de cîteva ori, pa
nică în careul advers : min. 62, 
Troi a fost faultat cu circa 1 m 
în interiorul suprafeței de pe
deapsă, lateral — dreapta, dar 
arbitrul a dictat lovitura la 17 m, 
în min. 66, Dumitrescu a respins 
cu dificultate, la o lovitură li
beră executată de iordănescu, dar 
Troi, singur, a șutat din apro
piere pe mijlocul porții.

REMIZ,
Pe fond 

riale a oi 
mai lipsita 
F.C.M. Ga 
los. în m: 
cu o minj

Stadion 
limp frumos 
20 000. Au i 
MOROHAI 
port de coi 
turilor la p 
porții : 5—9)

T C.M. : C
5, Mor o hai 
— I. Consta 
duc 5 (mim. 
Dam 6, Voch

STEAUA :
Zahiu 7, Sar
6, Ion Ion 5, 
tonercu 5, C

A arbitrat
H. Ni cola u ! 
șov).

Cartonașe 
Trofeul Pet 
La juniori :

gă talonaX 
efort, fiijH 
posedtea^ă 
cade peste 
țean ; arbit.

F.C.M. REȘIȚA 2(11

F C. CONSTANȚA 0(0)

R.EȘIȚA, 31 (prin telefon) —
Reșițenii s-au impus din primul 

minut și, timp de o jumătate de 
oră, au dominat, uneori catego
ric. venind în atac chiar cu fun
dașii (situație în care Filipescu 
și Porațchi s-au arătat deficitari 
în șutul la poartă). Am remarcat 
și două șuturi ale lui Gabel (pu
ternice. dar imprecise) și unul 
al lui Bora, respins de Popa. A- 
cesta avea să mai pareze „capul” 
lui Tănase (min. 31). la o fază 
foarte frumoasă, după care tot 
el l-a blocat curajos pe Atodire- 
sei (min. 32) în careul mic. Sco
rul a fost deschis în min. 24 : 
Atodircsei a trimis o minge lun
gă, de pe dreapta, prin careul 
populat de 10—12 jucători, pe ca-

NEDELCU II A
U. T. A. 2(1)
SP. STUDENȚESC 0(0)

Sîmbătă, la Arad, „repetiție ge
nerală” nereușită a Sportului stu
dențesc în vederea meciului-retur 
cu Schalke 04, pentru că elevii lui

Stadion U.T.A. ; teren moale ; timp 
ploios ; spectatori — aproximativ 
15.000, A marcat : NEDELCU |l (mim. 
35 și 65). Raport de comere : 5—2.
Raportul șuturilor fa poartă : 17—6 
pe spațiul po>rții ' 9—4).

U.T.A. : lorgulescu 8— Bîteo 7, Kuk- 
la 8, Schepp 6, Giurgiu 6 _  Domide
7, Leac 9, Broșovschi 6 — Cura 6, 
Nedelcu l| 7 ,Sima 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducana 
7 — Tănăsescu 6, Ciugamin 6, Grigore 
6, Manea 6 — Cassai 6, Cazon 7, 
Râdulescu 6 (min. 61 Muntecnu 6) — 
Petrec nu 6, O. lonesou 6, Vlad 5 (mim. 
69 Grosu 6).

Ar arbitrat : O. Anderco (Satu Ma
re) ★★★★ ; la linie : V. Catena (Că
rei) și A. Izvemaru (Bocșa).

Cartonașe galbene : O. KJNESCU, 
GIURGIU și TANASESCU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La juniori : 0—2 (0—1).

C

Angelo Niculescu n-au fost în 
rol. Apărarea, chiar și supranu- 
merică, a fost ușor depășită, si 
la atacurile simple ale arădeni-

GAZDELE, LA „CÎRMA
re FLOREA, desprins de Gătej, 
a reluat-o în gol. După o acțiu
ne izolată a lui Lică (min. 17), 
oaspeții au echilibrat jocul din 
min. 30. dar atacul, nehotărît în 
fazele de finalizare, nu a reușit 
să înscrie nici măcar în min. 38, 
prin Mărculescu, oare a ratat de la 
6 m.

După pauză, timp de 20 de mi
nute meciul a intrat într-un ano
nimat neașteptat. Mai tîrziu, 
jocul avea să fie caracterizat de 
cîteva „ciocniri” urmate de car
tonașe galbene și de trei ratări 
nepermise pentru Divizia A : Pe- 
niu (min. 74 — singur cu porta
rul, e blocat de acesta). Atodire- 
sei (min. 75 — bară cu poarta 
goală, de la 5 ml). Porațchi 
(min. 79 — singur, șut în Popa). 
Golul al doilea s-a înscris în 
min. 64 : centrare Bojin. prelua
re GABEL (după noi, din ofsaid)

*

și șut pe lî 
toți apărăto 
Victoria gaz 
deoarece G

PUNCTAT DECISIV"
lor (în minutele 3 și 6. Nedelcu 
II și, respectiv. Sima au ajuns 
singuri cu mingea la picior în 
careul mic advers), iar golurile 
au căzut ca urmare a unor faze 
fixe. Și atunci cînd, după pauză, 
arădenii au traversat greu o pe
rioadă de cădere, atacul bucu- 
reștean n-a putut forța egalarea. 
Echipa antrenată de. Cicerone 
Manolache a evoluat cu multă 
ambiție și. drămuindu-și cu zgîr- 
cenie resursele fizice (destul de 
precare), a dominat, totuși, fi- 
nalurile de repriză.

In min. 30. Nedelcu a reluat 
cu capul spre buturile lui Ră- 
ducanu, mingea a atins în tra
iectoria ei mîna lui Grigore, 
aflat și el în detentă, dar arbitrul 
a lăsat jocul să continue. Așa 
cum avea să o facă și în min. 

35. când contactul direct dintre 
aceiași jucători s-a soldat cu o 
cădere a „vîrfului” arădean în 
careu, rezultînd de aici doar un 
corner. A executat Broșovschi și 
NEDELCU II a reluat în gol, 
printr-un baraj advers : 1—0
pentru U.T.A. Au urmat cinci 
minute aprinse cu 3 cartonașe 
galbene... în min. 52, Domide a 
executat o lovitură liberă de la 
aproximativ 25 m. la semiînălți- 
me. dar Răducanu a respins spec
taculos și eficace. Nu va mai 
reacționa la fel, însă, în min. 65, 
la o fază similară, cînd, la șutul 
lui Broșovschi. balonul l-a lovit 
în cap și a ajuns la NEDELCU 
II (lăsat liber), care l-a introdus 
în plasă, din apropiere î 2—0 
pentru U.T.A.

Paul SLĂVESCU

Stadion Vai 
foa rte bun ;
— aproximată 
REA Omin. 24 
port de corn 
turi lor ki poc 
porții : 10—2)

F.C.M. REȘI 
nea 5, Porațc 
cu 6 — Gabe 
(min. 65 Grig 
Bojin 6 (min.

F.C. CONST
6, Antonescu 
Mateescu 5. I 
(min. 53 Petct 
Peniu 5), Mă

A ^wbitrat : 
linie /V. Teci 
rea ofsa id urii» 
București).

Cartonașe
GATEJ, LICA^ 

Trofeul Pets< 
La juniori :

trimis balon 
iar reșițenii 
timp la „cî

DIN

Stadfon R< 
timp frumos ; 
tiv 10 000. Au 
și PETRESCU ( 
nere : 10—4. 
poartă : 8—9 I

PROGRESUL 
rea nu | 5, M< 
Ștefan 5 — C 
bra 7), |atan 6 
5, Țevi 5, Nig

POLITEHNIG
7, Păltinișan 8 
—- Roșea 8, L< 
Floareș 6 (mii
7, Petr^ju 8.

Au arbitrat : 
nie : M. Abra 
va) și V. Popi

Cartonașe 
SĂTMAREANU 
DINȚU.

Trofeul Petsc
La juniori
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FINAL FAVORABIL OASPEȚILOR
CRAIOVA, 31 (prin telefon) —

Iată că una din specialistele jo
curilor în deplasare. Universita
tea Craiova (în ultimele două 
etape a obținut 4 puncte), nu a

UTE!
IKlAREANU 
I adincime, 
I; in careul 
|- profitind 
kii oaspeți 
Ircarea ad- 
I— a șutat 
Id u cînd, in 
pipei sale, 
rit.ată. for- 
hdu-ee in 
erea jocu-

Stadion Central ; teren foarte bun ; 
timp noros ; spectatori — aproximativ 
18 (XX). Au marcat : MARCU (mim. 57) 
și LUCACI (mim. 79). Raport de cer
nere : 12—4. Raportul șuturilor la
poarta : 20—8 (pe spațiul porții : 
12—5).

UNIVERSITATEA : Purcanu 7 — Ber- 
neanu 7, Thlihoi 8, Ștefânescu 7, Pu- 
rkna 6 (mim. 83 Negrilâ) — Don os e 7, 
Bălăci 6, Beldeanu 6 — Cămătaru 6, 
Oblemenco 7, Marcu 8.

F.C. BIHOR : Albu 8 — Bigan 6, E. 
NagM 7, Lucaci 8, Popov ici 7 — 
Naom 7, Kun l| 7, Al. Na-ghi 6 (min. 
62 M. Marian 7) — Lupâu 8, Florescu 
7, GhergheH 5 (mim. 75 Petrovici 6).

A arbitrat : Gh. Retezan ★★ ★ * ★ ; 
Io Ibrvie : N. Sucki și V. Navroschi 
(toți dim București).

Cartonașe galbene : E. NAGHI.
Trofeul Petschovschi : 7.
La j-nviori : 5—1 (1—1').

ITRESCU

CIL.
Lății terito- 
k ce în ce 
ență însă, 
a că pericu- 
Lt în careu 
>chin alear-

CONCURSUL ARBITRULUI
penalty, după părerea noastră în 
mod greșit. MOROHAi va trans
forma lovitura de la 11 m. La 
1—1, Steaua va reveni în atac, 
ratînd prin A. ionescu, în min. 
89, o bună ocazie.

Gheorghe NICOLAESCU
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IAȘI, 31 (prin telefon) —
Decepție mare în Dealul Copo- 

ului ! După ce jucase bine și cîș- 
tigase la scor duminica trecută, 
Politehnica Iași și-a deziluzionat 
suporterii. Localnicii spun chiar 
că în meciul cu Jiul a evoluat 
parcă o altă echipă, atît. de șters 
au jucat localnicii. Obosită si 
fără luciditate, cu „coloana sa 
vertebrală" (Romilă — Simionaș) 
într-o zi foarte slabă, echipa gaz
dă a pierdut pînă la urmă a- 
ceastă partidă, chiar dacă ea a 
avut cîteva bune ocazii (printre 
care și „bara" lui Ciobanu min. 
15), chiar dacă a atacat mult și 
a obținut o ploaie de cornere. 
Politehnicii i-au lipsit însă mul
te, mai ales convingerea si luci
ditatea. iar un adversar ca Jiul, 
cu jucători experimentați, și-a 
permis în final chiar mai mult 
decît eternul punct în deplasare.

Victoria Jiului este firească, 
deși a venit ca o „lovitură de 
teatru". Surpriza s-a născut în 
min. 80, cînd, pe fondul asaltu
rilor sterile ale gazdelor. MUL- 
ȚESCU a plecat din fața careu
lui său, a făcut o cursă excelen
tă pe stingă, tatonat de Banu, 
care a amînat deposedarea și, 
dintr-un unghi închis, aproape 
incredibil, de lîngă linia de colț, 
a înscris, sancționînd greșeala 
mai mult decît copilărească a 
portarului Costaș : 0—1. A fost

ppul în bară, 
lat mai mult 
pulul".

ntin ALEXE

CORVINUL ES
3SBF.C. ARGEȘ

HUNEDOARA, 31 (prin tele
fon) —

F. C. Corvinul a avut o pres
tație sub așteptări. A făcut pro
babil cel mai decepționam meci 
al ei în prima divizie, evoluînd 
rigid, fără busolă, neîndemânatic. 
A marcat un gol prin GEOR
GESCU (min. 40) după un drib
ling prelungit în careu, a mai 
avut și o bară (Șurenghin, min. 
54), după care nu s-a priceput

U, EȘEC ACASĂ...
le
I tererîr bun ;
Iri — aproxima- 
I LAȚ A (min. 24)
I. Raport de cor
ii șuturilbr la 
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I 5 — Sătmă-
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> : PETRESCU,
XIER și MEHE-
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Partida de sîmbătă din Capitală 
a început cam monoton și încîl- 
cit, cu greșeli (în special la pase) 
de ambele părți. Treptat. mai 
ales după deschiderea scorului, 
în min. 24, de către oaspeți (min
ge inteligent dată înapoi de 
Dembrovschi spre LAȚA și șut 
plasat al acestuia din afara ca
reului), jocul a crescut în dina
mism și combativitate.

Progresul — care n-a reușit, să 
infirme evoluțiile slabe de acasă
— a avut, totuși. în prima jumă
tate a meciului, unele perioade de 
superioritate teritorială, dar. abu- 
zînd de centrări înalte — respin
se prompt de fundașii centrali 
adverși sau de portarul Bathori
— nu și-a putut crea nici o si
tuație clară de gol. în schimb, 
studenții — mai periculoși în ac
țiunile ofensive — au avut încă 
trei mari ocazii de a înscrie (min. 
10 — Roșea ; min. 33 — Floareș : 
min. 40 — Petrescu, scăpat pe 
contraatac, este prins de tricou— 
de către Moraru).

Cu excepția unei căderi de vreo 

reușit să se descurce pe teren 
propriu în fața unui adversar am
bițios. care a știut să adopte o 
tactică de anihilare a avîntatului 
atac craiovean. Deși au dominat 
în marea majoritate a primei re
prize, studenții nu au găsit solu
ția depășirii defensivei adverse si. 
astfel, surprinși deseori în cap
cana ,Jocului ia ofsaid", toate 
eforturile lor s-au risipit. Cu toa
te acestea, deși rare, ocaziile de 
deschidere a scorului au existat : 
Oblemenco (min. 3), Cămătaru 
(min. 9), Marcu (min. 11). Pînă 
în finalul reprizei am mai notat 
„luftul" lui Oblemenco (min. 34). 
de la 8 m, și „șutul-bombă" al 
vîrfului de atac craiovean (min. 
43). respins cu dificultate de 
'Albu.

După pauză, craiovenii s-au in
stalat cu mai multă autoritate la 
efirma jocului și în min. 46 Bă
lăci a fost la un pas de deschi
derea scorului. Peste numai un

DOUĂ GOLURI ÎNTR-UN MINUT!

RAPID 2(2)
A. S. A. 0(0)

Meci plăcut, în ansamblu, în
cheiat cu o meritată victorie a 
gazdelor, care s-au dovedit mai 
decise în atac și mai precise în 
apărare. Partida a avut, în pri
ma sa parte, o desfășurare, în 
general, echilibrată, cu excepția 
perioadei cuprinsă între minutele

Stadion ,,23 August* ; teren foarte 
bu-n ; timp splendid ; spectatori — a- 
proximativ 11 000. Au marcat : MUL- 
ȚESCU (min. 80), DUMITRACHE (min. 
85) și ROMlLA (min. 90, din 11 m). 
Raport de cornere : 18—5, Raportul 
șuturilor la poartă : 24—16 (pe spa
țiul porții : 13—4).

POLITEHNICA : Costaș 3 — Sofian 
5, Anton 5, Ciobanu 5, Ciocîrlan 5 — 
Romiilă 4, Banu 5, Simionaș 4 — D. 
lonesou 5, Dânilă 5, Tronda fi'lon 5 
Onriin. 60 Costea 5).

JIUL : Homan 8 — Niculescu 6, Bâ- 
din 7, Ciupitu 7+, Deleanu 7 — Stoi
ca 7, Mulțescu 8, Augustin 7 — Sălâ- 
jan 8 (min. 87 Bucurescu), Dumitrache 
8, Stoichițâ 6 (min. 82 Rusu).

A arbitrat : N. Petriceanu* ★ ★ ★ ; 
la linie : Gh. Vasilescu II și C. Raica 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ROMILĂ, STOI- 
CHIȚA, ANTON, STOICA, BADIN, HO
MAN, NICULESCU.

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 3—2 (2—0).

primul șut al oaspeților din re
priza secundă ! Peste 5 minute, 
Mulțescu „scoate" o minge din 
careul său, îl deschide lung pe 
impetuosul Sălăjan, Anton ra
tează intercepția, și pasa înapoi 
la DUMITRACHE urmată de șu
tul acestuia, schimbă din nou 
tabela de marcaj : 0—2. Peste al
te 4 minute. Mulțescu ratează o 
foarte bună ocazie. Gazdele reu
șesc în minutele de prelungire 
(în urma faultului lui Augustin) 
să transforme prin ROMILĂ pe- 
naltyul acordat.

Mircea M. IONESCU

HUNEDORENII ÎN DIFICULTATE
sau n-a putut să mențină rezul
tatul, apărarea gafînd des, pre
sată, de argeșeni mai toată re
priza a doua. Nici golul egaliza
tor al lui RADU ni (min. 75, 
șut din unghi greu, mingea lo
vește bara și ricoșează în plasă) 
nu a stimulat ambiția echipei 
gazde, în continuare în postura 
de out-sider, nevoită să treacă 
prin mari emoții în min. 80 și 
82, cînd Radu II și Radu ni au 
șutat pripit și imprecis, de la 
numai 4 m.

F. C. Argeș, revenită la maniera 
ei, de a juca „la ofsaid", are 

zece minute (perioadă în care 
bucureștenii au trimis singurele 
lor două șuturi sănătoase spre 
poarta lui Bathori, scoase de 
acesta în corner). echipa oaspe a 
fost superioară partenerei sale, 
pe toate planurile, în repriza se
cundă. Ea și-a mărit — în con
secință — avantajul în min. 87, 
prin PETRESCU, care a primit o 
bună pasă de la Cotec. după o 
splendidă acțiune individuală a 
acestuia.

Arbitrul M. Fediuc. într-un 
meci care nu i-a pus probleme, 
a interpretat cam ciudat anumite 
faulturi, dînd gratuit unele car
tonașe timișorenilor (cazul. în
deosebi, al lui Mehedințu). dar 
trecînd cu vederea gestul ne
sportiv din min. 40 al bucureștea- 
nului Moraru.

Constantin FIRANESCU

DIVIZIA B: ETAPA A Xla
SERIA I

minut, însă, gazdele au reușit să 
aducă satisfacție în tribune, la 
o fază în care MARCU a avut 
mai mult intenția de a centra, 
dar mingea expediată de el a 
prins un efect curios, Albu a fost 
surprins și balonul s-a oprit în 
plasă. în min. 67. Oblemenco a 
fost foarte aproape de a majora 
scorul. în continuare, oaspeții 
s-au apărat organizat. contra- 
atacînd periculos. Dintr-o astfel 
de acțiune, în min. 75. M. Ma
rian a expediat balonul, cu capul, 
în bara transversală. în min. 79, 
F.C. Bihor a obținut ,,remiză" : 
în urma unui corner executat de 
Lupău, mingea a fost prelungită 
cu capul de M. Marian pînă la 

LUCACI care, tot cu capul, a 
reluat-o, în plasă.

Gheorghe NERTEA

20 si 30, cînd giuleștenii au reu
șit să creeze faze ofensive de o 
mare frumusețe, două dintre a- 
cestea îneheindu-se cu golurile 
care au stabilit, de altfel, și re
zultatul final al întîlnirli : în
min. 27 a înscris MANEA, din
tr-o lovitură liberă, cu un șut 
plasat la colțul scurt, care l-a 
păcălit pe Solyom, pînă în acel 
moment imbatabil la acțiunile de 
atac ale lui Rîșniță (min. 21)

■ i i i i «»i ■ H in.............. O
Stadion Republicii ; teren bon ; 

timp excelent ; spectatori — aproxi
mativ 8 000. Au marcat : MANEA (min. 
27) și NEAGU (min. 28). Raport de 
cornere : 13—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 21—11 (pe spațiul porții :
9—7).

RAPID : |oniță 9 — Pop 7, Zalu-pca 
7, Pîrvu 7, A. Dumitru 7 — Șutru 6, 
Rîșn'iță 6, M, Stei ian 7 (min. 80 Pet- 
cu) — Teleșpa-n 6, Neagu 7, Manea 
7 (min. 83 D. Popescu).

A.S.A. : Solyom 7 — GHgore 6, Un- 
chiaș 5, Ispir 7, Szolosi 6 — Naghi 5 
(min. 33 Both || 6), Var-odi 6, Bolorvi 
7 — Marton 6, Pîslaru 6, Hajnal 5.

A arbitrat : Al. Ene**** ; la li
nie : V. Ciocilteu și V. Gheorghe (toți 
d’in Craiova).

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 2—0 (1—0).

• ■■■■■■■—

Neagu (min. 23), Șutru (min. 24) 
și Manea (min. 25) ; la mai pu
țin de 60 de secunde, după des
chiderea scorului, gazdele și-au 
mărit avantajul, prin NEAGU, 
care, țâșnind printre fundașii cen
trali adverși și profitînd de ne- 
sincronizarea acestora în „pasul 
pentru ofsaid", a driblat scurt 
pe Solyom și a marcat în poarta 
goală.

Giuleștenii au ocazia de a 
înscrie din nou, imediat după 
pauză, dar Rîșniță ratează (min. 
47) o lovitură de pedeapsă, a- 
cordată pentru un fault în careu 
asupra lui Manea. De aici înainte, 
A.S.A. își va face remarcată tot 
mai des prezența în atac. Ocaziile 
oaspeților vor rămîne însă ne
fructificate (min. 50 Hajnal. min. 
61 și 74 Pîslaru, min. 76 Varodi) 
datorită, pe de o parte, insufi
cientei decizii a înaintașilor în 
zona de finaliz.irfas, iar pe de altă 
parte intervențiilor, în egală mă
sură spectaculoasă și eficace, ale 
lui ioniță. Finalul partidei a gă
sit din nou pe Rapid în atac, 
care în min. 80 a ratat prin Te- 
leșpan șansa celui de-al treilea 
gol.

Mihai IONESCU

totuși marele merit de a fi abor
dat partida cu un curaj mai mare 
decît se obișnuiește în campiona
tul nostru la meciurile în de
plasare. S-a așezat bine pe te
ren, cu Dobrin „dispecer" în mij
locul terenului, și cu Cîrstea lin
gă el, om de travaliu, ambii o- 
ferind posibilități multiple pentru 
incursiuni spre poarta adversă 
lui Radu III și D. Nicolae.

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — aproximativ 
13 000. Au marcat : GEORGESCU (m'im. 
40) și RADU III (min. 75). Raport de 
cornere : 6—6. Raportul șuturilor la 
poartă : 12—13 (pe spațiul porții : 
6—5).

CORVINUL : I. Gabriel 8 — Gruber
5, Tonca 6, Vlad 6, Banc iu *5 — Agud 
5 (mim. 63 Nicșa 6), Dumctriu IV 6, 
Angel eseu 6 — Bucur 6 (mim. 76 La- 
zăr), Șurenghin 7, Georgescu 7.

F.C. ARGEȘ : Cristian 8 — Zamfir
6, Olteanu 7, Stancu 8, Ivan 7 —
Cîrslea 7, Dobrin 7, tovănescu 7 —
Leș ea nu 6 (mi-n. 46 D. Nicolae 7), 
Radu l| 6, Radu |l| 7.

A arbitrat : M. Buze-a* ★ ; la linie: 
S. Stăncescu și R. Platoș (toți din 
București).

Cartonașe galbene : ANGELESCU.
Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 4—0 (3—0).

Calitatea arbitrajului sub cota 
jocului. în formă slabă, M. Bu- 
zea, ezitant și în discordanță cu 
tușierii, a comis si trei erori 
grave : nu a acordat penalty la 
faultarea lui D. Nicolae în careu 
(min. 63), nici la hențul comis de 
Tonca în suprafața de pedeapsă 
(min. 73) și nici la faultarea lui 
Angelescu (min. 85), în careul 
celălatt.

Ion CUPEN

METALUL PLOPENI — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 2—0 (2—0).
Au marcat : Alexc (min. 23) și 
Spiridon (min. 37).

PORTUL CONSTANTA — 
OLIMPIA RM. SARAT 0—0.

C.S.U. GALATI — CELULOZA 
CALARAȘI 3—0 (1—0). Au îns
cris : Ustabacief (min. 29) și 
Marinescu (min. 50, 61).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.M. 
BORZEȘTI- 2—0 (1—0). Autorul
golurilor : Nistor (min. 40, 57).

GLORIA BUZĂU — F. C. 
BRAILA 1—0 (0—0). A înscris : 
Negoescu (min. 84).

UNIREA FOCȘANI — C.F.R. a 
PAȘCANI l—i (0—0). Au mar
cat : Ghica (min. 52) pentru 
Unirea, Bageac (min. 72) pentru 
C.F.R.

VICTORIA TECUCI — MINE
RUL GURA HUMORULUI 4—0 
(2—0). Au înscris : Stoica (min. 
15, 35, 70) și Toma (min. 82).

C.S. OLTUL SF. GHEORGHE — 
PETROLUL PLOIEȘTI Q—0.

CEAHI.AUL P. NEAMȚ — 
C.S.M. SUCEAVA 2—1 (1—1). Au-

SERIA A ll-a ------------------------------------------------- -
VOINȚA BUCUREȘTI — F.C.M. 

GIURGIU 3—2 (2—0). Autorii go
lurilor : Danciu (min. 35, 40, 59), 
respectiv Vasilache (min. 60, 90).

TEHNOMfeTAL BUCUREȘTI — 
ȘOIMII SIBIU 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Vanea 
(min. 83).

CHIMICA TÎRNAVENI — CHI
MIA TR. MĂGURELE 1—0 (0—0). 
A marcat : Șchiopu (min. 89).

CHIMIA RM. VILCEA — UNI
REA ALEXANDRIA 1—0 (0—0).
Autorul golului : Stanca (min. 
47).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALURGISTUL CUGIR 1—0 (0—0). 
A înscris : Hintea (min. 47).

C. S. TIRGOVIȘTE — META
LUL BUCUREȘTI 3—1 (1—1). Au 
marcat : Tătaru (min. 15, 83),
Neagu (min. 60), respectiv Sandu 
I (min. 43).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
Ș. N. OLTENIȚA 3—0 (2—0). Au
torii golurilor : Roșu (min. 25), 
Tacoi (min. 30, din 11 m) și Cor- 
nescu (min. 90).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
FLACARA AUTOMECANICA mo- 
RENi 2—0 (1—0). Au înscris :

SERIA A lll-a -----------------------------------------------
STICLA TURDA — MUREȘUL 

DEVA 3—0 (2—0). Au înscris :
Rezmuves (min. 4), Cojocaru 
(min. 22, autogol) și Ober (min. 
78).

MINERUL CAVNIC — ARMA
TURA ZALĂU 1—1 (0—0). Autorii 
golurilor : Aldoescu (min. 75) 
pentru Minerul, Mathe (min. 87) 
pentru Armătura.

GLORIA BISTRIȚA — AURUL 
BRAD 0—0.

F.C. BAIA MARE — DACIA 
ORAȘTIE 3—0 (0—0). A marcat : 
Moldovan (min. 62, 64 și 76).

VICTORIA CALAN — OLIM
PIA SATU MARE 0—0.

CJ.L. SIGHET — IND. SÎRMEI 
C. TURZIi 2—0 (0—0). Au îns
cris : Deac (min. 56) șl Iuga 
(min. 76).

RAPID ARAD — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 1—0 (0—0). Unicul gol
a fost realizat de Iuhaz (min. 70).

SPORTUL STUDENȚESC 

PLEACĂ ASTĂZI 
LA GELSENKIRCHEN

Echipa Sportul studențesc ur
mează să plece astăzi, cu avio
nul, la Gelsenkirchen, unde va 
întîlni miercuri pe Schalke 04 
în meci-retur, din cel de al 
doilea tur al Cupei U.E.F.A. 
Viitorii adversari ai formației 
noastre au învins, în etapa de 
sîmbătă a campionatului vest- 
german, în deplasare, pe F.C. 
Saarbriicken cu 3—2 (1—2)
prin golurile marcate de Abram- 
ezik, Riissmann și Fischer. 
Schalke 04 anunță același .,11“ 
de începere ca în meciul de la 
București. 

torii golurilor : Butunoiu <min. 
37, 48), respectiv Ene (min. 13).

Relatări de la corespondenții :
M. Boghici, S. Nace, D. Aldca, 
I. Cornea, D. Soare, V. Manoliu, 
C. Filiță, Gh. Briotă si C. Rusu.

1. PETROLUL PI. 11 10 1 0 25— 4 21
2. Metalul Plop. 11 6 2 3 17— 7 14
3. C.S.M. Sv. 11 4 5 2 9— 6 13
4. Relonui Sav. 11 6 1 4 13—13 13
5. C.S.U. Galați 11 5 2 4 18—12 12
6. Gloria Buzău 11 3 6 2 6— 4 12
7. F.C. Brăila 11 4 4 3 12—15 12
8. Oltul Sf Gh. 11 4 3 4 11— 8 11
9. Unirea Focșani 11 4 3 4 12—10 11

10. Cel. Călărași 11 5 1 5 10—11 11
11. Ceahlăul P. N. 11 4 2 5 13—17 10
12. Viat. Tecuci 11 4 2 5 10—16 10
13. C.F.R. Pașcani 11 3 3 5 10—10 9
14. Prahova PI. 11 4 1 6 11—14 9
15. C.S.M. Borze ști 11 3 3 5 4— 7 9
16. Mi-n. G. Hum. 11 4 1 6 a—14 9
17. Portul C-ța 11 1 6 4 8—12 8
18. OIHrnpia Rm. S. 11 0 4 7 6—23 4

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
noiembrie) : Olimpia Rm. Sărat — 
Victoria Tecuci, Gloria Buzău — 
Prahova Ploiești, Ceahlăul P. 
Neamț — Oltul Sf. Gheorghe, Mi
nerul Gura Humorului — Metalul 
Plopeni, C.S.M. Suceava — Celu
loza Călărași, Portul Constanța — 
C.F.R. Pașcani, Petrolul Ploiești — 
Relonui Săvinesti, C.S.M. Bor- 
zești — C.S.U. Galați, F. C. Brăi
la — Unirea Focșani.

Vărzaru (min. 34) și Drăgol 
(min. 79, din 11 m).

Meciul DINAMO SLATINA —
STEAGUL ROȘU BRAȘOV se
dispută marți 2 noiembrie.

Relatări de la corespondenții :
P. ion, C. Constantin, I. Ducan, 
P. Giornoiu, C. Gruia, M. Avanu,
Șt. Gurgui și B. Stoiciu.

1. C.S. T-viște 11 7 3 1 16— 5 17
2. Voința Buc. 11 7 2 2 12— 8 16
3. Steagul r. Bv. 10 7 1 2 13— 4 15
4. Chim. Rm. V. 11 7 0 4 20—16 14
5. Chimica T. 11 6 1 4 1-5—15 13
6. FCM Giurgiu 11 5 2 4 21—15 12
7. Metalul Buc. 11 5 2 4 14—17 12
8. Dinamo SI. 10 5 1 4 14—11 11
9. Nitram. Fag. 11 5 1 5 13—14 11

10. Tractorul Bv. 11 5 1 5 13—14 11
11. Chim. Tr. M. 11 4 2 5 14—10 10
12. Electrop. Cv. 11 3 4 4 19—18 10

13—14. FI. A. Moreni 11 4 2 5 9—11 10
Met. Cugir 11 4 2 5 8—10 10

15. Unirea Alex. 11 4 0 7 8—13 8
16. Șoimii Sibiu 11 2 2 7 8—15 6
17. Ș.N. Oltenița 11 3 0 8 8—16 6
18. Tehn. Buc. 11 1 2 8 7—20 4

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
noiembrie) : Nitramonia Făgă
raș — șoimii Sibiu, Ș. N. Olte
nița — Tehnometal București, 
Steagul roșu Brașov — Voința 
București, Metalurgistul Cugir — 
Electroputere Craiova, Metalul 
București — Flacăra Automeca- 
nica Moreni, Unirea Alexandria — 
Tractorul Brașov, Chimia Tr. 
Măgurele — C.S. Tîrgoviște, 
F.C.M. Giurgiu — Chimica Tîrnă- 
veni, Dinamo Slatina — Chimia 
Rm. Vîlcea.

„U“ CLUJ-NAPOCA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Au mar
cat : Uifăleanu (min. 43) și Cîm- 
peanu II (min. 74).

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
LUPENI 2—0 (0—0). Autorii go
lurilor : Guțuli (min. 56, din 11 
m) și Giuchici (min. 71).

Relatări de la corespondenții : 
P. Lazăr, Z. Dpbrețeni, I. Toma, 
V. Săsăranu, A. Gunther, S. Pra- 
lea, R. Hărduț, I. Lespuc și A. 
Petru.

1. OLIMP. S.M. 11 8 2 1 24— 7 18
2. Aurul Brad 11 6 2 3 18—10 14
3. C.I.L. Sighet 11 5 3 3 13— 8 13
4. C.F.R. Timiș. 11 6 1 4 14—11 13
5. ,,U" Cj-Nap. 11 5 2 4 8— 9 12
6. Vict. Călan 11 5 2 4 11—13 12
7. U.M. Timiș. 11 5 1 5 22—13 11
8. Ind. s. C.T 11 5 1 5 14—15 11
9. F.C. B. M 11 4 2 5 18—15 10

10. Sticla Turda 11 3 4 4 11—13 10
11. Min. Lupeni 11 4 2 5 9—12 10
12. CFR Cj-Nap. 11 3 4 4 12—15 10

13—14. Gloria B-ța 11 4 2 5 11—15 10
Armatura ZI. 11 4 2 5 13—17 10

15. Dacia Oraș. 11 5 0 6 12—19 10
16. Rapid Arad 11 4 1 6 13—16 9
17. Mureș. Deva 11 4 1 6 8_16 9
18. Mbn. Cavnic 11 2 2 7 13—20 6

ETAPA VIITOARE (duminică 7
noiembrie) : Minerul Lupeni — 
C.I.L. Sighet, ind. sîrmei C. Tur- 
zii — F.C. Baia Mare, „U“ Cluj- 
Napoca — Victoria Călan, Mure
șul Deva — C.F.R. Cluj-Napoca, 
Olimpia Satu Mare — U.M. Timi
șoara, Aurul Brad — Minerul 
Cavnic, Armăttfra Zalău — Glo
ria Bistrița, Dacia Orăștie — 
Sticla Turda, C.F.R. Timișoara — 
Rapid Arad.

SELECȚIONATA SAO PAULO
JOACĂ MIERCURI LA CRAIOVA

Miercuri 3 noiembrie, cu în
cepere de la ora 15, se va dis
puta la Craiova meciul amical 
dintre echipa locală Universita
tea și selecționata Sao Paulo 
(Brazilia).-



C.N.D. BUCUREȘTI A 4-a FINALISTĂ LA POLO
Ultima etapă din turul III al 

Diviziei A la polo a progra
mat ieri două partide decisive, 
ce urmau să desemneze pe 
cea de a 4-a participantă la 
turneul final.

La Oradea, echipa locală 
Crișul — pe linia bunelor com
portări din această toamnă — 
a dispus de o manieră netă 
de Progresul București cu 5—1 
(1—0, 1—0, 1—1, 2—0). Oră- 
denii, după cum ne-a transmis 
corespondentul nostru județean, 
Ilie Ghișa, au dominat catego
ric, impunîndu-se printr-o teh
nică superioară și printr-un 
plus de viteză în acțiuni. Au 
marcat : Racz 2, Fejer, Gordan,

A ÎNCEPUT DIVIZIA A ‘ 
LA HOCHEI

MIERCUREA CIUC, 31 (prin te
lefon). Peste 3 000 de spectatori 
au asistat la primele jocuri ale 
noii ediții a campionatului Divi
ziei A la hochei. Partida inaugu
rală a opus formațiile Steaua, 
campioana țării, și Dunărea Ga
lați, aflată în plină acțiune de 
întinerire. După o repriză echili
brată, campionii s-au impus net, 
cîștigînd la o mare diferență, 
realizată în special în ultima re
priză : 20—1 (2—1, 8—0, 10—0). In 
cel de al doilea meci : Dinamo 
București — S. C. Miercurea-Ciuc
5—5 (3—3, 1—1, 1—1).

Luni sînt programate jocurile : 
Dinamo — Dunărea și Steaua — 
S. C. Miercurea Ciuc. Marți este 
zi de pauză.

V. PAȘCANU, coresp.

IN SERIA SECUNDĂ
Jocurile turului II. din cadrul 

seriei secunde a Diviziei A la 
hochei, au continuat, sîmbâtă. pe 
patinoarul .,23 August" din Capi
tală. Fruntașele clasamentului au 
obținut victorii facile : Unirea Sf. 
Gheorghe a învins cu 6—1 (3—1, 
2—0. 1—0) pe Agronomia Cluj-
Napoca. iar Sportul studențesc 
A.S.E. București cu 11—2 (7—0,
2— 0, 2—2) pe Liceul nr. 1 Mier
curea Ciuc. Intr-o partidă intere
santă. dinamică și echilibrată, 
Tîrnava Odorhei a repurtat a 
4-a victorie consecutivă în tur
neu întrecînd cu 9—6 (1—1, 5—2,
3— 3) pe Avintul Gheorghieni.

în clasament. înaintea ultimei 
etape a turului II : 1. Unirea 16 
p ; 2. Sportul studențesc A.S.E. 
12 p ; 3. Tîrnava 8 p ; 4. Agro
nomia 7 p ; 5. Avintul 6 p ; 6. 
Liceul nr. 1 5 p.

Ieri a fost zi liberă. Astăzi tur
neul se încheie cu jocurile : Tîr
nava—Unirea (ora 11,30). Agrono
mia—Liceul nr. 1 (16,00) și Spor
tul studențesc A.S.E.—Avîntuî 
(18,30).

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL

Fărcuță (Cr.). respectiv, Teo- 
dorescu. In urma acestui re
zultat. Crișul egalase la puncte 
pe principala sa adversară, 
C.N.U. București, șl avea un 
golaveraj superior- Succesul ti
nerilor poloiști orădeni avea 
însă să se dovedească insufi
cient.

La Cluj-Napoca, unde era 
programat al doilea meci deci
siv, Voința nu a mai jucat cu 
aceeași vigoare partida cu 
C.N.U., ca în urmă cu o lună, 
cînd a cîștigat cu 7—4 la Bucu
rești, și a pierdut la limită : 
7—8 (0—1, 2—2, 2—2. 3-3).
După cum relatează corespon
dentul nostru, Radu Mircea, re
zultatul final a fost decis în 
ultimele secunde. Bucureștenii 
au acționat cu multă ambiție, 
au luptat pentru fiecare minge 
și au obținut două puncte ex
trem de prețioase, care le-au 
adus calificarea în turneul fi
nal, alături de Dinamo, Rapid, 
și Voința.

La București, în turneul fi
nal pentru locurile 9—12 : Mu
reșul — Politehnica Cluj-Na
poca 6—6 ; Școlarul — Ind. 
linei 11—5 ; Politehnica — Ind. 
linei 10—5 ; Școlarul — Mu
reșul 11—7 ; Ind. lînei — Mu
reșul 4—3 ; Școlarul — Politeh
nica 5—4. Clasament : 1. Poli
tehnica 20 p ; 2. Școlarul 20 p ; 
3. Ind. lînei 11 p ; 4. Mure
șul 9 p.

SUCCESE SCONTATE IN
în „Cupa F.R. Rugby" (compe

tiție în care, reamintim, echipele 
evoluează fără componenții lotului 
reprezentativ) s-au disputat me
ciurile unei noi etape, de la 
care prezentăm cîteva amănunte :

STEAUA — DINAMO 10—9 
(6—3). Joc echilibrat și evoluție 
interesantă de scor : Steaua a 
condus cu 6—3, dar a fost ega
lată și depășită, pe tabela de 
marcaj (6—9), pentru ca în ul
tima parte a partidei Braga să 
profite de o greșeală dinamovistă, 
să marcheze o încercare, aducînd 
victoria la limită formației sale.

OLIMPIA — GRIVIȚA ROȘIE
6—20 (3—7). Scorul categoric
vorbește de la sine despre supe
rioritatea grivițenilor.

RAPID — GLORIA BUCUREȘTI 
14—0 (0—0). S-a jucat confuz mai 
tot timpul. Feroviarii, cu un Mic- 
lescu (închizător de grămadă) în 
zi bună, au devenit ceva mai 
clari în acțiuni spre final (inspi
rată introducerea lui Costache), 
cîștigînd meritat în fața unei 
echipe aflate sub potențialul din 
sezonul trecut.

ILIE NĂSTASE A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE LA BUENOS AIRES
„Challenge-Cup“ cu cei mai buni 8 jucători din lume, la Las Vegas

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
desfășurat în arena .,Luna Park" 
din Buenos Aires a fost cîștigat 
de Ilie Năstase, care în ultimul 
meci l-a învins cu 7—5, 7—6 pe 
argentinianul Guillermo Vilas. 
Pentru locul 3, italianul Adriano 
Panatta a dispus cu 3—6, 7—8, 
6—4 de Ion Tiriac (România).

★
Cea de-a doua ediție a tur

neului de tenis „Challenge Cup“ 
se va desfășura, în prima sa 
fază, în Las Vegas (2—5 de
cembrie) și va reuni pe opt 
dintre cei mai buni jucători de 
tenis din lume : Ilie Năstase,

VICTORIE CATEGORICĂ A RUGBYȘTILOR FRANCEZI 
LA PARIS: 34-6 CO AUSTRALIA!

Sîmbătă pe stadionul pari
zian „Parc des Princes" echipa 
de rugby a Franței a prestat 
un joc excepțional, întrecînd 
la mare scor XV-le Australiei, 
aflat într-un lung turneu în

„CUPA F.R. RUGBY"
SPORTUL STUDENȚESC — FA

RUL 35—6 (13—0). înfrîngere netă 
dar campionii, lipsiți de 8 titu
lari, au prezentat o garnitură im
provizată. Oricum, se cere re
marcată buna prestație a stu
denților, preocupați (în sfîrșit !) 
numai de joc. Cel mai activ și 
eficace jucător al lor : Fugigi (16 
puncte).

G. R.
ȘTIINȚA PETROȘANI — AGRO

NOMIA CLUJ-NAPOCA 24—9 
(8—0). Gazdele nu au avut pro
bleme deosebite decît în prima 
repriză. (Em. NEAGOE, coresp.)

RULMENTUL BÎRLAD — MI
NERUL GURA HUMORULUI 22—0 
(6—0). Oaspeții au cedat fizic în 
partea a doua a meciului (Eliade 
SOLOMON-coresp.).

„U" TIMIȘOARA — C.S.M. SI
BIU 33—3 (12—3). Meci spectacu
los, victorie categorică (C. 
CRETU-coresp.).

GLORIA BUZĂU — „POLI" IAȘI
10—17 (0—10). A cîștigat echipa
mal tehnică. (C. TEODORESCU- 
coresp.).

Jimmy Connors, Manuel Oran- 
tes, Eddie Dibbs, Harold Solo
mon, Adriano Panatta, Rod 
Laver și Ken Rosewall. Repar
tizarea în grupe (două grupe de 
cite patru) nu a fost efectuată, 
dar Năstase și Connors vor fi, 
oricum, capi de serie, a decla
rat un organizator al turneului. 
Semifinalele se vor disputa in
tre 16 și 19 decembrie, iar fi
nala va avea Ioc anul viitor, in 
luna aprilie. După cum se știe, 
prima ediție a acestei competiții 
desfășurată anul trecut în 
Hawaii, a fost cîștigată de ro
mânul Ilie Năstase care l-a în
vins în finală pe Arthur Ashe.

Europa : 34—6 (13—3). Succesul 
atît de net este rodul unui joc 
excelent reușit de mijlo
cașul la grămadă, Astre și de 
înaintarea gazdelor, care au a- 
vut o linie a treia (Rives — 
Bastiat — Skrela) de „aur'. 
Australienii au răspuns uneori 
curajos, dar jocul lor a fost 
dezorganizat, iar purtătorul de 
balon nu a fost aproape nici
odată urmărit de coechipieri. 
Punctele învingătorilor au fost 
realizate de : Harize, Averous, 
Bertranne, Rives, Cholley, 
Aguirre (toți din încercări I), 
fundașul Aguirre mai realizînd 
alte 7 puncte din lovituri de 
picior, iar Astre (3) ; pentru 
oaspeți a marcat Mc Lean (6) 
din 2 l.p.

• La Tbilisi, în C.E., U.R.S.S. 
— Suedia 72—0 (28—0).

NOUL PREȘEDINTE
Al ASOCIAȚIEI

EUROPENE DE ATLETISM
REYKJAVIK, 31. — Cu oca

zia reuniunii de la Reykjavik, 
Arthur Gold (Anglia) a fost 
ales președinte al Asociației 
europene de atletism, succedind 
lui A. Paulen, ales în iulie tre
cut președinte al Federației 
intemațioinale de atletism 
(I.A.A.F.).

TEODORA UNGUREANU 
VA EVOLUA ÎN CANADA

Teodora Ungureanu, însoțită 
de antrenoarea Marta Karoly, a 
plecat în Canada, urmînd a 
evolua la Toronto în cadrul unui1 
concurs internațional de gim-ț 
nastică.

PE SCURT
BASCHET In C.E. (feminin); 

meciuri retur : Wisla Cracovia — 
H.B. Goteborg 86—67 (41—36).
L.B.C. Dusseldorf — Black Star 
Mersch (Luxemburg) 92—56 (34-36).
• „Cupa Koracl" : Juventud Ba- 
dalona — Harlem (Olanda) 115—87 
(58—39).

BOX a La Gdansk, în a doua 
întîlnlre dintre echipele Poloniei 
și S.U.A.. victoria a revenit cu 
12—10 boxerilor americani.

CICLISM a După 24 de ore, în 
cursa de șase zile de la Greno
ble. conduce cuplul Sercu (Bel
gia) — Gimondi (Italia).

HANDBAL a La Sofia. în meci 
retur al C.C.E. (masculin) : 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname — 
Dozsa Debrețin 21—19. Handba- 
liștil maghiari s-au calificat pen
tru turul următor, a La Buda
pesta : Ungaria — Olanda (femi
nin) 22—11 (13—8). • La Unna : 
R.F.G. — Norvegia (feminin)
10— 8 (6—3). In primul joc,'
disputat la Gelsenkirchen, hand
balistele vest-germane au cîști
gat cu scorul de 10—7. • In 
turneul de la Geneva : Ungaria 
— Franța 24—11 (10—6). Elveția — 
Spania 15—14 (7—9). Elveția—Un
garia 26—23 (13—11). Spania —
Franța 16—14 (7—7).

POLO • La Budapesta s-a des
fășurat meciul Ungaria—U.R.S.S. 
Jucătorii maghiari au obtinut vic
toria cu 5—4 (0—0, 1—1, 1—2, 3-1).

ȘAH o Cu două runde înainte 
de terminarea turneului de la 
Halle, în clasament conduce ma
estrul sovietic Iuri Balașov. cu 
7*/a p, urmat de Vaisman (Româ
nia). Mallch (R.D.G.) si Schmid 

(Polonia) — 6'/i p. In runda a
11- a Vaisman a cîștigat la Knaak. 
In turneul feminin, pe primul loc 
se află Hofmann (R.D.G.) — 9 p.
• In competiția de la Tripoli, 
conduce selecționata Salvador cu 
13 p, urmată de Tunisia — ll*/i p 
și Italia — 11 p.

TENIS A In sala „Pierre de 
Coubertin" din Paris, sferturi de 
finală : Dibbs — Bertolucci 7—6. 
7—6, Stan Smith — Stewart 6—4. 
6—2 ; în semifinale : Dibbs — 
Smith 6—2. 6—4, 6—3. Fillol —
Cox 6—0. 6—3, 7—6 ; în finală 3 
Dibbs — Fillol 5—7, 6—4. 6—4,

7—6. • La Vlena, sferturi de 
finală : Ramirez — Taroczy
6—4, 4—6, 6—1 ; Fibak — As
he 6—2. 1—6. 6—1 ; Bengțson — 
Gerulaitis 7—6, 2—6, 6—3, în semi
finale : Ramirez — Pecci 6—2, 
3—6, 6—4. Fibak — Bengtson
6— 1. 6—4. A La Perth, sferturi 
de finală : Stockton — Mayer
7— 6, 6—1, Tanner — Crealy 3—6. 
6—4, 6—4. în semifinale : Dent — 
Tanner 3—6, 6—3, 8—6. Ruffels — 
Stockton 5—7, 6—4. 6—2. A Intr-o 
partidă amicală, la Cherry Hill : 
Bjorn Borg — Rod Laver 6—4, 
6—3,

(Urmare din pag. I)

Au marcat : Cosma 4, Dan 
Marin 4, Lieu 2, Filipescu 2, 
Grabovschi 1 și Voina (auto
gol) 1 — pentru Dinamo, Birta- 
lan 8, Tudosie 3, Gațu 2, 
Stockl 2, Drăgăniță 2, Kicsid 1 
și Neagu 1 — pentru Steaua. 
Ambele echipe au beneficiat 
de cite opt aruncări de la 7 m ; 
Steaua a transformat șapte, iar 
Dinamo patru.

Satisfăcător arbitrajul cuplu
lui VI. Cojocaru (Craiova) — 
Dorin Purică (Ploiești). Reți
nem doar acest calificativ în- 
trucît cei doi cavaleri ai fluie
rului s-au descurcat bine în fa
zele complicate, dar le-au 
încurcat pe cele simple, dictînd 
sancțiuni eronate de o parte 
și de cealaltă.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 17—17 (10—11). Princi
palii realizatori : Mircea 6 (U) 
Si Gruia 7 (R). N. Demian.

ȘTIINȚA BACĂU — DINA
MO BRAȘOV 20—14 (12-5).
Cele mai multe goluri : Deacu 
(Șt.) "9 și Nicolescu (D) 6. S. 
Neniță — coresp.

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— GLORIA ARAD 30—22 
(15—10). Golgeterul partidei — 
Mironiuc (B. M.) 13 goluri. V. 
Săsăranu — coresp.

C.S.U. GALAȚI — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 18—16 
(9—9). Cele mai multe goluri : 
Vasilache (C.S.U.) 5 și Cris
tian (P) 6. T. Siriopol — coresp-

C.S.M. BORZEȘTI - U- 
NIVERSITATEA BUCUREȘTI 
12—13 (9—9). Principalii reali
zatori : Arsenie (C.S.M.) 5 și 
Bocan (U) 7. Gh. Gorun — 
coresp.

Mai sînt de disputat meciu
rile Politehnica Timișoara — 
Dinamo București (4 noiembrie) 
și Politehnica Timișoara — 
Steaua (7 noiembrie).

CLASAMENTUL
1. STEAUA 10 10 0 0 209-151 20
2. Dinamo Buc. 10 8 1 1 160-110 17
3. H.C, Minaur 11 7 1 3 196-168 15
4. Dinamo Bv. 11 5 1 5 183-170 11
5. St. Bacău 11 4 2 5 130-137 10
6. Relonul 11 4 1 6 169-184 9
7. C.S.U. Gl. 11 4 1 6 118-155 9
8. C.S.M. Bor. 11 4 0 7 162-181 8
9. Gloria Arad 11 3 2 6 158-181 8

10. ,.U“ Buc. 11 2 4 5 120-142 8
11. Poli. Timiș. 9 3 1 5 131-132 7
12. „U“ Cj.-N. 11 2 2 7 153-178 6

FEMININ
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — I.E-F.S. 14—8 (7—6).
Peste 2 000 de spectatori au ți
nut să onoreze acest derby al 
handbalului feminin, defășurat 
în aer liber pe o vreme ex
celentă. Campioanele au dat 
deplină satisfacție suporterilor 
lor, obținînd o victorie clară 
care le consolidează poziția de 
fruntașe în clasament. Partida 
a fost deosebit de frumoasă, 
beneficiind și de o deplină 
sportivitate din partea ambelor 
echipe. De altfel, de-a lungul 
celor 50 de minute de joc nu 
s-a dictat nici măcar un aver
tisment. Timișorencele au ară
tat- din primele minute că se 
află în plenitudinea forțelor. 
Ele au dovedit, din start, că 
și-au pregătit bine ofensiva, a- 
doptînd o circulație gîndită, în 
cadrul căreia nu s-a „lucrat" 
pentru o jucătoare anume, ci 
pentru toate. Dovadă : numă
rul mare de realizatoare. Punc
tul forte al timișorencelor a 
fost însă apărarea, exactă, 
promptă, viguroasă și. mai a- 
les, mobilă. „U” Timișoara a 
condus tot timpul, dominarea 
ei fiind mai clară, pe măsură 
ce jocul se apropia de final.

I.E.F.S.  a rezistat bine în 
prima repriză, pentru ca după 
pauză să. gafeze mult in apă
rare, iar in atac să se preocupe 
prea mult de circulație și prea 
puțin de... goluri. Boși a fost 
in zi slabă, ratînd cîteva oca
zii clare și o aruncare de la 
7 m, iar Doina Radu și Gcor- 
geta Lăcustă au fost suprave

gheate cu strictețe de apărarea 
adversă.

Au înscris : Cojocaru 4, Stol- 
covici 3, Popa 3, Petrovici 1, 
Vezelici 1, Marcov 1 și Lu- 
țaș 1 — pentru Universitatea 
Timișoara, Radu 3, C. Lăcustă 
2, Ionescu 1, Boși 1 și Chelba 1 
— pentru I.E.F.S.

Excelent arbitrajul cuplului 
buzoian C. Căpățină — R. Ia- 
mandi.

Horia ALEXANDRESCU
UNIVERSITATEA BUCU

REȘTI — UNIVERSITATEA 
IAȘI 19-9 (11—4). Cele mai 
multe goluri : Arghir 8, Furcoi 
7 (U. Buc.) și Stamatin (U. 
Iași) 4.

PROGRESUL — TEXTILA 
BUHUȘI 20—11 (11—6). Prin
cipalele realizatoare : Ciobanu 
8, Popa 6 (P) și Munteanu (T) 6.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 12—17 (5—8) ! 
Deși surprinzătoare, victoria 
clujencelor este pe deplin me
ritată. Principalele realiza
toare : Cișmaș (C) 4 și Da
mian (U) 8. C. Crețu — coresp.

VOINȚA ODORHEI — CON
FECȚIA ,8-11 (3—7). Cele mai 
multe goluri : Mikloș (V) 4 și 
Pițigoi (C) 5. A. Pialoga —
coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RAPID 14-14 (9—6). Principa
lele realizatoare : Șooș (M) 4 și 
Stănișel (R) 4. A. Szabo — 
coresp.

CLASAMENTUL
1. U. TIMIȘ. 11 9 1 1 164-114 19
2. U. București 11 8 1 2 157-132 17
3. I.E.F.S. 11 7 2 2 129-113 16
4. Confecția 11 7 1 3 118-117 15
5. Progresul 11 5 1 5 132-122 11
6. U. iași 11 5 1 5 139-144 11
7. U. Cluj-Nap. 11 5 0 6 143-147 10
8. Rapid 11 3 3 5 135-136 9
9. Constr. Tmș. 11 3 2 6 132-143 8

10. Mureșul 11 3 1 7 148-169 7
11. Voința Od. 11 2 3 6 121-135 7
12. Textila Buh. 11 0 2 9 119-165 2

CAMPIONATE
ITALIA (etapa 4) : Sampdo- 

ria — Lazio 0—0 ; Bologna — 
Foggia 0—0 ; Roma — Verona 
0—0 ; Fiorentina — Torino 0—1 
(Graziani) ; tntemazionale — 
Cesena 1—1 (Libera, respectiv 
Macchi) ; Juventus — Catan
zaro 3—0 (Gentile, Cuccureddu, 
Bettega) ; Napoli — Milan 3—1 
(Orlandini, Massa, Savoldl — 
din 11 m, respectiv Vincenzi) ; 
Perugia — Genoa 2—1 (Vannini, 
Scarpa, respectiv Rizzo), tn cla
sament : Torino și Juventus 
cite 8 p, Napoli 7 p. etc. In 
clasamentul golgeterilor conduc 
Graziani (Torino) și Savoldi 
(Napoli) cu cite 5 g.

UNGARIA. După 12 etape, 
conduce Ujpesti Dozsa cu 20 p, 
secundată de Ferencvaros cu 
18 p. Cîteva rezultate : Ujpesti— 
Dozsa Kaposvâr 3—2 ; Szeged— 
Gyor 0—0 ; Ferencvaros—Za- 
laegerszeg 1—1.

R. D. GERMANA. După 9 
etape, conduce Dynamo Dresda, 
cu 13 p, urmată de Dynamo 
Berlin 11 p. Cîteva rezultate : 
Lokomotive Leipzig—Dynamo 
Dresda 3—1 ; Hansa Rostock— 
F.C. Union Berlin 1—0 ; Dyna
mo Berlin—Chemie Halle 2—1.

ANGLIA (etapa 12). New
castle—Stoke 1—0 ; Liverpool— 
Aston Vila 3—0 ; Tottenham— 
Everton 3—3 ; Leeds—Arsenal
2— 1 : Derby—Bristol 2—0; Man
chester United—Ipswich 0—1 ; 
Middlesborough—Leicester 0—1 ; 
W.B. Albion—West Ham United
3— 0. în clasament conduce Li
verpool cu 18 p.

R. F. GERMANIA (etapa 11): 
Borussia-Monchengladbach — 
Tennis Borusia 3—0 ; Bremen — 
Kaiserslautern 3—0 ; Bayern 
Miinchen — S.V. Hamburg 
6—2 (Muller a marcat 4 goluri) ; 
F. C. Saarbriicken — Schalke 
2—3 ; (gazdele au condus cu 
2—0, apoi Schalke a înscris prin 

Abranzik, Russmann și Fischer) 
Dortmund — Essen 4—2 ; Karl
sruhe — F.C. Koln 2—1. în cla
sament pe primul loc este 
Monchengladbach cu 19 p. Echi
pa Schalke 04, adversara Spor
tului studențesc în Cupa U.E.F.A. 
se află pe locul 6 cu 14 p. în 
clasamentul golgeterilor conduce 
Gerd Muller (Bayern Miinchen) 
cu 14 g.

IN PRELIMINARIILE C.M. 
(zona Africii) : la Cairo, R. A. 
Egipt—Etiopia 3—0. Returul la 
14 noiembrie. (Zona europeană): 
gr. 1. la Varșovia, Polonia—Ci
pru 5—0 (3—0) ; gr. 3, la Izmir, 
Turcia—Malta 4—0 (1—0).

MECIURI AMICALE : la Can
ton, R. P. Chineză — Australia 
0—2 (0—1). A marcat Ollerton 
(2) ; la Saarbriicken, în meciul 
echipelor de tineret : R. F. Ger
mania — Portugalia 0—3!, după 
ce în primul joc la Kaiserslau
tern, victoria a revenit tot por
tughezilor cu 1—0 ; la Lima, 
Peru — Argentina 1—3 (0—0).

NIKITA SIMONIAN, antreno
rul echipei U.R.S.S., a declarat 
că, în partea a doua a lunii 
noiembrie, selecționata țării va 
întreprinde un turneu in Argen
tina, Uruguay și probabil Peru.' 
Fotbaliștii sovietici vor susține 
în cursul lunii ianuarie 1977 
cîteva întîlniri în Italia.

UN DEPUTAT al Parlamen
tului olandez a cerut deschide
rea unei anchete în legătură cu 
unele cazuri de dopaj din fot
balul olandez, aceasta ca ur
mare a acuzației unui medic 
împotriva jucătorilor formației 
Rodia Kerkhrade, care ar fi uti
lizat produse farmaceutice in
terzise în meciul cu echipa din 
Alkmaar. Potrivit medicului 
Van Rompu. agresivitatea ne
motivată a unor jucători din 
echipele primei divizii olandeze 
s-ar datora folosirii „stimulen
telor".
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