
RUGBYȘTII ROMANI AU DEBUTAT 
CU 0 FRUMOASA VICTORIE

ÎN TURNEUL DIN MAREA BRITANIE
20-7 CU ABERAVON

WtOtfTAItt DIM TOATE ȚAKILE, UN1ȚI-VA1

Selecționata noastră întâlnește astăzi puternica formație 
Swansea, campioana Tării Galilor

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ABERA VON, 1 (prin telefon). 
Start bun al rugbyștilor români 
în turneul lor britanic ’78. Cum 
altfel ar putea fi apreciat suc
cesul clar obtinut în primul 
meci disputat în Tara Galilor, 
la Aberavon, în fata XV-lul 
centenar, purtind numele ora
șului : 20—7 (13—3). Peste 4 000 
de spectatori au înfruntat timpul 
neprielnic : frig, ploaie, vînt 
puternic, dar dragostea lor pen
tru sportul cu balonul oval le-a 
fost pe deplin răsplătită, ei a- 
sistînd la un joc de mare an
gajament fizic, deși fără virtuti

dru majorează scorul, tot din 
l.p. : 6—0. Gazdele reduc din 
handicap în min. 20 prin Keri 
Coslett. de asemenea din Lp. : 
6—3. Jocul se animă si mai 
mult si în min. 28 asistăm la 
cea mal frumoasă acțiune a 
partidei : E. Stoica inițiază o 
prelungită fază de atac, mingea 
trece prin toată linia noastră 
de treisferturi și ajunge la Ia- 
nuseviei care o culcă în terenul 
de tintă : 10—X O intervenție 
neregulamentară asupra Iul Du
mitru este sancționată in min. 
36 si Alexandru mai reușește o
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presă :

Etapa a 7-a a Diviziei A de fotbal

GLORIA BUZĂU (din nou) PERFORMERA ETAPEI

In comentariile agențiilor de
Agenția REUTER : „Rugbyștii români au debutai in acest 

turneu cu o remarcabilă victorie la Aberavon, cîștigtnd cu sco
rul de 20—7, după un joc in care au fost net superiori".

Agenția FRANCE PRESSE : „Românii au lăsat o impresie 
bună in primul lor meci din turneul în Marea Britanic, Invin- 
gînd clubul galez din Aberavon. Echipa română a dominat axlt 
prin pachetul de Înaintași, cit și pe linia de treisferturi, căutlnd 
să imprime un ritm bun jocului, disputat in condiții nepriel
nice, pe vînt puternic și ploaie. BugbyștU români au ob inut 
o foarte frumoasă victorie, debuțtad cu un succes meritat in 
turneul pe care 11 întreprind

• Politehnica Timișoara la a 
doua infringere consecutivă pe 
teren propriu I • Sportul stu
dențesc învinge la Rm. Vilcea, 
după ce Chimia ratează două 
lovituri de la 11 ml • S.C. Ba
cău, patru goluri in 7 etape, 
0-0 cu Universitatea Craiova. 
• Dinamo, in revenire, din nou 
4-0 „acasă**.  • Simbătă, la 
Buzău, un derby inedit : Glo
ria — F.C Baia Mare.

n"

in Marea Britanie".

tehnice deosebite, se înțelege 
în condițiile de joc extrem de 
dificile.

La cîrma meciului s-au aflat 
majoritatea timpului, rugbyștii 
români, care au demonstrat o 
mai bună organizare în teren, 
ceea ce a permis treisferturilor 
să obțină cîteva baloane clare, 
fructificabile. Dealtfel, sportivii 
noștri 
moașe 
fiecare 
erate".

Iată 
27 de

au reușit si două fru- 
„essai“-uri. cite unul in 

repriză, excelent »lu-

cum s-au marcat cele 
_  puncte ale partidei. în 

min. 12, la un ofsaid al liniei 
de treisferturi galeze. obținem 
o lovitură de pedeapsă, pe care 
D. Alexandra o transformă : 
3—0. Peste trei minute arbitrul 
sancționează o iregularitate la 
margine si același D. Alexan-

l.p. : 13—3. La reluare, galezii 
au citeva momente bune de do
minare. dar apărarea noastră 
rezistă si tot rugbyștii români 
vor marca In min. 50. Alexan
dru Lp. : 16—3. în min. 70 o 
acțiune galeză reușește si R- 
Davies realizează o încercare : 
16—7. Finalul partidei aparține 
echipei noastre, si după o gră
madă la 5 m de terenul de tintă 
advers. în min. 79, tot pachetul 
de înaintași români intră in 
spațiul de marcare al gazdelor 
și Dumitra înscrie a doua în
cercare : 20—7. (După cum se 
vede, toate transformările au 
fost ratate).

Selecționata noastră a jucat 
în formația : Tudose — Motres-

Min. 60 : Iordănescu în
scrie din penalty, dar Bâr- 
bulescu, pe fază, a fost 
foarte aproape de evitarea 
acestui gol. Aspect din me
ciul Steaua — C.S. Tirgoviste

Foto : N. DRAGOȘ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

(Continuare în pag. a 4-a)

Dinamo — F.C Corvinul 4-0 (2-0) 1. STEAUA 7 6 0 1 20-10 12
F.G Baia Mare - A.SA. Tg. M. 2-0 (0-0) 2. F.C Baia Mare 7 6 0 1 11- 3 12
S.C Bacău — Univ. Craiova 0-0 3. Univ. Craiova 7 3 3 1 12- 7 9
U.TJU - Jiul 3-0 (0-0) 4. F.C. Argeș 7 4 1 2 11- 8 9
Chimia Rm. Vilcea- Sportul stud. 1-3 (0-2) 5. Dinamo 7 3 2 2 12- 6 8
Politehnica lași - F.C. Olimpia 2-1 (0-D 6. Sportul studențesc 7 2 3 2 10- 7 7
Steaua - C.S. Tîrgoviște 3-1 (1-0) 7. S.C. Bacău 7 3 1 3 4- 3 7
Politehnica Tim. - Gloria Buzău 0-2 (0-1) 8. Politehnica lași 7 2 3 2 5- 5 7
F.C. Bihor - F.C. Argeș 2-1 (1-1) 9. C.S. Tîrgoviște 7 3 1 3 9-10 7

HANDBALIȘTII JUNIORI ÎNVINGĂTORI
ETAPA VIITOARE (7 octombrie)

Șl IN MECIUL REVANȘA
F.G 
F.C 
F.C 
F.C

O 23—21 cu R. D. Germană • Senioarele (B) din nou
învinse

Sala sporturilor Victoria din 
Ploiești a găzduit simbătă după 
'amiază o atractivă reuniune in
ternațională de handbal. Au 
evoluat reprezentativele de ju
niori precum și selecționatele 
secunde de senioare ale Româ
niei și R.D Germane.

AZI, ROMÂNIA - 
BULGARIA (senioare)

Azi, de la ora 18, are loc, ta sala 
Floreasca, tatitairea internaționa
lă de handbal dintre reprezenta
tivele de senioare ale României 
și Bulgariei. Partida va fi arbi
trată de K. Heide și P. Tekauer 
(Ungaria). Cel de-al doilea meci 
se va desfășura miercuri, de la 
ora la, tot ta sala Floreasca.

• REVANȘA A FOST CÎȘTI- 
GATA TOT DE SPORTIVII 
ROMANL După ce vineri evo
luaseră mai mult decît promi
țător în fața publicului din Ca
pitală, handbaliștii noștri ju
niori au jucat bine și în pre
zența ploieștenilor. Echipa 
României a cițtigat cu 23—21 
(13—11) întîlnirea cu formația 
R.D. Germane. Chiar dacă pe 
parcursul partidei oaspeții s-au 
apropiat, tinerii handbal iști 
români s-au detașat în final, 
înscriindu-și pe tabela de mar
caj o victorie concludentă. Au 
marcat : Dogărescu 7, Haper- 
pursch 6, Knutt 5, Mirică 3, 
Arghir 2 — pentru România, 
respectiv, Kurrat 7, Milhler 4,

(Continuare in pag. 2—3)

In derbyul poloiștilor

DINAMO A ȚINUT 
LA RESPECT

PE RAPID 4-2
în această săptămînă, cam

pionatul de polo al țării intră 
în linie dreaptă, prima parte 
a turneului final, care urmea
ză celor patru tururi, fiind 
programat de vineri si pînă 
duminică, la Cluj-Napoca. Vor 
lua parte : Rapid, Dinamo, Vo
ința și Progresul, aceleași care 
s-au clasat și anul trecut pe 
primele patru locuri.

Rapid (actuala deținătoare a 
titlului) și Dinamo, și de aceas
tă dată singurele pretendente 
la titlu, s-au întîlnit ieri într-o 
nouă partidă directă și tribu
na de la „Tineretului" s-a do
vedit neîncăpătoare pentru nu
meroșii iubitori aj sportului ve- 
niți să urmărească disputa ce
lor mai buni poloiști ai țării.

Argeș 
Bihor 
Olimpia 
Corvinul

A.5.A. Tg. Mureș 
Steaua
S.G Bacău
Jiul
Gloria Buzău

— Politehnica Timișoara
— C.S. Tîrgoviște
— Dinamo
— Chimia Rm. Vilcea
— U.T.A
— Sportul studențesc
— Politehnica lași
— Univ. Craiova
— F.C. Baia Mare

10. A.S.A. Tg. Mureș
11. U.T.A.
12. Gloria Buzău
13. F.C. Corvinul
14. F.C. Olimpia
15. F.C. Bihor
16. Chimia Rm. Vilcea
17. Jiul
13. Politehnica Tîm.

7
7
7
7
7
7
7
7
7

3
2
3
3
2
2
2
2
1

1
2
0
0
1
1
1 
o
2

3
3
4
4
4
4
4
5
4

9-11
9- 8
8-11
8-13
7- 11

10-15
8- 15
8-13
3- 8

7
6
6
6
5
5
5
4
4

2—3 RELATĂRI DECITITI ÎN PAGINILE
LA JOCURILE CELEI DE A Vil-a ETAPE A 
DIVIZIEI A

GOLGETERil
8 GOLURI : Marcu (Univ. Cra

iova) — 2 din 11 m, Iordănescu 
(Steaua), — 2 din 11 m.

5 GOLURI: Stan (Gloria Buzău).
4 GOLURI : M. Răducanu

(Steaua), Biro I (A.S.A.), Cura 
(U.T.A.).

3 GOLURI : Dobrta, Radu n — 
1 din 11 m (F.C. Argeș), Mari
nescu (C.S. Tîrgoviște), Savu 
(Chimia Rm., Vilcea) — 3 d>in 
H m, Vamanu (S.C. Bacău), Roz- 
nai, Koller ■ 
Baia Mare), 
Craiova), __ _____
Kukla (U.T.A.), Kun n (F.C. Bi
hor) — 1 din 11 m, iorgulescu, 
Stroe, (Sportul studențesc).

- 2 din 1 m (F.C. 
Cămătaru (Unlv- 

Custov (Dlnamo),

Șutul lui I. Slavei a fost blocat de Răducanu, dar pentru orice 
eventualitate și Spînu era la post. Fază din meciul Dinamo — 
Rapid 4—2). Foto ; D. NEAGU

Echipele s-au „încălzit" abia 
în repriza a 3-a. după ce timp 
de 12 minute s-au studiat necon
tenit.

A ciștigat, de această dată, 
Dinamo cu 4—2 (0—0, 1—0,

1—1. 2—1) fără a avea — spre 
surprinderea generală — pro
bleme prea dificile în a-$i ține

Adrian VASIUU

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele balcanice de scrimă — juniori

TINERII SPORTIVI ROMANI
AU CUCERIT 6 TITLURI

Floretistele, floretiștii și spadasinii au confirmat și la echipe 

Formația de spadă a Greciei — revelația ultimei zile.

Ieri s-a încheiat în sala de 
scrimă Floreasca din Capitală 
prima ediție a Campionatelor 
Balcanice de juniori, organizată 
de Federația română de scrimă.

După cum era de așteptat, 
întrecerile au fost dominate de 
sportivii români, atit la indivi
dual cit si la echipe, ei obți- 
nînd, la sfîrsitul competiției. 
6 din cele 8 titluri puse in joc. 
La un nivel valoric mai apro
piat de cel al scrimerilor noștri 
s-au situat reprezentanții Bul
gariei, învingători 
probe.

Simbătă, echipa 
băieți a României 
foarte bine, avînd ___ 
Husti principalul realizator, ob- 
tinînd locul I cu trei victorii 
(cu Bulgaria 5—4. cu Grecia 
9—0. cu Iugoslavia 9—0).

Sabrerii n-au reușit nici de 
data aceasta să se claseze de- 
cit pe poziția a doua, nu atit 
datorită comportării mai slabe, 
cit mai ales arbitrajului care, 
prin deciziile eronate, a intors 
complet rezultatul meciului di
rect dintre formația noastră si 
cea a Bulgariei.

Floreta fete si spada au avut 
o desfășurare normală, repre
zentativele române nelăslnd nici 
o speranță adversarelor 
Tată rezultatele : 
România cu Grecia 
Iugoslavia 9—0. cu _____
5—1; spadă : România cu Iugo-

în două

de floretă- 
a evoluat 

in Zsolt

lor. 
Poretă-f ; 
9—0, cu 

Bu'gar a

slavia 9—0. cu Grecia 8—1, cu 
Bulgaria 5—2.

La spadă lupta pentru ocu
parea următoarelor locuri a fost 
strînsă. echipa Bulgariei tre- 
cînd foarte greu (5—4) de 
cea a Iugoslaviei. Trebuie re
marcați si reprezentanții Gre
ciei. la această armă, ei luptînd 
exemplar în meciul cu 
slavia. ratînd o meritată 
rie (la scorul de 4—4. 
ultimul asalt cu 5—4).

Consemnînd frumosul 
rea’izat la w-ma ediție a Cam
pionatelor Balcanice — juniori de 
cl.tre tinerii noștri scrimeri. 
așteptăm ca elementele talen
tate (Gabriela Betuker, Olilia 
Hochdorfer. Rozalia Oros. Ionel 

----- N’e-’ae Br-tae-’. 7—’t 
Husti. Sorin Roca, Nicolae Ule,

■u 
Chiculită și Viorel Mocanu), re
marcate in acest concurs, să 
progreseze în continuare, pentru 
a putea promova în loturile 
seniorilor.

Clasamente. 
România 3 v.
3. Iugoslavia 1 
floretâ-b : 1. România 3 v. 
Bulgaria 2 v. 3. Iugoslavia 1
4. Grecia 0 v ; spadă 
nia 3 v. 2. Bulgaria 2 v, 3. Iugo
slavia 1 v. 4. Grecia 0 v ; sa
bie : L Bulgaria 3 v. 2. Româ- 
n*a  2 v. 3. Iugoslavia 1 v. 4. 
Grecia 0 v.

Nicoieta ALDEA

Iugo- 
victo- 
pierd

succes

Florelă-f :
2. Bulgaria 2
v. 4. Grecia 0

1.
v. 
vî
2. 

_____  v. 
1. Româ-
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STEAUA CÎȘT1GÂ 
DiN NOU „CUPA 

ROMÂNIEI" LA HOCHEI

iești) și Eva Adler (Brașov) 
(L TANASESCU — coresp.).

MASCULIN

Pe patinoarul artificial „23 Au- 
gust“ din Capitală s-a încheiat, 
ieri, turneul final al „Cupei 
României1* la hochei. Meciul de
cisiv, pentru desemnarea cîștigă- 
toarei trofeului, a opus pe vechi
le rivale STEAUA și DINAMO a 
căror întîlnire s-a desfășurat în 
fața unor tribune arhipline și în 
atmosfera specifică acestor tra
diționale derby-uri.

Steaua, care evoluase mai slab 
pe parcursul turneului, s-a mobi
lizat în mod exemplar pentru 
parlida decisivă, obținînd o me
ritată victorie cu 6—3 (3—1, 1—2,
2— 0). Dinamoviștii au luat con
ducerea prin Z. Nagy, după care 
a urmat un iureș al campionilor 
și rînd pe rînd Gheorghiu, loniță, 
Hălăucă și Varga ridică scorul la 
4—1. In repriza secundă, dina- 
moviștii se apropie, reducînd din 
handicap prin Z. Nagy și Moro- 
șan. Dar în ultima treime Steaua 
se desprinde decisiv, Nistor 
Hălăucă fiind autorii golurilor, 
arbitrat FI. Gubernu, ajutat 
cele două tușe de O. Barbu și 
M. Presneanu.

„Matineul“ hocheistic a pro- 
pramat un foarte interesant cu
plaj între celelalte patru formații 
participante la turneul final, e- 
chipe de valoare apropiată și a- 
nimate de ambiția ocupării locu
lui trei în ierarhia hocheistică 
națională.

Dunărea Galați a făcut ccl 
bun joc al 'său din această 
tămină, întrecînd pc Sportul 
dențesc ASE cu 5—1 (1—0,
3— 1). Au înscris : Vișan 
Brandabur, Liga și Iordan, 
pectiv M- Vlad. A arbitrat A. 
Biro, ajutat de T. Szabo și M. 
Lupașcu.

Locul 3 și l-au disputat veci
nele Unirea Sf. Gneorghe și 
Sport Club Miercurea Cmc. Cu 
un joc colectiv superior și o con
cepție tactică mai bună Unirea a 
dominat întîlnirea cîștigînd cu 
6—3 (2—1, 3—1, 1—1). Au înscris 
Kedves și A. Tulor 
două goluri), Csiki și 
mas pentru Unirea, T.
Antal și Sandor pentru ___
Club. Întîlnirea a fost condusă 
de Gh. Mureșanu, ajutat de R. 
Cristescu și A. Kalamar.

Clasamentul final al „Cupei 
Români ei •* La hochei: 1. STEAUA 
10 p (42—12), 2. Dinamo 8 p
(53—16), 3. Unirea 6 p (18—22), 4. 
Sport Club 4 p (22—32), 5. Du
nărea 2 p (14—34), 6. Sp. stud. 
ASE 0 p (13—46).

C.S.U. SIBIU — I.C.E.D. BUCU
REȘTI 1—1 : 86—89 (44—43) și
109—108 (54—58). Meciuri capti
vante, cu evoluții contradictorii. 
Simbătă, sibienii au condus în 
prima repriză și au cedat-o pe a 
doua ; duminică s-a petrecut a- 
ceiași lucru cu bucureștenii. Coș
geteri : Mlădiu 20+19, ChirLă 
14+29, Palhegy 6+24, respectiv 
Chircă 15+39, Grădișteanu 24+18.
(I. IONESCU — coresp.).

CJ5.U. BRAȘOV — POLITEHNI
CA BUCUREȘTI 2—0 : 80—69
(36—37) și 88—77 (41—32). Jocuri
plăcute, închedate cu victorii me
ritate ale gazdelor. *•  ' *
Moraru 20+21, Irimie 
cău 12+14, respectiv 
20+34, Marinache 
ULBRICH — coresp.).

20+19, ChirLă
6+24, respectiv

Co șg eteri : 
16+15, Te- 
Ermurache 

13+8. (E.

Și
A 
la

mai 
săp-
stu- 
1—0, 
(2),.

res-

(cite
Ta- 

Todor, 
Sport

JOCURi ATRACTIVE 
IN ETAPA INAUGURALA 

A DIVIZIILOR 
DE BASCHET

Etapa inaugurală a campionate
lor republicane de baschet, des
fășurată simbătă și duminică, a 
cuprins unele meciuri deosebit 
de atractive, în special în între
cerea feminină. Rezultate și une
le amănunte :

FEMININ

RAPID — POLITEHNICA BUCU- 
REȘxI 2—0 ; 78—77 (45—39) și
69—54 (37—27). Ambele partide au 
fost dominate de campioanele 
țării. în prima întilnire echipa 
Rapid a fost, totuși, la un pas de 
a pierde, deo-arece din min. 31 
(scor 72—59) nu a mai izbutit să 
înscrie decît două coșuri din. ac
țiune, în vreme ce studentele au 
refăcut handicapul și au ajuns 
să conducă cu 75—74 și 77—76. In 
aceste situații, Suzana tzabauos 
și Mxhaela Radu au ratat cite 
două aruncări libere (ultima s-a 
„răzbunat*  pe' minge șutind-o cu 
piciorul, motiv pentru care a 
doua zi nu a jucat arbitrii re- 
ținîndu-i legitimația), în vreme 
ce Mariana Anureescu a fructifi
cat două aruncări la coș — tot 
libere. Au înscris : Anureescu 
32+16, Bosco 19+13, Bartha 7+17, 

10+6, 
res- 

12+2, 
Neuman

Radu 4+0, 
18+8. Din for- 
a lipsit Elena 
de F.R.B. pen- 
la acțiuni ale

Csikos 5+17, Gherghîșan 
Vintilă 2+0, Iordache 3+0, 
pectiv Cuțov 20+1 Maieș 
Gugiu 8+4, Pirșu 6+18, Nc; 
1+6, Fetescu 2+9, 
Chvatal 6+6, Tita 
mația Politehnica 
Filip, suspendată 
tru întîrzieri de 
lotului național.

OLIMPIA EUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 0—2 : 
59—61 (31—25) și 66—71 (44—31).
De fiecare dată bucureștencele 
au obținut diferențe de 12—14 
puncte, dar faptul ‘ că au lot.il 
descompletat nu le-a permis să 
mențină avansul, mai cu seamă 
că echipa timișoreană, într-o 
componență care oferă premisele 
unei performanțe bune în actua
lul campionat, a avut o prestație 
remarcabilă. Coșgetere : C..mor 
28+26. Goian o+17, Gross 11+8 
Casetti 13+8 de la învingătoare, 
respectiv Nicolau 17+16, Taranti
no 14+16, Bîră 14+12, Capr.ța 
10+14.

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 0—2: 41—66 (21—31) 
și 44—71 (17—20). Voința nu a 
putut emite pretenții în fața re
dutabilelor orădence (locul 2 în 
campionatul trecut), _ 
prompte în acțiunile pe contra
atac bine pregătite fizic, dar, 
din păcate, cu o medie de talie 
destul de scăzută.

eombative,

C-S.ș. PLOIEȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 1—1 : 78—74 (41—35) și 
75—110 (29—56). Formația brașo
vean ă pornea favorită în ambele 
partide, dar tinerele eleve d n 
Ploiești au evoluat excelent sîm- 
bătă, cîștigînd. pe merit. S-au 
evidențiat Maria Murariu (Plo-

FARUL — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2—0 : 105—87 (51—49) 
și 116—88 (67—36). Cu formația
descompletată (Mănăilă transfe
rat la... Faxul, Copăcianu își sa
tisface serviciul militar), timișo
renii nu au putut emite pretenții 
în fața experimentaților lor ad
versari. Coșgeteri *. Spînu 24+22, 
Pasca 16+36, Martinaș 23+16, 
Mănăi-ă 10+11, respectiv_Lăzărea- 
nu 21+32, Gal 
(I. TAMAȘ —

București ; Ștefanovici 5, Cojo- 
caru 1, Popa 1, Gebauer 1, Po- 
păilă 1, Marincov 1 — pentru „U“ 
Tmișoara. Au arbitrat C. Ștefă
nescu și N. Pașec (Craiova).

RAPID BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL BAIA MARE 11— 
18 (6—9). Antrenorul emerit Con
stantin Popescu ne-a mai făcut, 
ieri, în sala Floreasca, o demon
strație a capacității sale. Echipa 
pe care o antrenează, Construc
torul Baia Mare, și-a pus adver
sara — un Rapid care parcă abia 
se... năștea — uneori în situații 
penibile. Această „Cupă de toam
nă**  ne reliefează ambițiile băi- 
mărencelor de a încerca cuceri
rea titlului chiar în primul an 
al promovării lor în Divizia A. 
Au marcat : Ignat 6, Alexandres- 
cu 4, Marin 1 — pentru Rapid ; 
Sasu 7, Bartha 4, Pecsi 2, Pop 2, 
Tușnea 1, Fejer 1 — pentru Con
structorul. Au arbitrat bine Al. 
Popescu și C. Vasilache (muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej). 
(H. N).

RULMENTUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 16—16 (7—7).

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 

(8-7).14
15-

24+4, Szabo 10+17. 
coresp.).

U.R.B.I.S. BUCU- 
77—Al (34—24) și 

Du-pă un debut în 
A inexolicabăl de timid, 

avîr.d în alcătuire mai 
jucători experimentați, 
care foștii internaționali 

Diaconescu și Ioneci, a opus o 
rezistență mai dirză feroviarilor, 
de la care i-am evidențiat pe 
Bulancea, Eaciu și Vintilă.

IN DIVIZIA A LA HAND
BAL MASCULIN STEAUA 
ÎNVINSA DE ȘTIINȚA BA
CĂU : 13-20 !

RAPID — 
REȘTI 2—0 : 
77—65 (33—24). 
Divizia Z. 
U.R.B.I.S., 
multi 
printre

In etapa a Vl-a a Diviziei A 
de handbal masculin o surpriză 
de proporții: înfrîngerea foștilor 
campioni în fața echipei Știința 
Bacău. în rest rezultate scontate.

STEAUA — ȘTIINȚA BACĂU 
18—20 (8—13) ! Surpriză în Divizia 

A, poate cea mai mare din acest 
campionat: Steaua a fost învinsă 
de Știința Bacău în propriul ei 
fief. Surpriza a fost posibilă da
torită jocului excelent al stu
denților din Bacău. Fiecare post 
din echipă este bine acoperit de 
un jucător pregătit pentru aceas
ta și cu calitățile necesare.

Sieaua a muncit mult în acest 
meci, dar n-a reușit să refacă 
handicapul unei prime reprize în 
care a jucat total nesatisfăcător. 
Prea nervoși, indisciplinați tac
tic, __ ‘ ‘
mult prea tîrziu. Au 
Birtalan 7, Voina 5, 
Croitoru 1, Stingă 1, Neagu 1 — 
pentru Steaua; Vasilache 6, Bai- 
can 4, Deacu 3, Nicolescu 3, 
Vasilca 2, Homea 2. Buzoienii 
C. Căpățînă și N. Iancu au arbi
trat bine un meci foarte greu, 
deși uneori intrînd în iureșul 
general au comis erori.

steliștii au intrat în alertă 
marcat :

Kicsid 3,

H. NAUM
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

II. C. MIN AUR BAIA MARE 
21—17 (8—8). Dacă în prima re
priză am asistat la o evoluție 
echilibrată, în cea de-a doua 
parte a jocului gazdele s-au re
marcat prin dese și eficiente in
tercepții, bine finalizate de Fol- 
ker și Funk. Printre marcatori: 
Folker 7, Tînipu 4, Kunk 4 — 
pentru gazde; Palko 5, Răzor 2. 
Au arbitrat foarte bine P. Cîrli- 
geanu și R. Iamandi (București).
(P. ARCAN — coresp.).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

GLORIA ARAD — 20—20 (10—13). 
Joc presărat cu multe durități, 
tonul fiind dat de oaspeți. Prin
tre marcatori: Stuparu 5, Ră- 
dulescu 5, respectiv Kolleth 4, 
Ball 3. Au arbitrat bine V. Sidea 
și P. Georgescu (București). (T. 
COSTIN — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — C.S.M. BORZEȘTI 23—16 
(8-9).

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 23—12 
(10—4). Jocul a scos în evidență 
diferența de valoare dintre cele 
două echipe. Au marcat: Tase 4, 
Grabovschi 3, Durau 3, 
Flangea 3, Bedivan 2, 
Licu 2, Ștef 1 — pentru 
Cristache 5, Vărgălui 3, 
cu 2, Bocan 1, Pako 1. 
trat bine N. Danieleanu 
colac (Ploiești).

Cosma 3, 
Matei 2, 
Dinamo; 
Marines- 
Au arbi- 
și L Ni-

IN „CUPA DE TOAMNĂ" - 
VICTORIE A UNIVERSITĂ
ȚII BUCUREȘTI IN FATA 

CAMPIOANEI
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
19—10 (10—5) ! Studentele din
București le-au dat colegelor lor 
din Timișoara o lecție de serio
zitate și sportivitate, de abnega
ție și dorință de a învinge. Ti- 
mișorencele trebuie să primească 
această lecție aspră și să tragă 
învățămintele de rigoare. Cu un 
Iot mai slab valoric, Universita
tea București a reușit surpriza 
zilei, datorită hărniciei sale și, 
mai ales, unei aprige dorințe de 
a învinge oricare adversar din 
față. Un sincer bravo Simonei 
Sandu și colegelor sale. Au. mar
cat : Sandu 7, Oanea 6, Ceavda- 
ridis 2, Bazarincă 2, Andronache 
I, Caramalău 1, — pentru „U*

IN

I
I
I
I
I
I
I
I

Divizia A, etapa a 7-a

GIND1TI-VA LA MIEZUL SURPRIZELOR • ••

PATRU VICTORII 
ALE OASPETELOR 

ÎNTRECERILE FEMININE 
DE VOLEI

Prima etapă a campionatului 
național de volei feminin — edi
ția a 29-a — s-a caracterizat prin 
victoriile realizate de formațiile 

- oaspete in dauna gazdelor, ex
cepție fâeind întilnirea de la Si
biu și „avanpremiera**  de Ia 
București. Dar, iată amănunte :

CHIMPEX CONSTANȚA — PE
NICILINA IAȘI 1—3 (14, —7, —6. 
—4). ieșencele au dominat clar 
această partida, detașîndu-se fără 
emoții. De la învingătoare s-au 
evidențiat Aurelia ichim, Nadia 
Sava și Ana Chirițescu. Au con
dus V. Arhire — Brașov și I. 
Covaci — București.

FARUL CONSTANTA — ȘTIIN
ȚA BACAU 2—3 (10, 9, —4, —11. 
—10). Constănțencele au trecut 
pe lîngă victorie, oaspetele rca- 
lizînd astfel una din surprizele 
acestei prune etape, in urma u- 
nui joc mai bine legat în cea de 
a doua parte a meciului. S-au 
remarcat: Leontina Mateș, Mar
gareta Pescaru, Lucica Maftei de 
la învingătoare, respectiv luliana 
Enescu. Luxa Racovițan, Maria 
Stadnic. Au arbitrat : I. Covaci 
și V. Arhire. (C. POPA — 
coresp).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
RAPID BUCUREȘTI 1—3 (11, —13, 
—15, —16). Cu multe greșeli in 
toate compartimentele, în special 
în atac și la blocaj, studentele 
au trebuit să părăsească terenul 
învinse. Partida a fost condusă 
de O. Manițiu — Brașov și C. 
Pitaru — Sibiu (V. POPOVIC1 — 
coresp.).

,.U“ CLUJ-NAPOCA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 1—3 
(14, —13, —6, —5). Oaspetele, su
perioare în disputa la fileu, au 
depășit pe proaspăta promovată, 
care a dovedit lacune la prelua
re și in apărarea in linia a doua. 
A condus cuplul 
V. Ranghel — M. 
RADU — coresp).

bucureștean 
Stamate. (M.

- MAKATEX B. 
—12, 10, 10). La 

eșalon, lo-

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

C.S.M. SIBIU 
MARE 3—1 (12, 
revenirea in primul 
catolicele au debutat cu o victo
rie, jucînd bine in fața unei e- 
chipe tenace. S-au remarcat : 
MarUena Țurlea, Marcela Duș- 
leag, Georgeta Gherman de la 
gazde, respectiv Constan a Bălă- 
șoiu-Iorga și Elisabeta Molnar. 
Au arbitrat : Gli. stan — Brașov 
și AL Dragomir — București. 
(I. IONESCU — coresp.).

A DINAMO BUCUREȘTI —
C.S.U. GALAȚI (disputat marți) 
3—0 (3, 2, 9).

I
I
I
I

„De-oceea-î frumos fotbalu’, pentru câ oferâ surprize**  — spun cite 
unii. Dacă ar fi sâ ne luam după ei și sâ construim un raționament 
pornind de la premisa lor, am ajunge la concluzia câ fotbalul nostru 
este nespus de frumos... Pentru câ o ține numai in surprize. Sinceri 
sâ fim, nu știm cite campionate au aceastâ alurâ de permanentâ cupâ 
pe care o are campionatul nostru, producînd adevârate k.o.-uri nu 
numai in fața marilor favorite, dar și in lumea suporterilor, a iubi
torilor de fotbal și fără îndoială și a tehnicienilor. Cu o sâptâmînâ 
înainte, campioana țârii, Steaua, era k.o. la Buzâu (scor 1—4). In etapa 
aceasta, „Poli**,  tot o fruntașă, tot o „ambasadoare**,  eate fâcutâ k.o. 
in curtea sa, ocasâ la ea, la Timișoara (scor 0—2), de același autor 
al „bombei*  din etapa trecutâ, Gloria Buzâu !î! Ieri, divizionară B. 
Cu cealaltă promovată a cam înțeles toata lumea ce se intîmplâ. 
Mate ia nu a găsit „ceva*  cu care bate in serie echipe și antrenori 
cu pretenții. Succesele lui nu mai miră pe nimeni și pot fi ignorate nu
mai dacă închizi ochii in tața tabelelor de marcaj pe care stă scris 
numele F.C. Baia Mare. Dor iotă câ a scos capul o altâ fosta divizionara 
B iar victimele ei joacă in Cupele europene III Care este, te întrebi, 
realitatea, adevărul î Au ajuns echipele (fruntașe) de B la nivelul 
echipelor (fruntașe) de A, adică asistăm la un fenomen de creștere, 
sau „formațiile mari*  coboară în zona mediocrității î Oricum, aceastâ 
aparență de „o apă și-un pămirrt*  ar trebui să-i preocupe serios pe 
primii producători ai fotbalului nostru, pe antrenori.

Cind surpriza devine regulă - chiar și în 
Danemarca. Pe cine mai contăm î Pe ce 
Pe ce jucători ?

Ca mîine o să ne ic somnul pregătirea 
cu Spania și etunci la cine o să apelăm,

fotbal — e ceva putred în 
antrenori I Pe ce echipe T

cu Iugoslavia |i 
Buxâu ?...

partidelor 
la Gloria

Marius POPESCU
P.S. Victorie Spertu.'ui studențesc nu constituie, firețte, o surpriza. 

Vc oortc nu se pierde pe tren de la Bucurați la Rm. Vilcea.
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MAI UȘOR DECIT ARATA
STEAUA - C.S. TiRGOVIȘTE 3-1 (1-0)

Steaua ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
marcat : SAMEȘ (min. 42), STOICA (min. 47), IORDĂNESCU (min. 
m). respectiv FU GRIGORE (min. 76). Șuturi la poartă : 31-12

Stad.cn
15 00C. Au
60 din 11 ,
(pe poartă : 16—4). Camere : 11—2.

STEAUA : N. Râduconu 7 (min. 70 lordoche 6) - Anghelini 8, FI. Marin 7, 
Someș 7. Vigu 7 - Stoica 8 (min. 62 Zahiu 6), Dumitru 8, Iordănescu 7 - 
Trei 5, M. Râduconu 6. Aelenei 8.

C.S. TlltGOYiȘTE : Bârbulescu 7 - Gheorghe 6, Enache 6, Ene 7, Pitaru 6 
- Furnică 5 (min. 70 Alexandru 7), Ștefănescu 6, Dumitrescu 5 (min. 52 Sava 
6) - FI. Grigore 6. .Marinescu 5. Kallo 7.

A arbitrat : I. Chilibcr (Pitești) 8 ; la linie : R. Șerban (Craiova) și N. 
Dinescu (Rm. Vilcea) — ambii cu greșeli.

Cortencșe galbene : PITARU, GHEORGHE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (2—C).

stadionul Steaua, campioana 
avut probleme deosebite, 
a trebuit să aștepte mai 
de 41 de minute ca să des-

Pe
n-a 
deși 
bine — _ — 
chidă scorul. Aceasta pentru că 
Troi (min. 3 șl 13), M. Răduca- 
nu (min. 11) 
(min. 25, 
pe lingă balon la 
poarta goală) au irosit ocazii fa
vorabile de a înscrie. De cîteva 
ori, portarul Bârbulescu, venit de 
la Mija pe terenul campionilor, 
a avut cîteva intervenții foarte 
bune. Minutul 42: în sfîrșit, a 
venit golul firesc. De Ia margi
nea careului, lateral, găsind un 
culoar fericit, SAMEȘ șutează cu 
stingul, la firul ierbii, și înscrie 
in colțul lung. Pînă la pauză, 
dominarea bucureștenilor avea să 
fie la fel de categorică, oaspeții 
ieșind destul de timid în atac 
(un singur șut la poartă în 45 
de minute), fără a pune proble- 
me deosebite adversarilor. Abia 
în partea a doua întîlnirea avea 
să fie măi echilibrată pentru că 
Steaua și-a mărit avantajul în 
min. 47 și C. S. Tîrgoviște a 
ieșit mai curajos la joc. La două 
minute de la reluare, Furnică, 
Enache și Ene comit greșeli în 
lanț, STOICA insistă, recuperează 
și înscrie la colț cu un șut_ de 
la 14 m. După alte două ocazii

(Vigu — min. 50, Kallo — min. 
55), scorul devine 3—0, în min. 
60, cind Ștefănescu a jucat min-

gea cu b 
clar, deș 
tura de 
IORDAN! 
prea sig 
joc la d 
driblat 2 
tat pe lî 
ne indiv 
trimis in 
Lași mim 
aproxima 
să înscrii 
3—1 dupi 
ua l-a d 
fiind exi 
raportul ,

sau Iordănescu 
care a dat cu capul 

2 metri de

c. s.

HANDBALIȘTII JUNIORI ÎNVINGĂTORI
(Urmare din pag. 1)

Bonath 5, Schnell 3, W emu th 1,. 
Daumann 1. Au arbitrat Ru
dolf Heide și 
(Ungaria).

e DIN NOU 
OASPETELOR. 
de vineri din 
tare dintre selecționatele 
cunde de senioare ale Româ
niei și R.D. Germane, simbătă 
româncele au jucat mai bine, 
pierzînd la numai un gol di
ferență. Totuși prestația lor nu 
a oferit satisfacția așteptată, 
datorită mai ales numeroaselor 
ratări în fazele de atac. După 
o primă repriză în care hand
balistele noastre au fost mai 
prompte atit în ofensivă, 
și în apărare,

Peter Tekauer

VICTORIE A 
După evoluția 

prima confrun- 
se-

cit
ele au cedat

VÎLCENII S-AU BAT
CHIMIA RM. ViLCEA - SPORTUL STU!

Stadion „1 Mai*  ; teren foorte bun ; timp exJ 
motiv 14 000. Au marcat : MUNTEANU (min. 13 
TELEȘPAN (min. 67) și STROE (min. 87). Șuturi M 
8—5). Comere : 21—1. |

CHIMIA : Roșea 4 (min. 32 Pavel 7) — Iordan] 
5, Pintilie 5. Lepâdotu 5 - Savu 4. G. Stan 5, (J 
Stanca 4, C. Nicolae 5.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 8 - Tănâsesd 
Grigore 7 — Munteanu 8 (min. 87 Chihaia), O. 
Grosu 6 (min. 73 Stroe 7). Șerbănică 7, lorgulescu

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 9 ; la linie 
Cr. Tsodcrescu (Buzâu).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—3 (1-2).

RM. ViLCEA, 1 (prin telefon)
Timp de 12 minute nu s-a 

tîmplat nimic pe stadionul vll- 
cean, echipele păreau la o... în
călzire prelungită ! Apoi în 
nutui 13, Ia singurul corner 
bucureștenilor, executat de

in-

treptat inițiativa, lăsîndu-și ad
versarele să acționeze aproape 
nestingherite. în aceasta ultimă 
parte a jocului doar Eva Gali 
și-a păstrat prospețimea 
zică, celelalte colege ale sale 
dovedind carențe la acest 
pitol. Dealtfel 
handbalistele

fi-

mi- 
al 

--------- ------------ . _ O. 
Ionescu, Rosea a gafat ca un În
cepător și MUNTEANU, pe fază, 
a înscris ușor din apropiere : 
0—1 î Și, din același min. 13, a 
început un lung asediu la poar
ta lui Moraru, o dominare totală 
dar precipitată, haotică Totuși 
în min. 19 și' 21 Stan și respec
tiv Pintilie au ratat mari ocazii 
după care, în min. 27, Chimia a 
primit al doilea gol; Șerbănică 
l-a găsit precis cu o „diagonală*  
pe IORGULESCU, Roșea a gre
șit din nou și bucurcștcanul a 
trimis peste el în poarta goală: 
0—2 ! A fost un gol-șoc, care a 
turnat plumb în picioarele jucă
torilor vîlceni, rămași fără repli
că pînă la pauză.

Repriza 
film de 
peții, o 
de toate 
stadion 
min. 48 
(a șutat 
în miA 
Pavel al 
două c4 
reștenDoi 
rîndul 1J 
un penal 
corner). I 
LEȘPAfd 
echipei 1 
avut fod 
lăsat del 
în final,] 
creat del 
STROE | 
și ratînd 
(între ca 
Chimia ] 
autoînvin

M

ca- 
am spune că 

din R.D. Ger
mană au cîștigat în primul rînd 
datorită unui plus de vigoare 
fizică. Rezultat final : —
nia — R.D. Germană 
(8—6). Au marcat : Gali 6, Ră- 
ducu 3, A. Ceavdaridis 2, Ște- 
fanovici 3 — pentru România 
B ; Hoffman 6, Seering 2, Fritz 
2, Jirsch 2, Elder 1, Biber^ ls 
Paust 1 — pentru R.D. 
mană B. Au arbitrat 
Formancek și 
(Cehoslovacia). 
SES CU-coresp.)

Româ-
14—15

Ger- 
Vaclav

Josef Ambruș
(I. tana-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 OCTOMBRIE

I. F.C. Baia M. — A.S.A.
II. S.C Bacău — Univ. Cv.
in. U.T.A. — Jiul Petroșani
IV. Polit. Iași — Olimpia
V. Steaua — C.S. T-vjște
VI. F.C. Biiior — F.C. Argeș
Vii. Chimia R. V. — S-p. stud. 2

1
X

1
1
1 

-1

Vin. Poli. Tim. Gloria
IX. Dinamo — Corvinul
X. Bologna — Inter.
XI. Lazio — Juventus
XII. Perugia — Lanerossi
XIII. Verona — Roma

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
696.800 LEI. din care 22.602 lei, 
report la categoria 1. *

2
1
2 

X
1 

X

A
-r 
î

IN SFIRȘIT, CER SENII
U.T.A. - JIUL PETROȘANI

Stadion U.T.A. ; teren moale ; timp frumos^^H 
Au marcat : BROȘOVSCHI (min. 49),
Șuturi la poarta : 25-8 (pe poartă : 12-3). Comerț 

U.T.A. : Jivan 7 — Bîtea 6 (min. 46 Bubela 5), 
7 - Leac 8, Broșovschi 8, Schepp 6 (min. 76 V 
Coraș 6.

JIUL : Cavai 7 (min. 65 Moise 6) — Rusu 5, Cil 
5 - Stoichiță 6, Toma 5 (min. 64 Guran 5), Stol 
che 5, Bucurescu 5. |

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 8, la 
V. Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : LEAC, SÂLAJAN» CURA. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0—0).

ARAD, 1 (prin telefon)
Aici, zi cu soare, după ploaie 

și răcoare, și — odată cu vremea 
frumoasă — și bucurie în ini
mile celor 7—8 000 de spectatori, 
probabil nucleul de bază al ce
lor credincioși echipei U.T.A., 
căci după ultimele jocuri fără 
victorii, mulți arădeni au aban
donat tribunele stadionului.

Acasă, U.T.A. părea în avan
taj față de Jiul și a început jo
cul ca atare, în trombă, spre 
poarta lui Cavai. In min. 19, Bro
șovschi șutează în bară și toată 
asistența a amuțit. în ultimele

trei me< 
tîlniri, j 
tras de 
dut puri 
nu 
ma pari 
lat cu a 
o mare 
U.T.A. 
portarul 
După p] 
jocul of 
min. 491 
pe spat] 
unde BB
Din trio

se

Stad.cn


CHERAN LA
CORVINUL HUNEDOARA 4-0 (2-0) 

excelent ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 
N (min. 32), D. GEORGESCU (min. 45). ȚÂLNAR 
81). Șuturi la poartă : 23-9 (pe poarta : 14—4).

P Cheran 8,
8 — Țâlnar
7.

p Bucur 6, 
n, Dumitriu

Brașov) 8 ;
L juniori : 1-1 (1-0).

Sâtmâreanu 8, Ghiță 7, I. Marin 7 —
..................................7 (min. 65 Mușat 6), țevi 6 (min.

Angelescu 5, Merlă 6, Miculescu 5 
5, Georgescu 5 - Nicșa 6 (min. 57

la linie : Gh. Jucan (Mediaș) ți M.

care au 
des-c hi- 
acțiune 

nsă în 
voi, însă,

oaspeții au intrat în „tiparele- 
clasice (dar atât de infructuoase) 
ale masării în apărare, în spe
ranța egalului. Corvinul n-a reu
șit decât să amine, pînă în min. 
32, golul gazdelor ; atunci, Custov 
l-a găsit cu o minge lungă pe 
CHERAN care a trimis, scurt, 
cu capul, în plasă. Jocul,

ClSTIGAT DUELUL TACTICJ

A.S. ARMATA TG. MUREȘ 2-0 (0-0)
en greu, moale ; timp înnorat, burniță ; specta- 
u marcat : VARODI (min. 46 — autogol), TERHEȘ 
: 21—7 (pe poartâ : 6—3). Comere : 9—2.

I 7 — Borz 7, Condruc 
lureșan 7, R. Pamfil 7

9, Koller 8, Molnar 7 
(min. 78 Dragomirescu)

TALNAR...
fără 
sebiite, 
parte 
activă, 
ceiva. 
Nunweiller și Dim a s-a 
răsplătită, pînă la pauză, __
tr-un n-ou gol : Vrinceanu a cen
trat, Sâtmâreanu a trimis, cu 
capul, spre poartă și D. GEOR
GESCU a prelung t, tot cu capul, 
traiectoria balonului în plasă, 
(min. 45).

Deși oaspeții par mai curajoși 
după pauză, deși intră și Văetuș. 
situațiUe de gol U poarta lui 
Bologan se înmulțesc ; Augustin 
are o nouă „bara- (min. 53, pri
ma o rea: zase tot ei In min. 15) 
iar ȚÂLNAR fl va invinge a 
treia oară pe Bologan (min. Sj), 
speculând o serie de ezitări ale 
apărării adverse. Pînă la sfârșit, 
ta afara situațiilor clare ale hii 
Văeruș (min. 68 și 78), bine .Ju
decate*  de Eftimescu, mai înre
gistrăm golul nr. 4 dinamovist, 
obținut printr-o inspirată acțiune 
personală de CUSTOV (min. 81), 
o mare ratare a lui D. Georgescu 
(min. 63) și 
reanu (min.
dubii a dinamoviștilor • 
ra'.z'.tă prri goluri ale 
lor din cefe trei linii 
unul adversar care i-a 
trem de rar probl-erne...

IONESCU

să fi avut viirluți deo- 
a arătat — mai de- 

— o echipă dinam-o vistă 
preocupată să realizeze 

Străduința elevilor lui 
văzut 
prin-

.bara- lui sâtmâ-
99). Victorie fără

- mate- 
oamenl- 
in fata 
pus ex-

STAN PUTEA REALIZA UN 5? HAT-TRiCK“...

li A' Unchiaș 7, Ispir 7 
h^Bbzeșan 7 — Fazekaș
HF la linie : C. Bărbulescu și R. StSncan (toți

(min. 36 Hajnal 6), Onu- 
6, Biro I 7, Fonici 6.

BOLONI, BOTH II. 
juniori : 2-2 (0-0).

telefon) 
tactice, 
23 Au- 
superb

aproxi- 
in. 27), 
poartâ :

L Basno
șpan 7,

>zan 
:u 7

7,

prin angajamentul ambelor for
mații, prin acele căutări de so
luții proprii, pe un teren înmu
iat de ploile căzute aici. Planu
lui strategic al lui Mateianu (cir
culație permanentă, cu infiltrarea 
„omului liber*  la finalizare, Con
druc în partida de azi) i-a fost 
opusă „varianta Bone-, marcaj 
om la om la piesele de bază, 
care pun în mișcare angrenajul 
bălmărean (Both H la Sabău, 
Ispir — pînă la accidentare — 
la Roznai, Bozeșan la R. Pamfil, 
Bdloni la Terheș). In aceste con
diții (care au adus în teren o 
anumită stare de nervozitate), 
localnicii au fost vădit incomodați, 
ei găsind greu culoarul finaliză
rii acțiunilor lor de atac, mereu și 
mereu refăcute. A.S.A., exactă în 
intențiile sale defensive, și-a scos 
deseori „colții*  pe contraatac 
(Fazekas în — min. 43 și 85 — 
fiind pe punctul de a înscrie), 
dar — firesc — ea a trebuit să 
încline steagul în fața unei for
mații care s-a impus prin spiri
tul ei “*
tudine 
multe 
șană.

Scorul a fost deschis în min. 
46, printr-un autogol. Terheș — 
acțiune individuală, pasă în dia
gonală către Roznai, și VARODI, 
care Q talona pe băimărean,... 
înscrie în unghiul lung al porții 
lui Solyom. Și ca să nu se spu
nă că s-a cîștigat prin autogol, 
TERHEȘ înscrie în min. 80 cu 
un șut Ia păianjen, un gol de 
mare maestru, de toată splen
doarea. Deci, încă o floare (o 
victorie) pe stadionul situat la 
liziera Dealului Florilor, obținută 
în fața unei echipe care și-a 
vîndut greu pielea.

Stelian TRANDAFIRESCU

ofensiv. Din această ati- 
a localnicilor au rezultat 
șuturi spre poarta mure-

ova)

ca un 
) peri- 
lă" cu 
ntregul 
Iră. In 
benalty 
a care 
I r * rtar 
lor, la 
I bucu- 
p fost 
I $i cl 
Liat în 
b TE- 
fanțele 
p n-a 
li, s-a 
|re și, 
Fa gol 
bat de 
bărare 
locazii 
|y-uri) 
pi s-a

;cu

POLITEHNICA TIMIȘOARA - GLORIA BUZĂU 0-2 (0-1)
Stadion „1 Mai- ; teren bun’; timp frumos ; spectatori — aproximativ 8 000. 

A marcat : STAN (min. 20 și 87). Șuturi Ia poartâ : 16—6 (pe poartâ : 5—4). 
Cornere : 16—0.

POLITEHNICA * Catona 4 — Nadu 5, Pâltinișan 4, Mehedințu 3, Barna 5 — 
Dembrovschi 4, Vișan 4 (min. 46 Giuchlci 4), Roșea 4 — Anghel 4, Floareș 4 
(min. 65 Lața 5), Petrescu 5.

GLORIA : Cristian II 9 — Nan 8, Simion 9, Nicolae 9, Tulpan 8 — Ghiz- 
deanu 8 (min. 55 Gh. Radu 7), Toma 8, Vlad 8 (min. 87 Neculce) — Oprîșan 
7, Stan 9, Dobre 7.

A arbitrat : O. Ștrcng (Oradea) 8 ; la linie : FI. Cenea (Caracal) fi Gh. 
Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : STAN.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0—0.

• — ■ hi ———

TIMIȘOARA, 1 (prin telefon)
Ambele echipe au intrat pe te

ren cu intenția mărturisită de a 
confirma ultimele lor evoluții. 
„Poli-, pe aceea din Cupa 
U.E.F.A., jar Gloria, pe aceea 
din campionat (victoria cu 4—1 
asupra stelei). Dar. de la in
tenții și pînă la realizare a fost 
o mare distanță, timișorenii ju- 
dnd sub orice critică și arătând 
încă o dată că nu p->: depăși 
criza în care se află rfnd joacă 
pe teren propriu (amintim în- 
frtn«*erea  <fin partea tal s. O. 
Bacău). Este drept, ei au domi
na: major, ^atea timpului, dar 
acțiunile lor s-au desfășurat La 
întâmplare, aportul liniei de mij
loc fiind, practic, inexistent și 
resimțindu-se lipsa unui „dispe-

jon tarea

din

cer“ care să pună capăt dezor
dinii din rîndurile gazdelor. Spre 
exemplificare, arătăm că prima 
ocazie reală de gol a localnici
lor a apărut tîrziu, abia în min. 
79, ea fiind ratată de Anghel.

De partea cealaltă, buzoienii au 
constituit o plăcută surpriză, ei

respectând riguros indicațiile an
trenorului Ion ionescu, apărîn- 
du-se grupați, bine organizați și 
efectuînd un marcaj strict la 
cîteva „nume". Pentru a nu mai 
spune că dăruirea lor în joc a 
fost exemplară. Toate acestea 
și-au găsit răsplata în cele două 
goluri înscrise de STAN, un vârf 
de atac foarte incisiv și incomod 
pentru cei doi fundași centrali 
timișoreni, care nu numai că nu 
l-au putut anihila, dar, mai mult, 
l-au facilitat înscrierea goluri
lor: în mm. 23, Ia o neînțelegere 
între Mehedințu și Catona și în 
min. 87, cînd Mehedințu și Păi- 
tinișan au privit neputincioși 
cum atacantul buzoian se îndrep
ta singur spre poarta lui Catona. 
N-a lipsit mult ca Stan să fie 
autorul 
tul lui 
bara...

unui „hat-trick", dar șu- 
din min. 75 a întîlnit

Adrian VASILESCU

NU E TOTUL SĂ DOMINI
S.C. BACĂU - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-0

Stadion ,.23 August” : teren focrte bun : tmp frumos : spectatori — apro
ximativ 18 00C. ȘvtUri la poartâ : *.8 —4 (pe poartă : 9-3). Cernere : 17-X

S.G BACAU : Mindrilâ 8 — Aedrief 7, Caterg«a 7. Lanca 7, L 7 _
Q Solomon 7, Pană 6, Vamcnu 7 — Owte-c 5 (mm. 56 Fc“c te 5). 5:tex 6. 
Antohi 6.

UNIVERSITATEA CRAiOVA : Lung 9 - Negr lă 7. TAoi 7. Ș-rVin» 8. 
Purima 7 - Ungureonu 8. Grțu 7, BeWeanu 7 - Cnșan 7 (■■&. Bl k'.Beaa), 
Că mă ta ru 6, Marcu 6.

A arbitrat : G Dinulescu I ; Io Knie : Fr. Cetefi fi G ferje (toți dfe 
București).

Cartonase galbene : ANDRlE$.
Trofeul Petschorsch. ; 9. La juniori : 2-1 (1-0).

GREU, DAR MERITAT
POUTEHNICA IAȘI - F.C OLIMPIA SATU MARE 2-1 (0-1)

Sto = -c-i ^23 August” ; teren bun ; tunp frumos ; spectatori — aproximativ 
l4.000 A- •areot : COSTEA («un. 5C fi 79). respectiv HATEGANU (min. 36). 

Io poartă : 27-5 (pe poartă : 13-3). Comere : 21-0.
Ifcj llilCA : Naște 6 — Micîcf 7, Anton 7, Ursu 6, P. Mureșan 8 — 

Ooo' 6 27 Rorecn 6), Simionaș 7 (cu punct scăzut pen-
tătj — D. Ionescu 6. D6n«lâ 7, Costea 8 (min. 84 Cernescu).

F.C. OLMTA : Fe^ec 8 - Marcu 6 (min. 84 Pop). Smarandache 7, Matei
7 - V. Mureșan 7. Kaizer 8, Batitori II 8 - Hațeganu 7, Pataki 6.

A orb trtrt : N. Rcob (Gmpîa Turzii) 8 ; k> linie . M. Buzea și V. Roșu 
(omb din București).

Cartonase galbene : ROMILĂ. KAEER. HAȚEGANU. SMARANDACHE. POPA 
Trvfeui PeLxtevschi ; 9. La j«mri : 1-3 (0-Q.

feții Iui Antohi. Ei au declanșat 
o formidabilă cursă de urmărire, 
lup tind exemplar cu niște fun
dași care iși cunosc partitura, cu 

a trimis de 
ori balonul în bară), cu 

inspirat. Mo- 
în - careul săt-

BACĂU, 1 (prin telefon)
Succesul de la Timișoara, din 

etapa trecută, al echipei locale, 
a făcut ca tribunele stadionu
lui .23 August" din Bacău să 
devină neincăpătoare. Suporte
rii echipei băcăuane sperau in 
victoria jucătorilor lor. dar a- 
ceștia nu le-au adus satisfacția 
celor două puncte pentru că nu 
au reușit să se descurce in fata 
unui adversar tenace în apăra
re, care Iși testase capacitatea 
defensivă în meciul de miercuri 
cu Fortuna Diisseldorf. Spunem 
numai capacitatea defensivă 
pentru că in atac echipa craio- 
veană a avut doar cîteva palide 
incursiuni. Jucătorii craioveni 
s-au apărat prompt, au aplicat 
un marcaj strict, ceea ce i-a 
incomodat evident pe jucătorii 
locali.

S.C. Bacău a avut în perma
nentă inițiativa și a creat cîte
va bune situații de gol. Dar, 
fie că a apărat Lung, fie că 
balonul a întîlnit „transversala" 
(Botez —"min. 46 și Antohi — 
min. 53). fie că șuturile gazde
lor au fost defectuoase...

Dintre celelalte mari 
le amintim pe următoarele : L 
Solomon (min. •). C. Soiomae 
(min. 14). Vamanu .
Antohi (min. 4S». Pană (mm 
77). Craioverăi au avut 2—3 
•clipiri pe contraatac, creind 

de Marcu (min 
mai mare a fost 
min. 88. cînd ei 
victoria, la o ac-

Crăioverâi 
pe - 

situații ratate 
17 și 45). Cea 
Insă cea din 
puteau obține ____ __ _
tiune a lui Marcu. balonul tre- 
cind pe lingă poarta goală.

Gheorghe NERTEA

DIVIZIA B: ETAPA

GAZDIIE AU VRUI MAI MIJIT VICTORIA
F.C. BIHOR - F.C. ARGEȘ 2-1 (1-1)

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; timp favorobil ; spectatori 
10 000. Au marcat: GHERGHELI (min. ...........................
pectiv MOICEANU (min. 
Cornere : 7-3.

F.C. BIHOR : Vidac 7 
Kiss) — Naom 7, Kun 5, 
gheli 7, Georgescu 7.

F.C. ARGEȘ ; Speriatu 9 — M. Zamfir 6, Stanca 7. Grstec 6, han 4 — 
Bărbulescu 6, Chivescu 6, lovănescu 6 — Moiceanu 5, Radu îl 6 (min. 83 
Radu III), Doru Nicolae 7.

A arbitrat : M. Moraru (Ploiești) 5 ; la linie : N. Georgescu S^-r-reș*. < 
și Al. Ghigea (Bacău).

Cartonașe galbene : KUN, SPERIATU, M. ZAMFIR.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-0).

• vmiriir . i——
ORADEA, 1 (prin telefon)
Meciul de aici, în care — după 

frumoasa performanță din Cupa 
U.E.F.A. — echipa oaspe, resim
țind și oboseala ultimelor depla
sări (motiv pentru care l-a și 
lăsat acasă pe Dobrin, pentru 
recuperare), și-a permis să evo
lueze mai relaxat, în timp ce

42). Șuturi

— Naghî 6. 
M. Marian 7

RUJ Șl LA FIGURAT
8 000.
• 80).

Siurgiu 
ura 8,

Uicolae 
umitra-

Iu) și

i în- 
k. au 
pier- 

igurii 
f pri- 
nche- 
ratat 
, iar 
ă pe 
pună, 
inuat 

L în 
fcngea
, de 
1—0. 

bucu-

rie și se aprinde pofta de go
luri. Din nou bară în min. 53 
(Coraș), apoi Sălăjan (min. 55) 
pierde și el o ocazie favorabilă 
și cornerele se înșiră la poarta 
oaspeților. în min. 56, Broșovschi 
execută o asemenea lovitură, din 
care ...
tură de cap.
spre cer de bucurie .
Mundial din Argentina) în timp 
ce Jiul vrea să evite mărirea 
scorului, se apără supranumeric 
însă nu reușește decât parțial. O 
nouă lovitură de corner, execu
tată în min. 80 de U.T.A., de 
data aceasta de Domide, la se- 
miînălțime, în careu, este spe
culată de KUKLA, care vine ca 
un bolid din spate și, tot cu o 
lovitură de cap, definitivează sco
rul la 3—0. Astfel, U.T.A. cîști- 
gă meritat o partidă în care a 
fost superioară la această dife
rență de scor, în timp ce Jiul 
pierde din cauză că joacă numai 
cu o jumătate de echipă, cea din 
apărare, cealaltă parte, cu ex
cepția lui Sălăjan, fiind foarte 
apatică.

CURA înscrie cu o lovi- 
Mîinile se ridică 

(ca la El

Aurel NEAGU

_ . . . c proxime tiv
32), KUN (min. 81, din penalty), ra
ia poartă : 20-5 (pe poartâ : 9—4).

Bigan 8. Zare 6. Petrcvid 5 
(min. 58 Filcan 6) — Lupou

formația locală a jucat cu 
tul la os' 
celei 
nilor 
tată, 
două 
teni. 
scris
GHELI, oaspeții au acuzat poziție 
de ofsaid la autorul golului (a- 
cuzație la care ne este greu să 
ne asociem), iar la cel de-al doi
lea, marcat din penau./ ue huN, 
au contestat faultul făcut in ca
reu de Ivan asupra lui Ghergheli 
(fault care nouă, din tribună, ni 
s-a părut însă clar deși arbitrul 
a avut el însuși un moment de 
ezitare). In schimb, piteștenii ar 
fi meritat un „11 metri- la un 
henț în careu comis de Bigan.

Adevărul este că gazdele au 
luptat mult pentru această victo
rie, au dominat, și-au creat (da
torită și slăbiciunilor dovedite de 
apărarea piteștenilor) numeroase 
ocazii de gol, pe care ân«îă nu 
le-au fructificat fie din cauza 
propriilor lor ratări (șu u . 
precise, alunecări în faze decisi
ve și chiar lufturi de începători), 
fie datorită portarului Speriatu 
care a avut intervenții excelente. 
El a apărat, dealtfel, și o lovi
tură de la 11 m (executată de 
Ghergheli), acordată încă în min. 
17 pentru un... presupus fault fă
cut de Zamfir în careu asupra 
lui Georgescu. Piteștenii, care, 
pe plan ofensiv, au trăit mai 
mult prin contraatacurile inițiate 
de Doru Nicolae (faultat din pă
cate de cîteva ori grosolan de 
adversarii săi) au marcat golul lor 
prin MOICEANU, care a speculat 
prompt o gravă greșeală comisă 
de Petr'

Constantin FIRĂNESCU

_,cuțî- 
a dat câștig de cauză 

din urmă. Victoria orăde- 
poate fi apreciată ca meri- 
deși ea s-a conturat prin 
goluri contestate de piteș- 
La primul dintre ele, în- 
cu capul de către GHER-

-ghinionul (Romilă
două
un portar agil și 
mente de suspans 
mărean., ratări, dar gheața o va 
sparge COSTEA (min. 50), care 
Ta relua in gol o minge strecu
rată printr-un hățiș de picioare. 
Și d -jelui pornește de la capăt. 
A trebuit, ’ .......................
oră pentru

insă, o jumătate de 
ca departajarea să 

■e producă. Ieșenii au atacat și 
Dănilă, în eclipsăeu fundașii, .______,_______ r__

de formă în acest campionat, s-a. 
•euvizat și el subit. Romilă s-a 
ibâtux să scape de Bathori II 
pentru a avea răgazul să coordo
neze travaliul colectiv. Pînă ia 
■rmă. printr-o fisură mică des
chisă in ariergarda Olimpiei 
(min. 7»), s-a infiltrat COSTEA 
R a înscris, aducind o victorie 
dobindrtă cu multa trudă.

Ion CUPEN

A VII-a
SERIA A ll-a

Ș.N. OLTENIȚA - PETROLUL PLO
IEȘTI 2—1 (1—1). Au marcat : Puchec 
(■in. 22). Icrdoche (min. 60. din 11 
■). respectiv State (min. 32).

METALUL PLOPENI - PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 2-0 (2-0). Au
torii golurilor : Spiridon (min. 30) fi 
Florea (min. 39).

POIANA CÎMPINA - C.S.M. DRO
BETA TR. SEVERIN 2-0 (0-0). Au în- 

lonescu

SERIA A lll-aSERIA I
VIITORUL 
golurilor : 
11

G CONSTANȚA - 
VASLUI 2-0 (0-0). Autorii 
Antonescu (min. 55, din 
Buduru (min. 64).

OLTUL SF. GHEORGHE 
BRAI LA 1-0 (0-0). Unicul j 
realizat de Siklodi (min.

MUSCELUL CIMPULUNG 
TUL CONSTANȚA 2-C (1-0). A mar
cat : Ancuța (min. 20, din 11 m fi 
■lin. 76).

RELON-CEAHLAUL P. NEAMȚ - Nb 
TRAMON.'A FAGARAȘ 1-0 (9-0). A 
înscris : Niță (min. 87).

PROGRESUL BRA'LA - TRACTORUL 
BRAȘOV 1-1 (1-•). Au marcat : 
Oiițu (min. X) pentru Progresul, 
Chiorecnu (min. 6i) pentru Tracto
rul.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - F.GM. 
GALAȚI 3-1 (1—1). Au înscris : Bucur 
(min. 8). Șulea (min. 71 din 11 m), 
Gherghe (min. 89), respectiv Majaru 
(min. 13).

I.GI.M. BRAȘOV - MINERUL GURA 
HUMORULUI 3-1 (3-0). Autorii go
lurilor : Bența (min. 16, din 11 m 
fi min. 39). Fu.nkstein (min. 37), res
pectiv losep (min. 83).

GS.M. SUCEAVA - CONSTRUCTO
RUL IAȘI 3-1 (1-1). Au înscris : Bo
ghiu (min. 36), Cosma (min. 57), A- 
vodanei (min. 65), respectiv Pachi- 
faDH.TA TULCEA - VICTORIA TECUCI 
3—0 (0-0). Au marcat : Zaiț (min.
48), Rotar j (min. 56) și lama nd i

F.

P.

■)

gol < 
«).

F. G 
a fost

POR-

Ia S. Nace, Gh. Briotă,
C. 
f>

G Rusu, Gr. Rizu, 
râreanu, l- Mind re seu

scris : Preda (min. 47) și 
(min. 79).

RULMENTUL ALEXANDRIA 
METAN MEDIAȘ 2-1 (1-1).
golurilor : Chiriac (min. 17), 
(min. 85), respectiv Moraru (min. 44).

RAPID BUCUREȘTI - CHIMIA BRAZI 
6-1 (0-0). Au marcat : Voicu (min.
49, autogol), Cojocaru (min. 52), N. 
Manea (min. 63 și 82), Șutru (min. 
70), Ronteo (min. 74), respectiv Bă
nuia (min. 84).

VIITORUL SCORNICEȘTI - CHIMIA 
TR. MĂGURELE 2-0 (1-0). A înscris: 
P. Menea (min. 45, din 11 
min. 55).

F.C.M. GIURGIU 
1—1 (0—1). Autorii
(min. 75) pentru F 
35) pentru Șoimii.

ELECTROPUTERE CRAIOVA - ME
TALUL BUCUREȘTI 0-2 (0-1). Au
marcat : Prodan (min. 35) și Șu- 
mulanschi (min. 75).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - DINA
MO SLATINA 5—2 (3—0). Au înscris: 
Sultănoiu (min. 30 și 59), I
(min. 35), Stroie (min. 38),
(min. 77), respectiv Ciocioană 
66) și Asaftei (min. 84).

Relatări de la V. Țugui, M. 
ghici, E. Stroie, M. Bizon, Nic.

Earbăîată,

- GAZ
Autorii 

I. Radu

ȘOIMII

m și

SIBIU
ii golurilor : Reti
F.C.M., Rusu (min.

fon, T. Devetac, 
Popovici ți P. Ion.

Tr.

lacob

Bo- 
Ște- 

V.

MINERUL CAVNIC - 
G TURZII 3-1 (2-0).
Buzgcu (min. 28), 
din 11 m).
pectiv Radu (min. 55, din 11 m).

CHIMICA

Bolan
Medreo (min.

IND. SlRME!
Au înscris : 

(min. 36, 
70), res-

TIRNAVENt GLORIA
BISTRIȚA 1—0 (1—0). Unicul gol a
fost realizat de Munteanu (min. 20).

U.M. TIMIȘOARA - DACIA ORAȘ- 
TÎE 3-0 (1-0). Au marcat : Belanov
(min. 15), Batki (min. 66) și Pop 
(min. 88).

MINERUL MOLDOVA NOUA - 
C.F.R. TIMIȘOARA 3-0 (2-0). Auto
rii golurilor : Dianu (min. 9) și Nes- 
torovici II (min. 21 și 70).

AURUL BRAD - C.I.L. SIGHET 3-1 
(2—1). Au înscris : Ghiță 
din 11 m). Stoica (min. 30),
(min. 75), respectiv Cioban I 
44).

F.C.M. REȘIȚA - MUREȘUL 
2-0 (0-0). A marcat : Gabel 
79 și 89).

VICTORIA CALAN - „U“
NAPOCA 0-1 (0—1). Autorul golului: 
Cîmpeanu II (min. 39).

METALURGISTUL CUGIR - MINE
RUL ANINA 3-2 (1-0). Au marcat: 
Simu (min. 34), Floare (min. 68), 
Dânilâ (min. 73, autogol), respectiv 
David (min. 70) și Doja (min. 87),

C.F.R. CLUJ NAPOCA - ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 2-0 (1-0) . A înscris : Albu 
(min. 4 și 74).

Relatări de la 
nea, C. Crețu, 
Jurcâ, D. Glâvan, 
Vîlcecnu și Radu Mircea.

Z.
P.

(min. 8, 
Golda 

(min.

DEVA
(min.

CLUJ-

Debrețin, Al. 
Sumandon, 

Aj. Ghunter,

Ga- 
Al. 
M.

11 
ii<

1. F.GM. GALAȚI 7 5 0 2 22-11 10 1. VIIT. Scornicești 7 5 1 1 10- 5 11 1. „U*  CJ.-NAPOCA 7 5 1 1 8- 2 11
2. Steagul roșu 7 5 0 2 13- 4 10 2. Metalul Buc. 7 4 2 1 10- 5 10 2. Gloria Bistrița 7 4 1 2 12- 5 9
3. F.G Constanța 7 4 2 1 9- 5 10 3. Rapid Buc. 4 4 1 1 14- 4 9 3. Minerul Anina 7 4 1 2 14- 8 9
4. C.S.M. Sv. 7 3 2 2 10- 4 8 4. Metalul Plopeni 7 4 0 3 10- 5 8 4. Aurul Brad 7 4 1 2 11- 6 9
5. Muse. C-lung 7 4 0 3 11- 9 8 5. Rulmentul Alex. 7 322 6-4 8 5. Minerul M. N. 7 4 0 3 9-4 8
6. Viitorul Vaslui 7 4 0 3 10- 8 8 6. Ș.N. Oltenița 7 2 4 1 5-4 8 6. C.F.R. Cj.-Napoca 7 4 0 3 8-5 8
7. Oltul Sf. Gh. 7 3 2 2 4-5 8 7. Poiana Cîmpina 7 4 0 3 12-14 8 7. Înfrățirea Oradea 7 3 1 3 12- 9 7
8. I.C.I.M. Brașov 7 3 13 12-10 7 8—9. Petrolul Ploiești 7 3 1 3 14-10 7 8. Metalurg. Cugir 7 3 1 3 10-12 7
9. Constr. lași 7 3 13 8-7 7 8—9. Autobuzul Buc. 7 3 1 3 13- 9 7 9. Victoria Călan 7 3 1 3 8-11 7

10. Tractorul Bv. 7 3 13 9-10 7 10. Dinamo Slatina 7 3 1 3 16-14 7 10. Minerul Cavnic 7 3 1 3 7-10 7
1-12. Minerul G. H. 7 3 13 5-7 7 11. F.C.M. Giurgiu 7 2 3 2 9- 9 7 11. F.C.M. Reșița 7 2 2 3 10-11 6
1-12. F.G Brăila 7 3 13 4-8 7 12. C.S.M. Dr. Tr. S. 7 2 2 3 7- 9 6 12. U.M. Timișoara 7 2 2 3 8-10 6

13. Relon-Ceahlâul 7 3 13 4-8 7 13. Progresul Vulcan 7 3 0 4 9-12 6 13. C.I.L. Sighet 7 2 2 3 7-9 6
14. Delta Tulcea 7 3 0 4 4-5 4 14. Șoimii Sibiu 7 2 1 4 6-10 5 14. Ind. sîrmei C.T. 7 3 0 4 9-12 6
15. Nitramonia 7 2 14 4-13 5 15. Chimia Brazi 7 2 1 4 8-13 5 15. Dacia Orâștie 7 2 2 3 6-9 6
14. Portul C-ța 7 2 0 5 4-10 4 16. Gaz metan 7 1 2 4 5- 9 4 16. Chimica Tîrnăveni 7 2 2 3 7-10 6
17. Progresul Br. 7 12 4 3-11 4 17. Electroputere 7 2 0 5 10-18 4 17. Mureșul Deva 7 2 1 4 7-10 5
18. Victoria Tecuci 7 115 9-14 3 18. Chimia Tr. M. 6 1 2 3 5-15 4 18. C.F.R. Timișoara 7 1 1 5 3-13 3

8ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie) : Tractorul Brașov 
Muscelul Câmpulung, F. C. Brăila
— Relon-Ceahlăul P. Neamț, Por
tul Constanța — Oltul Sf. Gheor
ghe, F.C.M. Galați — F.C. Con
stanța, Victoria Tecuci — Pro
gresul Brăila, Constructorul iași
— Minerul Gura Humorului, 

Suceava — Steagul roșu
Viitorul Vaslui — Delta 
Nitramonia Făgăraș — 
Brașov.

C.S.M.
Brașov, 
Tulcca, 
I.C.I.M.

8
Chimia Tr. Măgu-

S.N. Oltenița, Rulmentul

ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie) : • —
rele
Alexandria — Autobuzul Bucu
rești, Șoimii Sibiu — Gaz metan 
Mediaș, Metalul Plopeni — Po
iana Cîmpina, F.C.M. Giurgiu — 
Electroputere Craiova, Dinamo 
Slatina — Rapid București, Pe
trolul Ploiești — Chimia Brazi, 
Metalul București — Viitorul 
Scomicesti, Progresul Vulcan 
București — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin.

9
Tîrnăveni

ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie) : Chimica * “
— Minerul Anina, ind. sîrmei C. 
Turzii — U.M. Timișoara, C.I.L. 
Sîghet — Victoria Călan, „U*  
Cluj-Napoca — Minerul Cavnic, 
înfrățirea oradea — Aurul Brad, 
Gloria Bistrița — Minerul Mol
dova Nouă, C.F.R. Timișoara — 
Metalurgistul Cugir, Dacia Orăș- 
tie — Mureșul Deva, F.C.M. Re
șița — C.F.R. Cluj-Napoca.C.F.R.



ÎN BALCANIADA DE BOX
Numeroși tineri în cele 5 formații

a 15-a ediție a Balca- 
de box. competiție la 
căreia doar federația 
a prezentat o formație 

căreia

ATENA. 1 (prin telefon). Du
minică seara. în sala Sporting 
din capitala Greciei, a început 
cea de 
niadei 
startul 
română 
completă (11 pugilisti), 
i s-au alăturat echipele Bulga
riei si Iugoslaviei (cite 10). 
Greciei (8) si Turciei (7). Ma
joritatea reprezentativelor cu
prind elemente tinere, „speran
țe" pentru viitoarele întreceri 
de amploare. Dintre selecționa
ții bulgari sînt mai cunoscuti 
Vladimir Kolev (ușoară) si 
Gheorghi Stoimenov (grea). An
trenorul iugoslav Bruno Hras- 
tinski îi prezintă pe Miloslav 
Popovici la cat. grea si pe Dra
gan Vujkovici la semigrea. Din 
echipa Turciei se disting : Nuri 
Eroglu (muscă) si Keksal Ozo- 
gluoz (mijlocie mică), iar cea a 
tării gazdă mizează pe Georgios 
Agrimanakis (semiusoară) 
Christos Kakouris (ușoară).

Antrenorii form-’tiei Români
ei, Ion Popa si Eustafiu Măr
gărit. cred în sansele boxerilor 
Alexandru Turei (semimuscă) —

Si

DISPUTĂ ECHILIBRATĂ INTRE TINERELE 
ATLETE ROMÂNCE Șl UCRAINENCE

POIANA BRAȘOV. 1 (prin 
telefon). Intr-un admirabil de
cor de toamnă, stadionul _ din 
Poiană a găzduit simbătă si 
duminică tradiționala întrecere 
a tinerilor atleți români și 
ucraineni. Disputa formațiilor 
feminine a fost echilibrată, ea 
fiind decisă. în favoarea oaspe- 
telor. abia după ultima probă, 
ștafeta de 4 x 400 m. în schimb, 
la bărbați, sportivii ucraineni 
au repurtat un succes net. Re
zultate tehnice :

Feminin — 100 m : I. D. Bu- 
dirincă (R) 11,7 : 2. O. Somă- 
nescu (R) 11,8 ; 3. I. Korițkaia 
(U) 11,9 ; 200 m. 1. M. Kulciu- 
nova (U) 23,2 ; 2. V. Tasenko 
(U) 24,5 ; 3. D. Budirincă (R) 
24,6 : 400 m : 1. M. Kulciunova 
(U) 52,6 ; 2, A. Marcu (R) 55,4 ; 
3. E. Baciu (R) 55.9 ; 800 m :
1. M. Junghiatu (R) 2:08,9 ; 2. 
T. Veremeeva (U) 2:09,4 ; 3. S. 
Popova (U) 2:09,7 ; 1500 m : 1. 
S. Popova (U) 4:29,0 ; 2. T. Ve
remeeva (U) 4:29,6 ; 3. M. Radu 
(R) 4:32,9 : 100 mg : 1. M. Du
mitrescu (R) 13,4 ; 2. El. Aflori 
(R) 14,0 ; 3. T. Subova (U) 14,4; 
4 x 100 m : 1. România 46,5 ; 2. 
R.S.S. Ucraineană 46,6 ; 4 x 400 
m : 1. R.S.S. Ucraineană 3:43,6;
2. România 3:45,7 ; lungime : 1. 
M. Fodor (R) 6,29 m ; 2. T. 
Spak (U) 5 99 m ; 3. C. Moise 
(R) 5,87 m : înălțime : 1. S. 
Nikolaeva (U) 1,78 m ; 2. El. 
Marinescu (R) 1,74 m ; 3. V. 
Andriusenko (U) 1,70 m ; greu
tate : 1. L. Devințkaia (U) 17,44 
m ; 2. T. Șerbanov (U) 15,44 m ;
3. P. Mustață (R) 14,55 m ;
disc : 1. L. Devințkaia (U) 52,42 

care va lupta direct în finală 
cu învingătorul dintre Gene 
(Turcia) si Bonev (Bulgaria) 1 
Daniel Radu (muscă) — progra
mat luni în semifinală cu iugo
slavul Sami Buzoli; Carol Hajnal 
(ușoară) — luni împotriva în
vingătorului din meciul Kolev 
— Durmuz (Turcia) ; Sandu 
Tîrîlă (mijlocie) si _ Valentin 
Vrînceanu (grea) — în semifi
nală. luni, cu Popovici. In pro-; 
gramul semifinalelor, de _ luni 
mai figurează : pană : Nicolae 
Neagu — Hasetci (Turcia) și 
semigrea : Ilie Captari — Vuj
kovici. Finalele sînt programa
te pentru miercuri, după ziua 
de odihnă de marți.

în prima gală de duminică 
seara (preliminarii si unele se
mifinale) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : cat. cocoș : 
Ilia Ganușev (B) b.p. Teodor 
Dinu (R) ; semiușoară : Milivoi 
Labudovici (I) b.p. Haralambie 
Sultan (R) ; semimijlocie : Elef- 
teris Livadis (G) b.p. Alexandru 
Giurgiu (R).

Paul IOVAN

m ; 2. M. Badea (R) 49,74 m ; 
3. El. Anghel (R) 48,96 m ; su
liță : 1. C. Girbea (R) 52,66 m;
2. M. Stănescu (R) 49,74 m ; 3. 
E. Prima (U) 48,06 m. Rezultat 
final : România R.S.S. Ucrai
neană 67—68.

Masculin — 100 m : 1. Bro- 
nikov (U) 10,4 ; 2. C. Ivan (R) 
10,5 ; 3. V. Bodrov (U) 10,7 ; 
200 m : 1. Bronikov (U) 21,1 ;
2. Bodrov (U) 21,2 ; 3. C. Ivan 
(R) 21,6 ; 400 m : 1. Golniz (U) 
47,4 ; 2. Stasiuk (U) 47,5 ; 3. 
P. Gheorghe (R) 49,3 ; 800 m :
1. L. Smeu (R) 1:51,2 ; 2. D.
Grecescu (R) 1:51,4; 3. Liskov 
(U) 1:51,6; 1500 m: 1. Kud- 
lațki (U) 3:59,1 ; 2. Piscenko
(U) 3:59,2 ; 3. L. Smeu (R)
4:00,0 ; 5000 m : 1. Mihalțki (U) 
14:33,8 ; 2. Bănișor (R) 14:59,6 ;
3. Laktinov (U) 15:06,6 ; 110
mg : 1. Cesko (U) 14,4 ; 2—3. L 
Olteanu (R) Si Guliase (U) 14,5; 
400 mg : 1. D. Iacob (R) 52,5 ;
2. Cesko (U) 53,4 ; 3. P. Iones- 
cu (R) 55,5 ; 2000 m obst. : 1.
1. Crăciun (R) 5:42,4 ; 2. I. Bu
rei (U) 5:44,4 ; 3. Hastakenko 
(U) 6:01,8 ; 10 km marș : 1. Vi- 
nicenko (U) 44:39,0 ; 2. Ganea 
(R) 45:11,4 ; 3. A, Korol (U) 
46:49,8 ; 4 x 100 m : 1. R.S.S. U- 
craineană 41,2 ; 2. România 41,6; 
4 x 400 m : 1. R.S.S. Ucrainea- 
nă 3:14,5 ; 2. România 3:16,0 ; 
lungime : 1. Gh. Cojocaru (R) 
7,36 m ; 2. Lobuneț (U) 7,33 m;
3. Costache (R) 7,30 m ; înălți
me : 1. Demeniuk (U) 2,11 m ;
2. Maftei (R) 2,08 m ; 3. Lebe- 
diuk (U) 2,04 m ; prăjină : 1. 
Cerniaev (U) 5,00 m ; 2. Spasov

TREI TITLURI DE CAMPIONI- 
UN BILANȚ SUB AȘTEPTĂRI!
Sala sporturilor din Craiova a 

găzduit timp de trei zile Cam
pionatele balcanice ‘ ' **

• S1MBATA — ROMA : 
locurile 1—4 : U.R.S.S. — Co- 
I de Sud 3—9. Italia — 
Cuba 3—1 ; tocurile 5—3 : 
Brazilia — Polonia 3—0, R. P. 
Chineză — Cehoslovacia 1—3 ; 
locurile 9—11 : R. D. Ger
mană — Japonia 3—2, Bul
garia — Mexic 3—2. VENE
ȚIA : tocurile 13—16 : Româ
nia — Franța 3—1, Ungaria — 
Olanda 3—1 ; locurile rr—31 : 
Canada — Finlanda 0—3, Bel
gia — S.U.A. 3—1 ; tocurile

libere și greco-romane 
juniorilor.

de lupte 
_____  , _ rezervate 
j umorilor.” întrecerile, excelent 
organizate de C.J.E.F.S. Dolj, în 
colaborare cu F.R. Lupte, s-au 
Încheiat cu un succes categoric 
al sportivilor bulgari, care au cu
cerit cite opt titluri de campioni 
balcanici la fiecare stil. Dintre 
reprezentanții țării noastre la 
cele două stiluri s-au distins 
Ștefan Negrișan (62 kg) și Ion 
Dralca (82 kg) — la greco-romane 
__ șl Andrei lanko (+100 kg), Ia 
lupte libere, sportivi care și-au 
Înscris numele pe lista învingăto
rilor. Dintre ceilalți luptători 
români au avut o comportare 
bună doar Constantin Filipov 
(57 kg), Mircea Petrescu (100 kg) 
la greco-romane și V. Vișan 
(48 kg). Șt. Goraș (52 kg), Gh- 
Fodore (82 kg), la libere, clasați 
cu toții pe locurile secunde la 
categoriile lor.

Judecind prin prisma valorii 
luptelor greco-romane din țara 
noastră, rezultatele obținute de 
reprezentanții României la Bal
caniada de la Craiova nu stat, 
evident, în măsură să ne satisfacă.

(U) 4,80 m ; 3. Rotaru (R) 4,40 
m ; triplusalt : 1. Lisicenko (U) 
16,50 m ; 2. M. Mihail (R) 15,59 
m ; 3. Iakovlev (U) 15,54 m ; 
disc : 1. Zinicenko (U) 57,00 m ;
2. Tiganenko (U) 48,16 m ; 1 
M. Bâră (R) 47,74 m ; greutate: 
1. Kiselev (U) 19,14 m ; 2. Ia- 
hicevski (U) 17,09 m ; 3. Savu 
(R) 15,88 m ; suliță : 1. Prosku- 
rov (U) 74,48 m ; 2. Sumski (U) 
71,04 m ; Bonhindean (R) 70,94 
m ; ciocan : 1. Tamm (U) 72,00 
m ; 2. Biciughin (U) 65,90 m ;
3. FL Păun (R) .60,56 m. Re
zultat final : România — R.S.S. 
Ucraineană 79,5 — 131,5 p.

Romeo VILARA

RUG BY ȘT II ROMÂNI, 20-7 CU ABERAVON

(Urmare din pag. 1)

cu. Constantin, Ilariton. Ianu- 
sevici — Alexandru, Suciu — 
Stoica. Dumitru. Achim (Mura- 
riu. ușor accidentat la antrena
ment. a fost menajat) — Dără- 
ban. Urdea — Scarlat, Ortele- 
can. Dinu. A arbitrat excelent 
Alun Bevan.

Desigur, greul abia începe. 
Miine seară (n.r. azi), în noc
turnă, pe stadionul St. Helen’s, 
din Swansea, rugbyștii români 
întîlnesc o formație mult mai

1.

st.

H. Ignatov (B) ; cat. 68 kg

3. N. Gencal (T) ; cat. 74 kg : 
D. Dacev (B), 2. x. Tipa (R). 
C. Kopas (I) ; cat 82 kg : 1. 
Dralca (R), X C. Barakov (B), 
X. Sleihar (I); cat. 90 kg: 1.

lată primii trei clasați la stilul 
greco-romane (cat. 48 kg) : 1. T. 
Andanov (Bulgaria), X N. Fasolă 
(România). 3. E. Kemal (Turcia) ; 
cat. 52 kg : 1. M. Mladenov (B).
2. N. Zamfir (R), 3. O. Eminoglu 
(T) ; cat. 57 kg : 1. Gh. Donev 
(B), 2. C. Filipov (R). 3. S. Sandor 
(Iugoslavia) ; cat. 62 kg : 1. 
Negrișan (R), 2. E. Metin (T), X
H. Ignatov (B) ; cat. 68 kg : X
X Atanasov (B). X M. Luță (R). _ _ - — - - —----- u

3. 
X 
X 

__________ _ X 
Ivanov (B), 2. L Răduțescu (R),3. 
J. Tertely (I) : cat. 100 kg : 1. T. 
Popov (B), 2. M. Petrescu (R).
3. Ribarici (I) ; cat. +100 kg :
I. I. Dulov (B), x N. Papa
dopoulos (Grecia), 3. I. Hanu (R>.

Xupte libere (cat. 48 kg) : 1. Gh. 
Statev fB). 2. V. Vișan (R). 3. M. 
Dimcevski (I) ; cat. 52 kg : 1. X 
Demirev (B), 2. Șt. Goraș (R), 
3. M. Trstena (I) ; cat. 57 kg : 
1. Gh. Valceanov (B), 2. A. Șuteu 
(R), 3. S. Zorov (I) ; cat 62 kg : 
1. S. Sterev (B), 2. E. Radu (R), 
3. S. Bazraml (I) ; cat. 68 kg : 
1. S. Saban (I), 2. T. Drăguș (R). 
3. K. Penev (B) ; cat. 74 kg : 1. 
H. Ivanov (B), 2. G. Polihroniadis

C. Barkoczy (R) ; cat. 82 
E. Kamberov (B). 2. Gh. 
(R). 3. P. Caraminos (G) ; 
kg : 1. Gh. Karadușlev 
Gh. Broșteanu (R), 3. D.
(I) ; cat. 100 kg : 1. A. 
(B). 2. V. Curelaru (R),

(G), 3. 
kg : 1. 
Fodore 
cat. 90
(B), 2.
Bujkov
Petrov_ _ .. ________ ___
3. G. Fotiadis (G) ; cat. +100 kg :
1. A. lanko (R), 2. P. Ivanov
(B). 3. M. Obradovici (I).

Mihai TRANCA

70 DE ȚĂRI
LA OLIMPIADA

DE ȘAH
BUENOS AIRES, 1 (Ager- 

pres). — Comitetul de organi
zare a celei de-a 23-a Olimpia
de de sah. ce se va desfășura 
între 25 octombrie si 12 noiem
brie la Buenos Aires, a anuntat 
participarea la întreceri a 70 de 
țări. Dintre acestea, 34 vor pre
zenta si echipe feminine.

puternică — Swansea — cam
pioana „en titre" a Tării Gali
lor. cu 5 internaționali A : Geoff 
Wheel. Barry Clegr. ambii li
nia a II-a. Trevor Evans, linia 
a III-a. David Richards, uver
tură („nr. 2", după Phil Bennett) 
si Alun Donovan, centru.

Va fi aliniată o formație ra
dical modificată, in ideea de a 
rula toți jucătorii. Iat-o : Tu- 
dose — Motrescu, Nica. Holban, 
Ianusevici — Bucos, Paraschiv
— Stoica, Dumitru. Murariu 
(Achim) — Dărăban. M. Ioneseu
— Buean. Munteanu, Ionită.

Campionatul mondial de volei masculin

ATLETISM • Campionatul de 
maraton al R.F. Germania a fost 
ciștigat de Reinhard Leibold — 
4219â km în 2hl7:29. La feminin, 
titlul a revenit Christinei Vah*  
lensieck, cronometrată ia 
2h38^2,8.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Lodz s-a încheiat cu vic
toria formației cehoslovace N.K.G. 
Ostrava, care în ultimul meci a 
întrecut cu 87—75 (46—32) echipa 
poloneză L.K.S. • La Manila 
(Filipine) au început întrecer.le 
celei de-a 8-a ediții a campiona
tului mondial masculin, la care 
participă 14 echipe. In partida 
inaugurală, selecționata S.UA. a 
învins la limită cu 77—75 (38—37), 
formația Australiei.

HOCHEI A La Copenhaga, în 
meci retur pentru C.C.E., echipa 
norvegiană Manglerud a Întrecut 
cu 7—3 (0—2, 3—0, 4—1) formația 
daneză Roedoevre. In primul joc: 
2—2. Hocheiștii norvegieni s-an 
calificat pentru turul următor.

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde in 
Marea Britanie, reprezentativa 
Argentinei a intîlnit o combinată 
a cluburilor din Londra, partida 
încheindu-se cu scorul de 22—15 
(9—9) în favoarea rugbyștilor 
londonezi.

ȘAH • Cea de-a 28-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial, 
dintre Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi, întreruptă sîmbătă, s-a 
reluat ieri și a fost cîștigată de 
Korcinoi la mutarea 62. Scorul 
este acum 5—3 în favoarea lui 
Karpov. • Doar o jumătate de 
punct îi mai trebuie Maiei Ci- 
burdanidze pentru a deveni cam
pioană mondială, scorul fiind în 
prezent de 8—6 în favoarea sa, 
după a 14-a partidă a meciului 
pe care-1 susține cu deținătoarea 
titlului. Nona Gaprindașvili, În
cheiată remiză la mutarea a 52-a.

TENIS • Semifinale în turneul 
feminin de la Atlanta (Georgia): 
Chris Evert — Betty Stove 6—0 
6—0 ; Martina Navratilova — 
Virginia Wade 6—3, 6—2. In
„sferturi*  : Evert — Liess 6—3, 
6—1. • Surpriză la San Francis
co, unde Andrew Pattison 1-a e- 
liminat pe Bjorn Borg, cu 7—5, 
2—6 6—4. • Argentinienii G. 
Vilas (6—4, 6—3 cu Lewis) și J.L. 
Clerc (6—3, 6—1 cu Lendl) iși vor 
disputa finala, la Aix-en-Pro
vence.

FOTBAL MERIDIANE
• Secretariatul U.E.FA. anunță 

modificări in programul cupelor 
europene. Astfel, în „Cupa 
U.E.FA.*,  Politehnica Timișoara 
va disputa meciul tur cu Honved 
Budapesta în deplasare, și nu la 
Timișoara cum rezulta dia tra
gerea la sorți.

■ In etapa a 6-a a campiona
tului Ungariei, echipa Honved 
Budapesta, viitoarea adversară a 
Politehnicii Timișoara, a termi
nat la egalitate : 2—1 (0—1) In 
deplasare cu Dunaujvaros. Alte 
rezultate : Vasas — Ujpest Dozsa
1— 1 ; Feremcvaros — M.T.K. 3—1; 
Vasas Iszo — Csepel 1—0 ; Video
ton — Zalaegerszeg 0—0; Tataba- 
nya — Raba Eto 1—1 ; Bekes- 
csaba — Pecs 0—0; Haladas — 
Salgotarjan 1—1. In clasament : 
1. Honved — 11 p : 1. Ferencva- 
ros — 11 p ; X Salgotarjan —îp,
• In prima etapă a campiona

tului italian : Bologna — Inter- 
nazionale 0—1; Lazio — Juventus
2— 2 ; Milan — Avellino 1—0; Na
poli — Ascoli 2—1; Torino — Fio
rentina 1—1; Verona —Roma 1—X

• Raimundo Saporta, fostul 
vicepreședinte al clubului Real 
Madrid, a fost numi*  președinte 
al Comitetului de organizare a 
campionatului mondial din anul 
1982, al cărui turneu final se va 
desfășura in Spania.

DERBYUL POLOIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

la respect puternica adversară. 
Și dacă vom judeca aspectul 
întregului joc, ajungem la con
cluzia că dinamoviștii puteau 
învinge la o diferență mai ne
tă. învingătorii au prezentat un 
sistem defensiv bine pus la 
punct, in care Spînu nu a pu
tut fi învins decît la două din 
situațiile de inferioritate ale 
echipei sale, iar în atac Rus, 
Popescu, Răducanu și ceilalți 
au acționat mai variat si mai 
precis, golurile realizate, ca și 
celelalte situații ideale de a 
înscrie, fiind urmare directă a 
unei mai clare viziuni asupra 
jocului ofensiv.

Rapid ni s-a părut oarecum 
debusolată, fără o idee pre
cisă de joc. FI. Slavei a primit 
goluri parabile, C. Rusu nu s-a 
prea văzut în joc, I. Slavei a 
rataț un penalty, iar ceilalți 
au fost preocupați mai mult 
de... deciziile arbitri'or. Excep
ție a făcut doar Schervan, care 
a încercat să-și împingă echipa 
in atac, dar nu a fost ajutat 
de coechipieri.

Scorul l-a d*S"h !s V. Rus, 
eu două secund’ înainte de în
cheierea reprizei secund?, d mă 
o pasă bună primită de la Gaiță 
și tot blondul atacant central 
al dinamoviștilor l-a majorat 

în al 3-lea ,.sfert", cu un șut 
de la distanță. Dinamo putea 
ajunge chiar la 3—0, dacă Nas- 
tasiu nu rata o lovitură de la 
4 metri ; a urmat însă 2—1, 
I. Slăvei reușind să marcheze 
la „om în plus". în ultimele 
6 minute, inevitabilul s-a pro
dus. Intr-un moment de supe
rioritate, Răducanu a dus sco
rul la 3—1, iar după ce la un 
contraatac, mingea trimisă cu 
boltă de I. Slăvei s-a oprit pe 
linia porții lui Spinu, în faza 
care a urmat, același Răducanu
1- a servit „ca ia carte" pe D. 
Popescu și acesta a înscris fără 
ezitare (4—1). Golul lui FI. 
Teodor nu a făcut decît să re
ducă proporțiile unei înfrin- 
geri care pune echipa campioa
nă în situația de a aborda tur
neul final cu două puncte mai 
puțin decît adversara sa, Di
namo.

R. Schilha și R. Timoc au 
condus foarte bine formațiile : 
DINAMO : SPINU — POPES
CU, Munteanu, RUS, Gaiță, 
Nastasiu, RADUCANU. Mirea, 
Szerzo ; RAPID : FI. Slăvei — 
C. Rusu, Țăranu, Olac, SCHER
VAN, I. Slăvei, Arsene, Mus
tață, FI. Teodor, Băjenaru.

în celelalte meciuri : CN 
A.S.E. — Progresul 5—4 (0—1,
2— 0, 1—1, 2—2) ; Voința — 
Crișul 11—2 (1—0, 3—1, 3—0, 
4-1).

PARTIDE SPECTACULOASE IN ULTIMELE DOUĂ ZILE
ROMA, 1 (prin telefon). Un 

numeros si entuziast public a 
urmărit, sîmbătă si duminică, 
ultimele dispute din cadrul ce
lei de a IX-a ediții a campio
natului mondial de volei mas
culin. care s-a desfășurat timp 
de două săptămini, aici. în 
Italia.

în eșalonul fruntașelor, lupta 
a fost pasionantă si dîrză. spec
tatorii si specialiștii asistînd la 
cîteva rezultate surpriză. După 
ce campioana mondială si olim
pică. Polonia, a pierdut în trei 
seturi partida cu Brazilia, a 
fost rîndul japonezilor să se re
cunoască învinși în întîlnirea 
cu fosta campioană de acum 
opt ani. reprezentativa R. D. 
Germane. Dar meciul care a 
entuziasmat si a surprins tot
odată prin rezultat a fost cel 
dintre echipele Italiei si Cubei, 

în care gazdele erau socotite a 
avea sansa a doua. Printr-un 
efort de dăruire si printr-un 
joc spectaculos si combinativ. 
voleibaliștii italieni, susținuți 
frenetic de public, i-au depă
șit pe cei cubanezi intrînd, ne
sperat. în finala actualei ediții 
a „mondialelor". în cealaltă 
finală mică, reprezentativa U- 
niunii Sovietice a depășit net 
echipa Coreei de Sud.

în grupa de la Veneția, echi
pa României a întîlnit formația 
Franței, pe care a depăsit-o. 
după aproape o oră si jumătate 
de joc. cu 3—1 (—11, 12, 5. 5). 
în această întîlnire arbitrată de 
P. Lotli (Italia) și C. Perez 
(Cuba), antrenorii noștri au uti
lizat următorii jucători : Oros, 
Enescu, Pop, Terbea, Chifu, 
Tutovan. Bădiță. Girleanu, Ma- 
cavci, Manoie. în același timp.

REZULTATE TEHNICE --------------------------

11—34 : Egipt — Argentina
1—3, Venezuela — Tunisia

3—0.
• DUMINICA — ROMA : 

Japonia — Mexic 3—1, R. D. 
Germană — Bulgaria 3—1, 
R. P. Chineză — Polonia 
3—X Brazilia — Cehoslovacia
2— 3, Cuba — Coreea de Sud
3— 1. VENEȚIA : Egipt — 
Tu”Jsîa 3—0, Venezuela — Ar
gentina 3—0, S.U.A. — Ca
ri' ja 3—0, Finlanda — Bel
gia 3—0. Franța — Olanda 3—x

Ungaria a depășit Olanda cu
3—1.

Nici ziua de duminică n-a 
fost fără surprize. între aces
tea înscriindu-se victoria echi
pei R.P. Chineze în fata Polo
niei. Dealtfel, toate celelalte 
partide s-au caracterizat prin 
întîlniri viu disputate si spec
taculoase.

★

La Roma au avut loc și lu
crările Congresului Federal ni 
internaționale In cadrul căruia 
s-au stabilit datele calendaru
lui competitional : campionatul 
european — 1979. în Franța ; 
turneul de calificare pentru 
J.O. : Bulgaria, in 1980 : cam
pionatul mondial de juniori : 
Algeria (m) si Mexic (f> în 
1981 ; seniori : Argentina (m> 
și Peru (f) în 1982. în cadrul 
alegerilor desfășurate în diverse 
comisii. C. Armășescu a fost 
reales în Comisia internațională 
de arbitraj, iar dr. G. Cherebe- 
tiu ca președinte al Comisiei 
medicale internaționale.

Aurelian BREBEANU

• Rezultatul finalei U R S S. 
— Italia, precum si ce! al me
ciului România — U~xa ia, 
pentru locurile 13—14. d'spu- 
tate la o oră tîrzie. nu ne-au 
parvenit Dină la închiderea 
ediției.
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