
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

In județele ilfov și ialomița
Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 

secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat simbătă, 6 oc
tombrie, in cursul dimineții, o 
vizită de lucru în județele Il
fov și Ialomița, inspectând, la 
fața locului, modul cum se 
acționează in agricultură, astfel 
încît pînă la 15 octombrie în
treaga recoltă să se afle în 
hambare, toate suprafețele pre
văzute să fie insămințate.

întreaga vizită a ilustrat 
preocuparea pe care o mani
festă personal secretarul gene
ral al partidului pentru bunul 
mers al lucrărilor agricole, pen
tru ca in cel mai scurt timp, 
folosindu-se intensiv toate mij
loacele existente în agricultură, 
mobilizindu-se toate forțele u- 
mane, să se asigure strîngerea 
recoltei bune din acest an și 
încheierea însămințării griului.

In zonele agricole Afumați, 
Manasia, Balaciu, Căzănești, 
Crunți, Albești, Lehliu, de-a 
lungul întregului parcurs al 
vizitei de lucru, de circa 230 
kilometri, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a examinat stadiul 
acestor lucrări, a discutat cu 
membri ai cooperativelor agri
cole de producție și cu mun
citorii din întreprinderile de 
stat, cu mecanizatori, cu cadre 
de conducere și specialiști din 
unitățile agricole.

Pretutindeni se vădește că 
măsurile indicate in aceste zile 
ecranelor locale de partid șl 
ap stat de către secretarul ge
neral al partidului pentru acce
lerarea lucrărilor de recolta
re și insămințărilor au stimulat 
concentrarea resurselor exis
tente in agricultură, o mai 
bună organizare a acestor lu
crări și a transportului, acțiuni 
hotărîte, la care participă în
treaga populație a satelor, în
tărirea disciplinei șl ordinii. 
Nu peste tot insă s-a ajuns la 
folosirea în întregime a posi
bilităților existente.

Secretarul general ai partidu
lui se oprește, pentru scurt 
timp, lingă lanul de porumb 
al uneia din fermele I.A.S. — 
Afumați, unde recolta se 
ridică la mai bine de 5 200 kg 
porumb boabe la hectar. Dar 
din cauză că munca nu este 
organizată așa cum ar trebui, 
pentru a se evita orice pier
deri, în urma combinelor ră- 
min mulți șiiuleți. In drumul 
său pe tarla, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu ii strînge cu grijă 
de gospodar, cerind ca elevii 
și ceilalți locuitori ai satului 
să participe, în urma combine
lor, la culesul întregii recolte.

In continuare, se merge în 
zonele Fierbinți, Dridu — Mo- 
vilița și Coșereni, secretarul 
general al partidului examinind, 
de la bordul elicopterului, mari 
suprafețe agricole. Reține aten
ția faptul că, deși se recoltează 
mecanizat, prea puțini oameni 
au ieșit pe cimp, la celelalte 
munci agricole, iar porumbul 
strins în grămezi la margini 
de tarlale nu a fost ridicat șl 
transportat spre hambare și 
silozuri.

Dincolo de Urziceni, în zona 
Manasia, un nou popas.

Apreciind' producția realiza
tă la hectar, calitatea porum
bului obținut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca in vi
itor să fie redusă distanța in
tre rindurl, mărindu-se densi
tatea plantelor, ceea ce poate 
asigura un spor apreciabil de 
recoltă.

Ferma nr. 2 a LAS. Bala
ciu. Și aici s-a reușit, cu for
țele unite ale oamenilor, să se 
stringă o bună parte din re
coltă. Au mal rămas doar tar
lalele unde, in urma unor ca
lamități, porumbul a fost re- 
insămințat, și astfel maturizarea 
lui a întârziat, obținîndn-se 
însă, cu toate acestea, o pro
ducție bună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat munca bună depusă 
aici, dar a criticat faptul că, 
pe tarlale se află incă mari 
cantități de porumb neridicat, 
cerind să se intensifice acțiu
nea de transport, astfel încît 
să fie cit mai curînd depozita
tă și pusă la adăpost întreaga 
recoltă.

Zilele fierbinți ale recoltării 
au mobilizat intreaga populație 
din comuna Căzănești și alături 
de părinți, pe cimp se află și 
pionierii, toți elevii școlii din 
localitate. In frunte cu profe
sorii lor.

Continuîndu-și vizita de lu
cru, secretarul general al parti
dului s-a îndreptat spre o 
altă zonă agricolă, oprindu-se 
pe una din tarlalele coopera
tivei agricole din satul Rovine, 
comuna Crunți, al cărui locui
tori se aflau in mare număr 
ia recoltatul porumbului. Co
operatorii de aid iși exprimă 
in cuvinte simple, pornite din 
adincul inimii, bucuria de a-I 
avea in mijlocul lor pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a 
asculta sfaturile și îndemnurile 
sale.

In continuare, pe ogoarele 
C.A.P. Albești și C.A.P, Lehliu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a abordat din nou, in cadrul 
analizei sale, necesitatea de a 
se respecta toate normele a- 
grotehnice.

întreaga vizită, prin observa
țiile, indicațiile și concluziile 
formulate de secretarul gene
rai al partidului a evidențiat 
faptul că agricultura țării dis
pune de toate condițiile pen
tru ca aceste lucrări să fie 
încheiate pînă la 15 octombrie, 
lucrindu-se intens zi și noapte, 
folosindu-se cu pricepere toate 
posibilitățile existente, asigu- 
rindn-se mobilizarea tuturor 
forțelor, ordinea șl disciplina 
Ia locurile de muncă, partici
parea tuturor cetățenilor sate
lor la terminarea recoltării și 
a însămințării griului.

Inconjurind cu dragoste, cu 
sentimente de stimă și prețuire 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pretutindeni lucrătorii ogoare
lor au ținut să-l asigure că stă 
In puterea lor de a îndeplini 
această sarcină pînă la 15 oc
tombrie, angajindu-se de a 
nu-și precupeți eforturile, de 
a acționa cu dăruire revoluțio
nară, intimpinind astfel cu ce
le mai bune rezultate cel de-al 
Xn-lea Congres al partidului.
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Conducînd de două ori și pierzînd la limită (13-12) în fața Țării Galilor

RUGBYȘTII ROMÂNI APLAUDAȚI 
DE CEL MAI EXIGENT PUBLIC DIN LUME!
• Tricolorii au trecut pc Ungă o marc victorie • N. Ioncscu, autorul primului 
eseu românesc pc terenul puternicei ctUipc galczc • Președintele lui Wales 

PuQDg Union: „tind Turneul celor 5 națiuni ra deveni Turneul celor Gr
CARDIFF, 7 (prin telefon). 

Reprezentativa de rugby a 
României a Încheiat cu frun
tea sus cel mai dificil și im
portant turneu din Întreaga is
torie a sportului nostru cu ba
lonul oval. Chiar dacă final
mente a fost Învinsă — la 
limită (12—13) — de marea sa 

Deschidere clasică a lui Paraschiv spre linia noastră de treisfer- 
turi. Holmes nu mai poate interveni.- Telefoto : A.P. AGERPRES

adversară de simbătă, echipa 
Țării Galilor, ea are un merit 
deosebit In crearea unui spec
tacol sportiv remarcabil. A 
conduce de două ori, la ea a- 
casă, pe multipla cîștigătoare 
a Turneului celor 5 națiuni, a 
înscrie un splendid eseu, a fi. 
In esență, egală unei atît de 
mari echipe — iată perfor
manțe care nu sînț decit la in
dention celor mai bune for
mații din lume l

O atmosferă cu totul neobiș
nuită. unică în felul el, i-a 
întâmpinat pe rugbyștii noștri 
simbătă, pe National Ground 
Arms Park din Cardiff, la cel 
de-al 127-lea meci din pal
maresul lor. Ei au avut o evo
luție de excelent nivel tehnic 
și spectacular, reușind să-1 sa
tisfacă pe deplin pe exigenții 
spectatori (42 500 plătitori), pri
mind la scenă deschisă aplau
zele unor tribune pline, ceea 
ce îndrituiește afirmația că 
ROMÂNIA — prin admirabila 
prestație a 15 flăcăi, ambasa
dori merituoși ai sportului nos

tru A INTRAT DEFINITIV 
IN MARELE CONCERT AL 
RUGBYULUI DE CEL MAI 
ÎNALT NIVEL. Dar nu numai 
atmosfera de aid. de-a drep
tul fantastică, electrizantă, ne 
îndreptățește să facem o ase
menea apreciere. în primul 
rind, se cuvine să subliniem 

maniera in care au jucat aid 
rugbyștii noștri. Și în minutul 
L Și în primul minut ai re
prizei secunde. Și in minutul 
80. Cu o siguranță magnifică, 
cu o prezență de spirit admi
rabilă. XV-le României s-a ex
primat așa cum obișnuiesc doar 
marile echipe, tocmai aid, unde 
rugbyul nu este doar un sport, 
d, pur și simplu, un cult

„Mulțumim românilor pen
tru admirabilul spectacol spor
tiv oferit". Cu aceste cuvinte

STĂRI IN CAMPIONATUL DE HOCHEI NR. 521
Cea de a 52-a ediție a cam

pionatului național de hochei 
programează astăzi partidele 
etapei inaugurale (mîine vor 
avea loc medurile etapei a 
Iî-a) in cadrul primei serii va
lorice a Diviziei A.

Iubitorii hocheiului din Bucu
rești, Galați șl Miercurea Ciuc 
vor putea urmări, astăzi și mîi- 

crainicul stadionului iși lua ră
mas bun de la cei 30 de spor
tivi și de la atât de obiectivii 
spectatori galezt Iată impresia 
luddă care s-a degajat ime
diat după un med, transformat
— contrar tuturor așteptărilor — 
într-o cursă de urmărire a gale- 
zilor. Conduși cu 12—6 în min. 
48, aceștia au lansat, în stilul 
lor caracteristic, un teribil come 
back. „Au ciștigat doar cu un 
punct, smulgind victoria chiar 
pe firul de sosire" — spunea 
titlul darului de sport Football- 
Echo, care a apărut la două 
ore după med. ilustrînd acest 
eveniment sportiv prin 6 fo
tografii.

Afirmăm că jocul a fost egal 
și că doar neșansa sau insu
ficienta experiență competițio- 
nală au privat de o mare vic
torie echipa noastră, care a 
fost aproape de succes și care
— dacă ar fi fost realizată — 
ar fi stârnit o adevărată sen- . 
zatie în lumea rugbyului. Dar 
și așa, rezultatul acesta atît de 
strins echivalează cu un succes. 
Pentru a-1 înțelege mai bine, 
să amintim doar că în lima 
martie a acestui an echipa An
gliei — de exemplu — a pri
mit aid 27 de puncte, reușind 
doar 3. Performanța „tricolori
lor" este, tocmai de aceea, ex
celentă și ea merită toată ad
mirația lumii sportive ! Feli- 
dtări întregii echipe, antreno
rilor și conducătorilor săi !

Să prezentăm, dintre mul
tele declarații elogioase consem
nate, pe aceea a președintelui 
lui Wales Rugby Union. Gwyn

Dimitrie CALL1MACHI

(Continuare in pag. a 4-a) 

ne, următoarele întâlniri : Di
namo — Unirea Sf. Gheorghe 
(pe patinoarul din parcul „23 
August"), Dunărea Galați — 
Steaua și, respectiv. Sport club 
Miercurea Ciuc — Metalul Ră
dăuți, ultima la debut pe prima 
scenă a hocheiului național. 
Partidele încep tn fiecare zi la 
ora 17.

Etapa a 10-a a Diviziei A la fotbal

CAMPIONII ÎNVINȘI PE TEREN PROPRIU!
• Zavoda I — Zavoda II 2—0 I * Craiovenii au ajuns în coasta liderului 
@ Gălățenii - punct mare la Bacău I • Astăzi, la ora 14,15, „U“ - Dinamo, la

Cluj-Napoca
REZULTATE TEHNICE

A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica Iași 
Univ. Craiova
F.C. Argeș 
„Poli*  Timișoara 
Sportul studențesc
S.C. Bacău 
Chimia Rm. Vilcea

— Steaua
— F.C Baia Mare
— Gloria Buzău
— Jiul
— Olimpia S. Mare
— C.S. Tirgoviște
— F.CM. Galați
— F.C Scornicești

2-0 (0-0)
3- 1 (2-1)
4- 0 (2-0) 
0-1 (0-0)
1-0 (0-0)
1-0 (0-0)
2-2 (0-1)
4-1 (1-1)

Meciul ,,U“ Cluj-Napoca — Dinamo se disput?
azi, cu începere de! la ora 14,15. Repriza a ll-a va

fi televizată

ETAPA VIITOARE (20 octombrie)
Jiul — A.S.Â Tg. Mureș
Gloria Buzău — „Poli*  Timișoara
Olimpia Satu Mare — Sportul studențesc
F.C. Scornicești —„U*  Cluj-Napoca
Steaua — S.C Bacău
C.S. Tirgoviște — Chimia Rm. Vilcea
F.C.M. Galați — F.C. Argeș
Dinamo — Politehnica lași
F.C. Baia Mare — Univ. Craiova

CLASAMENTUL
1. STEAUA 10 6 2 2 20-10 14
2, Univ. Craiova 10 6 2 2 18- 9 14
3. F.C Baia Mare 10 6 0 4 19-14 12
4. S.C Bacău 10 4 4 2 12-11 12
5. „Poli*  Timișoara 10 5 1 4 19-14 11
6. Chimia Rm. Vîlcea 10 5 1 4 12-10 11
7. Politehnica lași 10 5 1 4 13-11 11
8. A.S.A. Tg. Mureș 10 5 1 4 14-14 11
9. Jiul 10 5 1 4 7- 8 11

10. Dinamo 9 3 4 2 12- 6 10
11. CS. Tirgoviște 10 3 4 3 12- 9 10
12. „U*  Cluj-Napoca 9 5 0 4 10- 9 10
13. Sportul studențesc 10 4 1 5 8- 8 9
14. F.C Scornicești 10 4 1 5 14-19 9
15. F.C Argeș 10 3 2 5 10-14 8
16. F.C.M. Galați 10 3 2 5 12-18 8
17. Gloria Buzău 10 2 0 8 5-18 4
18. Olimpia Satu Mare 10 0 3 7 6-21 3

Citiți in pag. 2—3 cronicile meciurilor de ieri

O. Ionescu (nr. 10) inscrie unicul gol al meciului Sportul stu
dențesc — C-S. Tirgoviște. Foto : V. BAGEAC

GOLGETERII
7 GOLURI: KoUer (F.C Baia 

Mare).
6 GOLURI: Cirțu (Univ. Cra

iova), Radu n (F.C. Argeș) —2 
din 11 m.

5 GOLURI : Anghel („Poli" 
Timișoara), M. Răducanu (Stea
ua).

4 GOLURI : Marinescu (C.S. 
Tirgoviște), Batacliu („U“ Cluj- 
Napoca), Dembrovschi („Poli“ 
Timișoara) — 1 din 11 m. 
Hajnai (A.S.A. Tg. Mureș), 
Costea și Romilă II — cite 1 
din 11 m (Politehnica Iași), 
Glngu (Chimia Rm. Vîlcea).



Divizia A la handbal masculin

POLITEHNICA TIMIȘOARA REALIZEAZĂ SURPRIZA TURNEULUI
SI ÎNVINGE PE DINAMO BUCUREȘTI

PLOIEȘTI, 1 (prin telefon), s-a 
încheiat al patrulea turneu al 
Diviziei A la handbal masculin, 
meciurile din sala - „Victoria**  
oferind multe și plăcute surpri
ze, între care victoria Politehni
cii Timișoara asupra echipei Di
namo București fiind de cea mal 
mare proporție. De acum și pînă 
la 6 ianuarie activitatea compc- 
tițională masculină se întrerupe.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 21—18 
(8—10). Surpriză de proporții. Ti
mișorenii au reușit să cîștige un 
meci de mare tens'une. Ei au 
principalul merit că n-au aban
donat nici un moment ideea 
luptei pentru victorie. După o 
primă repriză, în general, ega
lă. în finalul căreia dinamoviștii 
s-au detașat ușor la două goluri 
(13—11 min. 36 și 14—12 min. 37). 
Politehnica trece la o apărare 
foarte fermă, dar corectă, reali- 
zind în atac combinații de mare 
spectacol, mai ales de pe extre
me, prin Gunesch și Folker. Di- 
namoviștii. apăsați de perspecti
va înfrîngerii, au ratat două a- 
runcări de la 7 metri, prin Du
rau și Tase. Au marcat : FSI- 
ker 7, Voicu 4, Cristian 3, Țîm- 
pu 3, Oprescu 2, Feher 2 —
pentru Politehnica ; Durău 8, 
Ștef 4, Tase 3, Grabovschi 1, Be- 
ilivan 1. Cosma 1 — pentru Di
namo Au arbitrat foarte bine V. 
Cojocaru și I. Mihăilescu (Cra
iova).

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
29—25 (14—12). Au marcat : Stin
gă 9, Dumitru 6, Voina 5. Tudo- 
sie 4 Birtalan 3, Croitoru 1, 
Drăgăniță 1 — pentru Steaua :
Nedici 6, Chicomban 5, Mintiei 4, 
Schmidt 4, Bota 3, Dumitru 1, 
Bucă 1, Bacea 1 — pentru Di
namo Brașov. Au arbitrat V. 
Erhan (Ploiești) și Tr. Ene 
(Buzău).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — INDEPENDENTA SIBIU 
14—12 (7—6). Au marcat : Dan
5, Jurcă 2, Mircia 2, Avram 2, 
Tătaru 1, Zamfirescu 1, Marian 1 
— pentru Universitatea ; Pop 3, 
Hudea 3, Schmidt 3, Spek 2, Se- 
cășan 1 — pentru Independența. 
Au arbitrat AI. Virtopeanu și I. 
Georgescu (București).

ȘTIINTA BACAU — GLORIA 
ARAD 17—16 (9—9). Meci foarte 
strîns. în care arădenii au lup
tat cu disperare pentru obține
rea măcar a unul punct din cele 
două posibile. Au marcat : Deacu
6, Hornea 4, Nicolescu 3, Vasi-
lache 2, Vasilca 1, Arsene 1 —
pentru știința ; Jenea 6, Buruc 4, 
Burger 3, Ionescu 2. Vojtilă 1 — 
pentru Gloria. Au arbitrat Th. 
Curelca și I. Păunescu (Bucu
rești) .

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
C.SM. BORZEȘTI 25—15 (12—7).

★
Simbătă după amiază puținii 

spectatori care au luat loc în 
tribunele sălii „Victoria" au 
asistat la 5 meciuri frumoase, 
destul de echilibrate (în ciuda 
unor mari diferențe de scor). 
Iată scurte comentarii.

STEAUA — INDEPENDENȚA 
SIBIU 25—20 (13—9). Sibienii 
au reunit să mențină cadența 
doar 20 de minute, după care, 
pe fondul unor faze bine di
rijate de Radu Voina, Steaua 
s-a distanțat. Au marcat : Du-

mitru 7, Stingă 4, Birtalan 4, 
Drăgăniță 4, Tudosie 2, Croi
toru 2, Roșu 1, Voina 1 — 
pentru Steaua ; Schmidt 7, Re
ger 5, Spek 5, Oprea 1, Hudea
1, Schuster 1 — pentru Inde
pendența. Au arbitrat R. Ia- 
mandi (Buzău) și I. Nicolae 
(Ploiești).

DINAMO BRASOV — GLO
RIA ARAD 21—15 (9—7). Aș
teptată cu mult interes deoa
rece era considerată foarte im
portantă în lupta pentru evi
tarea retrogradării, întîlnirea 
s-a tranșat în favoarea bra
șovenilor, mai deciși in apă
rare, mai calmi și lucizi în 
atac. Au marcat : Schmidt 6, 
Chicomban 6, Mintiei 3, Nedici
2, Dumitru 2, Bota 1, Bucă 1
— pentru Dinamo Brașov; 
Jenea 4, Buruc 4, Mirică 2, 
Pal 1, Linca 1, Burger 1, 
Vojtilă 1, Koleth 1 — pentru 
Gloria. Au arbitrat V. Sidea și 
P. Cîrligeanu (București).

H.C. MINAUR BAIA MARE
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 18—15 (9—10). O par
tidă prin... tradiție animată și 
echilibrată, indiferent de pozi
ția în clasament a celor două 
echipe. Tradiția nu s-a dez
mințit, studenții punînd în 
dificultate — mai ales prin- 
tr-o apărare avansată și foar
te promptă în intervenții — 
redutabila echipă băimăreană. 
Este suficient să spunem că 
în min. 50 Universitatea con
ducea cu 15—14. In ultimele 
minute a fost nevoie de ma
rea experiență competițională a

lui Avramescu ți a coechipie
rilor săi pentru ca rezultatul 
să fie inversat. Au marcat: 
Mironiuc 7, Boroș 3, Avra
mescu 3, Lupui 2, Marta 2, 
Panțîru 1 — pentru Minaur; 
Dan 6, Avram 3, Ciurea 2, 
Zamfirescu 2, Tătaru 1, Mircia 
1 — pentru Universitatea. Au 
arbitrat V. Erhan (Ploiești) și 
Tr. Ene (Buzău).

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU 22—21 
(12—11). Ca și în tur, cele două 
echipe s-au angajat într-o 
foarte aspră dispută, cu mo
mente de mare tensiune, in 
care dinamoviștii au trecut iar 
prin emoții în fața ambițioasei 
lor adversare. Au marcat: 
Grabovschi 9, Durău 4, Bedi- 
van 4, Tase 3, Lieu 1, Cosma 
1 — pentru Dinamo ; Vasila- 
che 8, Nicolescu 4, Deacu 3, 
Semeși 2, Hornea 2, Vasilca 
1, Eftene 1 — pentru Știința. 
Au arbitrat bine V. Antochi și 
R. Boschner (Brașov).

C.S.M. BORZEȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 23—24 
(13—14). Meci în care echipele 
au mers cap la cap și în care 
victoria a revenit la limită, ca 
și în tur, timișorenilor. Au 
marcat : Gr. Berbecaru 8, Blaș 
6, Sobek 3, A. Berbecaru 3, 
Petrea 3 — pentru Borzești ; 
Feher 12, Folker 4, Țîmpu 3, 
Gunesch 3, Bucățea 1, Voicu 1 
— pentru Politehnica. Au ar
bitrat D. Gherghișan și C. 
Drăgan (Iași).

Călin ANTONESCU

In etapa a VH-a a Diviziei A ia handbal feminin

HI DROT tllMCA CONSTANJA -VICTORIE ÎN DEPLASARE
Etapa a Vil-a a campionatului 

Diviziei A la handbal feminin 
s-a încheiat cu rezultate strînse 
In trei dintre intilnirile progra
mate, și cu scoruri „lejere" In 
alte două meciuri, din categoria 
ultimelor făcind carte șl .cela în 
care Hidrotehnica Constanta a 
reușit o frumoasă victorie In 
deplasare. Iată siurte relatări ale 
etapei.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
7—14 (4—7). Cele care și-au spus 
cuvîntul în evoluția scorului de-a 
lungul întregului meci au fost 
handbalistele de la Hidrotehnica. 
Ele au arătat ieri, in sala Flo- 
reasca din Capitală, în întîlni- 
rea cu Progresul București, că 
au încă resurse pentru a recîș- 
tlga o parte din terenul pierdut 
în această ediție de campionat. 
Evoluția elevelor antrenorului 
Lucian Rișnlță a fost marcată 
tot timpul de un handbal de 
calitate, în care fazele de atac, 
repezi șl bine conduse de Elena 
Frîncu, precum și o apărare or
ganizată, le-au condus la obți
nerea unei victorii pe deplin me
ritate.. Nu este mal puțin ade
vărat că handbalistele de la

Timp de trei zile la Tg. Mureș

GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII JUNIORI 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

TG. MUREȘ, 7 (prin telefon). 
Ultimele două zile ale campio
natelor de glmnast’că ale ju
niorilor au reținut atenția pu
blicului spectator șl a specia
liștilor mai ales prin disputele 
maeștrilor Așa cum anticipam, la 
fete a cîștlgat tinăra sportivă 
bucureșteancă de la C.S. Șc 
Triumf, Gabriela Geiculescu, e- 
levă a antrenorilor Cristina șl 
loan Petru, dar .după o evoluție 
mai puțin viguroasă șl convin
gătoare la exercițiile liber alese, 
cu greșeli care nu întotdeauna 
pot fi puse pe seama emoțiilor 
și tensiunii concursului. De 
fapt, ziua a doua a întrecerii 
maestrelor a fost dominată de 
gimnasta dinamovistă Luminița 
Balcea (antrenori Emilia Llță șl 
FI. Stănescu), ale cărei exerci
ții de bună valoare tehnică — 
executate cu mare siguranță, 
amplitudine șl precizie — au 
primit cele mal ridicate note 
din concurs : 9,70 la sărituri, 
0,60 la sol. Astfel, Luminița 
Baicea s-a distanțat la exerci
țiile libere la aproape 1 punct 
de următoarea clasa iă, dar a- 
vantajul luat de Gabriela Gei
culescu In prima zi. la impuse, 
a fost decisiv în stabilirea noii 
campioane a țării. Aceste două 
gimnaste aveau să clștlge sîmbătă 
dimineața locurile 1 și Ia fina
lele pe aparate, Luminița Bal- 
eea termlntnd Învingătoare în 3 
probe, Iar Gabriela Geiculescu 
xn una

Un nume mal puțin scontat pe 
lista cîștigătorilir la băieți. Vic
toria finală la Individual com
pus a fost cucerită de un gim
nast care a progresat rapid în 
ultimii ani. Emlllan Nicula 
(C.S.Ș. Triumf) — antrenat acufh 
de Mircea Lisovschl — sportiv 
cu bun echilibru pe cele 6 apa-

rate și care s-a impus în fața 
mai valoroșilor săi adversari 
Dan Odorhean, Octavian lonașiu 
sau Iulian Olariu.

Un fapt demn de reținut îl 
constituie elementul efectuat cu 
mult succes in premieră mondia
lă la bimă : salt cu șurub cu 
360 de grade, ealizat de spor
tiva de la C.S.Ș, Atad. Adriana 
Fărcuț (antrenori Iudita Varkony 
și Pavel Rosenfeld) șl notat de 
arbltre cu 9,70 !

REZULTATE TEHNICE, cat. L 
feminin : 1. Adriana Fărcuț 
(C.S.Ș. Arad) 37,45, 2 Dorina
Ungureanu 35,85, 3. Mihaela Stă- 
nulet 35,20 (ambele de la C.S.Ș 
Sibiu) ; maestre : 1. Gabriela
Geiculescu (C.S.Ș. Triumf Buc) 
73,40, 2. Luminița Baicea (Dina
mo Buc.) 73,25, 3. Angela Bratu 
(C S.Ș. Sibiu) 73,15; pe aparate; 
sărituri : 1. Luminița Baicea 
19.025 ; paralele : Gabriela Gei
culescu 18,85 ; birnă : Luminița 
Baicea 18,75j sol : Luminița Bai
cea 19,125 ; masculin : cat. îl. 
echipe : 1. C.S Ș. Brașovia 203,100, 
2. C.S.M Cluj-Napoca 199,250, 3 Șc. 
gen io Timișoara 184,550 ; indi
vidual compus : Nicolae Zegan 
(Lie. 2 Buc) 55,25 ; cat. I : Du
mitru Avarvarei (Llc. 2 Buc.) 
53,20 ; maeștri : 1. Emilian Ni
cula (C.S Ș. Triumf) 55,35, 2.
Dan Odorhean (C.S.Ș. Bistrița) 
54,75, 3 Octavian lonașiu (C.S.Ș 
Lugoj) 54,15 : pe aparate ; sol: 
Dan Odorhean 19,00 ; cal cu mi
nere : Octavian lonașiu 18,45 ; 
Inele : Dumitru Sîrbu (C.S.Ș. Lu
goj) și Emilian Nicula 18,35 ; să
rituri : Dan Odorhean 19,275 ; 
paralele : iulian Morariu (Șc 
gen. 10 Tlm) șl Emlllan Nicula 
19,00 ; bară : Emilian Nicula
19,00.

Constantin MACOVEI

Progresul au avut duminică din 
nou o zl slabă. Au marcat : Ca- 
ramalău 3, Ionescu 2, Bădescu 1, 
Popa 1 — pentru Progresul ; 
Hobincu 5, Frîncu 2, Leonte 2, 
Călin 2, Negru 2, Cotîrlă 1 — 
pentru Hidrotehnica. Au arbitrat 
toarte bine V. Cojocaru șl 1. Mi- 
hăilescu (Craiova). (Ion GAVRI
LES CU).

ȘTIINȚA BACĂU — TEROM 
IAȘI 17—15 (10—6). Scorul strîns 
reflectă o evoluție mediocră a 
studentelor și o revenire de for
mă a leșencelor. rrintre marca
toare : Torok 6, Marian 3 ; res
pectiv Avădaneî 7, Caroan 3. 
Au arbitrat Șt. Șerban șl M. 
Marin (București). (Iile IANCU— 
coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — RUL
MENTUL BRAȘOV 24—18 (12—11). 
Victorie a gazdelor, care oglin
dește Jocul lor bun in apărare 
șl în atac. Printre marcatoare : 
Pereș 13, Bărbat 4 — pentru 
Mureșul ; Marcov 10, Pătrut 5 — 
pentru Rulmentul. Au arbitrat 
P. Cîrligeanu (București) șl R. 
Iamandi (Buzău). (A. SZABO — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
— CONFECȚIA BUCUREȘTI 
15—14 (6—5). Joc echilibrat și
curajos, mai ales al Confecției. 
Gazdele s-au desprins greu. 
Printre marcatoare : Cazacu 3, 
respectiv, Eremia 4. Au arbi
trat V. Ciucă și N. Maghefiu 
(Timișoara). (A. CRIȘAN — 
coresp?.

UNIVERSITATEA TIMISOARA— 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 14—13 (7—9). Joc viu dispu
tat, în care timișorencele au 
punctat decisiv în ultimele se
cunde de joc. Printre marcatoa
re : Luța; 6, Cojocaru « —
pentru Universitatea Timișoara : 
Damian 4, Morariu 4 — pentru 
Universitatea Cluj-Napoca. Au 
arbitrat C. Ștefăncscu și M. Pa- 
șec (Craiova) (C. CREȚU — 
coresp.).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 OCTOM

BRIE 1979
L A.S.A. — steaua 1

n. „U“ Cluj-Napoca — Dinamo 
(se joacă astăzi)

m. Poli. Iași — F,C. Bala M. 1 
IV. Univ. Craiova — Gloria 1
V. F.C. Argeș — Jiul 2

VI. Poll. Tim. — Olimpia 1 
vn. Sportul st — C.S. T-viște 1

VUL S.C. Bacău — F.C.M. Gl. X
IX. Chimia — F.C. Scorniceștl 1
X. Bologna — Internazionaie 2

XI. Lazio — Perugia X
xn. Milan — Juventus 1

XIII. Napoli — Roma 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

578.292 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 7 OC

TOMBRIE 1979
EXTRAGEREA I : 33 9 3 34. 
EXTRAGEREA A H-a: 36 72 68 40. 
EXTRAGEREA A III-a: 28 53 66 26.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
386.518 lei din care 51.096 lei, 
report la categoria 1.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 OCTOM
BRIE 1979

Categoria 1 (13 rezultate) : 2
variante 25% a 32.688 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) :
66.25 variante a 1.184 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) :
1.104.25 variante a 107 lei.
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Demb 
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linie : M. Moraru (Ploiești) și I.

(1-0).

a de

ra« i

INTIRZIERE

gafă a fun- 
egalind. O 

excelent de 
de la apro-

în bara 
tot săt- 
o mare 
55) este

Peste numai un minut este rîn- 
o 

nu-

, roca ; spectatori —
52) Șuturi la poartâ :

Ciugarin 6, B. Grigore 
7). GT Ionescu Ht. “ 
(min. 67 Margelojț 5). 
Alexandru 7, Ene 6, 
Grigore 5, Marinescu 5,

Gheorghe 
4+ -

7, Koller 8, Molnar 7 —
6 - Terheș 6, Roznal 5

AU AJUNS Șl CAMPIONII INC(
...piteșțenll, campionii „en titre", pe care mal 

ieri îi lăudam pentru cea mai apreciată per
formanță românească în turul I al Cupelor 
europene. Apreciam cu legitimă satisfacție 
seriozitatea vădită de echipele noastre (anga
jament total, luptă admirabilă pentru victo
rie, pentru calificare) în startul sezonului 
internațional de toamnă și iată ce duș rece 
ne servește astăzi draga noastră campioană, 
la numai patru zile după jocul de la Atena...

Firește, nu negăm meritele Jiului și felici
tăm cu toată căldura echipa minerilor din 
Petroșani pentru prețioasa victorie obținută. 
Oameni sîntem și știm, de asemenea, foarte 
bine că o echipă nu este o mașină care func
ționează matematic în toate meciurile. Dar 
lată că F.C. Argeș nu este la prima asemenea 
ispravă (mai e și egalul tot cu o echipă din 
periferia clasamentului, cu Olimpia) pe chiar 
propriul ei teren. Dacă ne-ar arde de glume, 
am putea spune că fotbaliștii piteșteni vor 
să-i... deruteze pe campionii Europei, pe ju
cătorii lui Nottingham Forest, să-i liniștească 
total prin telexurile agențiilor de presă care 
vor transmite — desigur — și această contra- 
performanță a lor. Cum nu ne arde de glu
mă, și cum credem, în continuare, în echipa 
noastră campioană, în capacitatea ei adevă
rată, vrem să le reamintim antrenorilor ar
geșeni și elevilor lor că o echipă campioană 
se respectă pe sine și miercuri și duminică și 
săptămina aceasta și săptămina viitoare, 
mereu...

De-a dreptul pasio- 
Bacău, în care marea 
tehnicienilor a smuls 
mele minute ale pa 
subestimatei „șalupe 
de unii — o învinsă 
sare. Gălățenii au ob 
(după ce le-au avut 
și i-au lăsat pe mul

Mare lecție de dem 
nostru transmisă sîmbă 

Am văzut o uluitoar 
Galilor — România, 
cu un meci de fotbal 
cat la Rio.

N-avem cuvinte pe 
cuvine splendida forță 
lor noștri, care s-au 
cînd și un joc de mar 
vărat templu al rugby 
și fotbaliștii noștri vo 
o să mai oftăm în faț 
tidele transmise 1 
pionatelor mondiale și 
avem acces.

A fost limpede pent 
byștil noștri au oferit 
tele, și rezolvarea (sol 
lui. Nu-i mai puțin a 
problemelor rămîne ap

„CĂLCilUL" FORTE AL LUI OCTAVIA
SPORTUL STUDENȚESC - C.S. TiRGOVIȘTE 1-0 (0-0)

Stadion Steaua ; teren foarte 
aproximativ 300. A marcat : O. 
19—14 (pe poartâ : 4—3). Comere :

SPORTUL STUDENȚESC : * '
6, Munteanu II 6 — “ 
Marian 6 — Chihaia

C.S. TIRGOVIȘTE :
Pi*taru  5 — Kallo 6, 
Nicolescu 5 (min. 76 ___

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) 8 j la 
Dima (Sighișoara).

Cartonașe galbene î PITARU.
Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 2-0

bun ; timp Închis, 
IONESCU (min. I 

8-3.
6 — Tănâsescu 6
6 (min. 46 Cazan 

- - ■ 7
6
E.

La zar
Munteanu I _ ,........... . .....
6-H M. Sandu 6, _Predeanu 
Bărbulescu 6

Dumitrescu 6, Tătaru 
Greaca).

...Un meci anost, în cea mai 
mare parte a timpului, și asta 
nu numai din cauza tribune
lor aproape goale. Vinovate 
pentru jocul cenușiu, fără pic 
de culoare, în ton cu vremea 
închisă, au .fost — mai aids 
în prima repriză — atît gaz
dele cît și oaspeții, in pofida 
strădaniilor celor doi „dirijori", 
Chihaia și Tătaru. de a lim-

——........—, •
pezi acțiunile în apropierea 
suprafețelor de pedeapsă. Și 
chiar dacă formația studen
țească a deținut, grație unei 
circulații mai bune a mingii, o 
ușoară superioritate teritorială, 
timp de 45 de minute n-am 
înregistrat nici o fază clară de 
gol, nici un șut... autentic: A- 
bia după pauză, jocul a mai 
crescut, întrucîtva. ca tempo,

dator 
care, 
situaț 
au că 
ardoa 
de li 
miji 
găsit, 
form 
mult : 
Pe d 
trai 1 
pusă ; 
desiu] 
spre 
lese o.

PRIMA REPRIZA, PREMIU DE FRUMUSEȚE----- -----------j ---------- __ — — -
POLITEHNICA IAȘI - F.C. BAIA MARE 3-1 (2-1)

Stadion ,,23 August*  ; teren 
spectatori — aproximativ 15 000. < 
NESCU (min. 31), COSTEA (min 
(min. 19). Șuturi la poarta : 19—2 (pe poartă :

POLITEHNICA : Naște 7 — C. Ionescu 6, Anton 
Romilâ || 8, Simionaș 8 (min. 88 Romiiâ III),

Cioaca 6 (min. 54 D. Ionescu 7), Cernescu 8.
F.C. BAIA MARE : Ariciu 7 — Borz 6, Candrie

R. Pamfil 7, Sabâu 6 (min. 46 Deac 6), Bălan 
(min. 72 Dragomirescu 6), I. Mureșan 7.

A arbitrat : Gh. Ispas 9 ; la linie : Gh. DumitrOșcu (ambii din Constanța) 
și M. Ivâncescu (Brașov).

Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori : 4—1 (2—1)

foarte bun : timp însorit, dar răcoros ; 
Au marcat : ROMILA II (min. 12), CER- 

i 86 din 11 m), respectiv I. MUREȘAN
8—2). Cornere : 4—4.

8, Ursu 7, Munteanu 6 — 
Florean 7 — Costea 7,

IAȘI, 7 (prin telefon)
Publicul a gustat din plin spec

tacolul sportiv oferit de două e- 
chipe care au demonstrat pe tot 
parcursul jocului o preocupare 
pentru un fotbal de calitate. Mai 
ales primele 45 de minute au 
semănat cu acele jocuri bune, 
din cupele europene văzute pe 
micul ecran : angajament total, 
presing, rezolvări tehnice care 
îneîntă ochiul. Balonul a fost 
mai tot timpul în joc, pasat 
dintr-o singură atingere. Elevii 
antrenorilor L Antohi și K. 
Gross pregătind special acest joc 
au contracarat „mașina de pase 
băimăreană" cu presing pentru 
cîștigarea balonului în treimea 
oaspeților, ca apoi să declanșeze 
acțiuni viguroase și periculoase 
prin rapizii Cernescu și Costea. 
Scorul a fost deschis în min. 12 
— lovitură liberă executată de 
Simionaș In zid, reluare ROMILA 
n, cu stîngul lui necruțător ; un 
gol, de Ia 30 m, cum rar se 
poate vedea în campionat. F.C. 
Baia Mare a replicat pe contra-

———————— C \ 
atac șl, în min. 19, I. MUREȘAN 
speculează o mare 
dașului C. Ionescu, 
fază rapidă, creată 
CERNESCU (slalom
ximativ 25 m, șut năpraznic din 
careu în colțul lung) aduce din 
nou în avantaj pe gazde.

Repriza a doua (deși tempoul 
este ceva mai scăzut) are mo
mente interesante și tabela de 
marcaj se mai schimbă o dată, în 
min. 88 : Simionaș are o acțiune 
individuală, îl driblează și pe A- 
riciu, dar acesta II plachează u- 
șor și lovitura de pedeapsă este 
transformată de COSTEA. Este 
3—1 deși putea fi 4—1 sau 5—1 
dacă Costea și Cernescu ar fi 
punctat ocaziile pe care le-au 
avut. F C. Baia Mare, fără să mai 
aibă acele rezolvări periculoase 
în atac, are partea sa de contri
buție în această partidă pentru 
că n-a încercat nici un moment 
să se „betoneze". A jucat ae
risit, cu acea circulație de balon 
proprie echipei.

Stelian TRANDAFIRESCU

UN GOL CU.,.
TIMIȘOARA, 7 (prin telefon)

N-a lipsit mult ca Olimpia Satu 
Mare să se întoarcă cu un punct 
de la Timișoara. Studenții au 
avut, cum se spune, o zi slabă, 
au ,.derulat" acțiunile cu... înce
tinitorul (mai ales în prima re
priză) sau au g~eșit tactic ata- 
cînd fără clarviziune, fără ori
zont. Oaspeții au avut în Kaizer 
omul de bază atît în apărare 
cît mai ales la mijlocul terenu
lui, el stopînd și apoi filtrînd 
mai toate mingile.

Chiar după primele minute se 
observă că „Poli- nu este în... 
apele ei, fazele de poartă întîr- 
zie. în ’ ‘ -
min. 9 
țeganu 
dintr-o 
numai _ _ ___ _____ ______ _
ca oaspeții să nu la conducerea.

schimb, pe contraatac în 
Kaizer il lansează pe Ha- 
pe dreapta, pornit insă 
clară poziție de ofsaid, șl 
reflexul .ui Suciu a făcut

v.ștea 
cient. 
simți 
lui F 
slabă) 
bere 
taru 
xand
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unicul 
fluier 
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dul Iul Mureșan să rateze 
mare ocazie ’uf tind de la __
mai 6 m. Minutele se scurg fără 

pericliteze 
Abia 

intrare pe jos a

șv- 
rsțl- 
oas- 

r gol ; 
32 prin 
1 De-

ca timișorenii sS 
poarta apărată de Feher. , 
în min. 30 o tzzz'.zzzz zz 
iul Sunda face ca balonul' 
ajungă la Demorovschi care 
tează puternic dar Feher 
ne. Pînă în finalul reprizei 
peții sînt mal aproape de 
două contraatacuri (min L_ 
Hațeganu și min. 34 prin 
marcek) sînt finalizate cu șuturi 
imprecise. In min. 36 funda
șul Șunda. exasperat de inefica
citatea echipierilor din atac, ex
pediază un șut puternic ‘ 
transversală. La reluare 
mărenli sînt cel care au 
ocazie dar Helvei (min. 
blocat curajos de portarul Soclu.

Stadio 
cprox» 
(pe poc

Dembrov 
Flocreț

O
V. I 
Înlocuit î

A orb 
ofsaidoh:

Tfefef!



MUREȘENII PUNCTEAZĂ ÎN...
■I

A.S.A. TG. MUREȘ - STEAUA 2-0 (0-0)
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IICOLAESCU

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos spectatori - aproxima
tiv 12 000. Au marcat : HAJNAL (m n 67) și BIRO I (min. 72). Șuturi la 
poarta : 14—9 (pe poarta : 6—4) Comere : 5—1.

A.S.A. : Vunvulea 9 — Gligoe 7, Unchiaș 7, Ispir 6 (min. 46 Hajnal 8), 
Gali 7 — Pîslaru 6, Boloni 6 Bozeșon 6 — Both II 6 (min. 74 Fonici 7), 
Biro I 8, Muntean 6.

STEAUA : lordache 7 - Anghelinl 7, Someș 7. Agîu 6, Nițu 5 - Dumitru 
6, Stoica 6 (min. 80 Șt Popa), Zahiu 6 — Aelenei 5. Ad lonescu 6, M. 
Răducanu 7.

A arbitrat : V. Ciocilteu 7 j Io linie : E. Pâunescu (ambii din Craiova) șl 
FI. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene : AG|U, GALL
Trofeul Petschovschi : 8 ; La juniori : 2-2 (2-0)

TG. MUREȘ, 7 (prin telefon)
La începutul partidei, Steaua 

pasează mult, A.S.A. încearcă 
desprinderea prin ruperi de 
ritm, echilibrul se păstrează 
minute în șir, fără însă ca 
fazele de poartă să aducă 
meciul la incandescență. Pri
mele acțiuni periculoase se în
registrează după primul sfert 
de oră, ele aparținînd forma
ției gazdă ; în min. 18, Pîslaru 
preia cu finețe și șutează pu
ternic, dar Iordache respinge. 
In min. 32 și 33, două greșeli 
ale jucătorilor de la A.S.A. a-

duc adversarul pe punctul de 
a deschide scorul, Both pasîn- 
du-i lui -Ad. lonescu, iar Bo
loni lui M. Răducanu. dar ac
țiunile nu se transformă în gol, 
pentru că vîrful de atac bucu- 
reștean n-a mai avut resurse
le necesare pentru șut, iar la 
cea de a doua, șutul lui M. 
Răducanu a fost respins de 
portarul Vunvulea. Steaua se 
menține în atac și, în min. 40 
și 41, este din nou aproape de 
gol. Sameș a expediat puternic 
o lovitură liberă de la 25 m, 
Vunvulea a respins în bară, de

RUNDUL TREI
unde mingea a ajuns la Zahiu, 
care a trimis-o pe lîngă poar
ta goală. Nici nu s-a stins e- 
coul și Ad. lonescu a irosit 
cea mai mare ocazie de gol a 
reprizei, trimițînd balonul de 
la numai 3 m peste poartă I 

Gazdele au accelerat ritmul 
după pauză, dar, continuind să 
paseze defectuos, și-au anulat 
majoritatea atacurilor, astfel 
incit materializarea dominării 
lor accentuate a venit abia în 
min. 67. Biro a trecut de Nițu, 
a centrat in careul de 6 m, de 
unde HAJNAL a trimis cu 
precizie balonul in plasă : 1—0. 
Cinei minute mai tîrziu, pe a- 
ceeași parte a lui Nițu, este 
rîndul lui Pîslaru să centreze, 
de această dată BIRO înscrie 
p-intr-un voleu spectaculos, de 
la 14 m, care a trimis mingea 
la semiinălțime, lingă colțul 
din stingă lui Iordache.

Și dacă Steaua a trecut de 
patru ori pe lîngă gol, în pri
ma repriză, A.S.A. și-a valo
rificat cu exactitate șansa în 
cea de a doua.

Paul SLAVESCU

NICI DIN PENALTY...
F.C. ARGEȘ - JIUL 0-1 (0-0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp friguros ; spectatori - aproximativ 
5 000. A marcat: VARGA (min. 60). Șuturi la poartâ: 17-8 (pe poartă; 
8-3). Comere : 19-3.

F.C. ARGEȘ : Cristian I 5 - Moisescu 5, Stanau 4. Cirstea 6, Ivan 5 — 
Chivescu 5, Toma 5 (min. 46 Bârbulescu 5), lovânescu 4 - Turcu 5 (min. 54 
Moiceanu 5), Dobrin 5, D. Nicotae 6

JIUL: Cavai 10 - P. Grigo e 7. Bădin 8 Rusu 7 Miculescu 7 - Ciupîtu 8, 
Varga 8, Stoica 7. Stoichlțâ 8 • Sâlâjan 7, Bucurescu 7 (min. 83 Mușat).

A arbitrat : O. Anderco (Satu More) 9 ; ta linie : V. Catanâ (Cărei) și 
M. Fediuc (Suceava). ;

Cartonașe galbene : P. GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 10 La juniori : 3-0 (1-0)

1 " ' ............. 1 . ... 1 •
PITEȘTI, 7 (prin telefon)
Din primele minute s-a vă

zut că piteștenii acuză din plin 
absența virfului lor autentic 
Radu H (fractură de claviculă 
în finalul meciului de la Ate
na). Deși inițiativa a fost în 
permanență de partea lor, ar
geșenii n-au putut realiza mal 
nimic în faza de finalizare, 
trimiterea lui Dobrin (sever 
marcat de Bădin) in centrul 
atacului nefiind o soluție, iar 
intențiile de angajare oprin- 
du-se, de regulă. în blocajul 
făcut de mijlocașii petroșeneni. 
Consecința firească a acestei

PORTARII
RM. VILCEA, 7 (prin telefon)
Minutul 2 : primul atac al oas

peților — minge lungă la Șoa
rece, pas la CIOBANU, care șu
tează din unghi, destul de slab, 
dar portarul Constantin plon
jează ca un începător si balonul 
intră pe sub el in poartă. Chimia 
e descumpănită, dat ișl va re
veni treptat șl va lomlna auto
ritar. Atacurile localnicilor stat

LA... COLTo .
oprite prin multe 'aulturi șl 
Petre Petre primește cartonaș 
galben. In min. 23 avu, de fapt, 
să se schimbe turnura acestei 
partide. La o minge înaltă Teleș- 
pan a sărit Împreună cu porta
rul advers, balonul s-a dus ta 
corner, după care, Anghel l-a 
lovit pe Teleșpan eu piciorul 
(deci ctad mingea nu mal era 
ta joc), cind vllceanul era căzut

SPRINTURI PENTRU... LEEDS
UNIVERSITATEA CRAIOVA - GLORIA BUZĂU 4-0 (2-0)

Stadion Central ; teren... patinoa. ; timp foarte rece, ploaie; spectatori - 
aproximativ 5 000. Au marcat: CIRTU (min 2, 76), BELDEANU (min. 13), 
CAMATARU (min. 79). Șuturi la poarta : 22-4 (pe poartâ : 10-3). 
Comere : 15—2.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Boldid 7 - Negnlâ 8. Tilihol 7, Ștefăncscu 8 
(min. 59 Țicleanu 7), Ungureanu 7 — Bălăci 8, Beldeanu 8. Geolgău 7 — 

Cri șan 7, Cămâtaru 8, Cîrțu 9 (min 76 Irimescu).
GLORIA : Cristian II 4 (min. 14 Tânase "9) — Ivana 5, Nicolae 5, Slmîon 5, 

Tulpan 5 — Vlad 5, Ghizdeanu 5, Toma 5 — Negoescu 7, Stan 5, Stanciu 5 
(min. 62 Duloiu 5).

A arbitrat : C. Ghițâ 9 ; la linie : R. Petrescu (ambii Brașov) și Gh. 
Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : NICOLAE, GEOLGAU.
Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori

CRAIOVA, 7 (prin telefon)
Se înțelege, din casetă, cine a 

fost în acest meci pisica și cine 
șoarecele... A fost suficient un 
dribling mai hotărît al Iul 
CÎRȚU, după un corner executat 
de Bălăci pentru ca portarul 
Cristian II să scoată pentru pri
ma oară mingea din plasă. Era 
de-abia min. 2 și echipele nici 
nu se aranjaseră bine în teren. 
Au trecut 11 minute. Cîrțu por
nește cu mingea la picior spre 
poarta aceluiași Cristian, porta
rul buzoian reușește să-î bloche
ze balonul la picior, dar se ac
cidentează. Totuși degajează ba
lonul care ajunge la BELDEANU, 
aflat Ia 40 m de poarta oaspeți
lor ; acesta șutează cu boltă 
peste portarul aflat la limita ca
reului de 16 m. 2—0, două goluri 
primite cu o naivitate de apără
tor de buturi din... Divizia C.
Nici mai departe nu va reuși 
Gloria prea multe, așa cum se

7-0 (3-0).
■ ■■■ ....... .. •

vede dealtfel și din notele a- 
cordate jucătorilor. Craiovenii se 
joacă în continuare cu ocaziile, 
în timp ce dincolo, la Gloria, in 
min. 27, Stan ratează un gol si
gur, nepermis oentru un interna
țional.

După pauză jocul are aceeași 
tentă, aceasta și datorită tere
nului foarte greu. Este suficient 
Insă ca Universitatea să forțeze 
puțin pentru ca să-și rotunjeas
că scorul prin CÎRȚU (min. 76) 
și CAMATARU (min. 79), ega- 
lînd astfel scorul cu care cralo- 
venii au cîștigat și în campiona
tul trecut pe teren propriu. Nu
mai că, atunci, cele patru goluri 
fuseseră înscrise, toate, de Cîr
țu. Cralovenii au ratat multe 
goluri, dar la aceasta a contri
buit și portarul Tânase care s-a 
opus cu succes la șuturi puter
nice (min. 30 Crișan ; min. 45 
Cîrțu ; min. 51 Crișan etc.).

Mircea TUDORAN

TRA^REMIZA CONSECUTIVA
telefon)
id din start 
intat dar gîn- 
ticace, latit în 
irare. ț)< 

schiino,
iăcăua- 
>, des- 

I pierd aproape 
duelurile 
[el de fond 
ler.ii sînt, 

aproape 
ră (min. 14 
la o lovitură 

l) și un șut al 
n. 18 — parat 

Ursache), ei 
.ceasta s-a în-
24, cînd BA- 

inat, cu calm 
>îială a apără- 
erse. trimițînd 

pe lingă Ur- 
gazdelor este 
scurs de 5 mi

di- 
al 
în 
de

S.C. BACĂU - F.C.M. GALAȚI 2-2 (0-1)
Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — o- 

proximativ 12 000. Au marcat: BALABAN (min. 24), CRAMER (min. 75), 
PANAlTE (min. 79), CARPUCI (min. 88). Șuturi la poartâ : 22—10 (pe poartâ: 
10-6). Comere : 12-2.

S. C. BACĂU : Ursache 7 - Panaite 8,
— Cârpuci 7, L. Moldovan 6 (min. 26 
Vamanu 6 (min. 57 Andrleș 6), Antohi 6.

F.C.M. GALAȚI : Hagioglu 8 - Vlad 
Țolea 7 — Moțoc 6, Bejenaru 6, Burcea 
Ba Io ban 7, Cramer 7.

A arbitrat : I. Pop 8 ; la linie : C. Jurja
Cartonașe galbene : VLAD.
Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori : 0—2

Cctorglu 7, C. Solomon 4, Eitsei 4
6,Chitaru 6), Șoșu 8 — Șohnan

6,
7

I. Constontinescu 8, Ohecnu 
(min. 84 Cojoccru) — Mojonj

7,
6.

și A. Voinea (toți din București).

(0-1)

nute, ele au nu mai puțin de 
trei ocazii de gol, una 
mare ca alta, toate ratate, 
de același jucător, Antohi 
30. 32, 35).

După pauză este rîndul 
căuanilor să joace mal 
cu un plus de hotărîre și < 
tate in atac. F.C.M. 
acum pentru defensivă ermeti-

mai 
însă, 

(min.

bâ- 
bine, 

clari- 
optează

TIMIȘOARA - OLIMPIA SATU MARE 1-0 (0-0)
; teren bun, puțin alunecos ; timp răcoros ; spectatori — 

l_A marcat : NUCA (min 85). Șuturi la poartâ : 13-6 
Cornere : 11—6
aciu 8 — Sunda 7, Păltinișan
. 74 Roșea 6), Șerbânoiu 8.
7, Nucâ 7.
7 — Pinter 6, Smarandache

er 8, Both 6 — Hațeganu 6.
cu Marcu). Demarcek 7.
inulescu 8 ; la Mnie : M. Buzea (cu greșeli In aprecierea 
jma (toți dir Bucureșt*).

La juniori : 3-0 (2-0).

7, Mehedințu 4, Borna 4 - 
Lațe 4 — Nadu 4 (min. 44

7. Motel 7, Bothori II 4 - 
Bolbo 6 (min. 46 Helvei 4 —

mingea centrată 
luată cu capul 
te Suclu, dar și 
lă ! Abia de 
.șarend se tre- 
lotărît și Anghel 
m'u (min. S6), 
n. 6S și 72) lro- 
rrablls. și goiui

............................................. ..
mult așteptat cade în min. 
Șerbănoiu pătrunde pe | 
stingă, centrează înapoi pe 
Lața reia puternic, Feher 
pinge pînă la NUCA care tri
mite din apropiere în plasă 
tot efortul disperat al fundași’or 
sătmăreni.

Gheorghe NERTEA

. 85 :
partea 

jos, 
res-

cu

că, contraatac și... trasul de 
timp, încercîrid să apere avan
tajul de un gol, tot mai ame
nințat și gata să fie anulat in 
min. 60, în urma unui fault in 
careu asupra lui Antohi. Ha
gioglu a reușit, însă, printr-un 
reflex să respingă în corner lo
vitura de pedeapsă executată 
de Chitaru. încurajați de o ast
fel de reușită și profitînd de 
momentul de cădere psihică a 
gazdelor, gălățenii țîșnesc din 
nou in atac, reușind să majo
reze scorul prin CRAMER 
(min. 75), care a trimis cu bol
tă peste Ursache. La 0—2, jocul 
părea... jucat Și totuși, o zvic- 
nire de orgoliu a băcăuanilor, 
în ultimul sfert de oră, face ca 
tabela de marcaj să se modifi
ce de două ori în favoarea 
intr-un final dramatic. An 
scris PANAITE (min. 79 — 
pă o acțiune individuală) 
CARPUCI (min. 88 — care a 
reluat cu capul în plasă o cen
trare a lui Chitaru). Băcăuanii 
au încercat să obțină, apoi, și 
victoria, dar n-au mai avut 
forța necesară și partida s-a 
încheiat cu un echitabil rezul
tat de egalitate, al patrulea 
consecutiv.

Mihai IONESCU

lor, 
in

du
și

CHIMIA RiMNICU VILCEA - F.C. SCORN1CEȘTI 4-1 (1-1)
Stadion „1 Mai" ; teren aiunecot ; timp închis, rece ; spectatori — apro

ximativ 14 000. Au marcat : GÎNGU (min. 42 și 75). SAVU (min. 51), STANCA 
(min. 53), respectiv CIOBANU (min. 2). Șuturi la poartă : 35—4 (pe
poartă î 16-1). Comere : 12—1.

CHIMIA : Constantin 4 — Bădilă 7 (min. 87 Coca I), iordan 7, Basne 8. 
Gnco 8 — Savu 8, Cileon 7> Carabogeoc 7 — Teleșpan 7. Stanca 4 (min. 
57 G. Stan 4), Gingu 7.

F.C. SCORNICEȘTI : Anghel (eliminat ir. min. 23) — Lrcă 5, Godoană 4, 
Badea 4, Mincu 5 — P. Petre 4. Ciobanu 4 (min. 23 Nedea 6), P. Manea 7 
— Prepeliță 5, Pijurcă 4 (min. 68 Țlgtariu 4). Șoarece 4.

A arbitrat : T. Balanovki 8 ; la Hnle : V. lanul și V. Antohi (toți din 
lași).

Cartonașe galbene : PETRE PETRE
Cartonașe roșii : ANGHEL.
Trofeul Petschovschi : 7 ; La Juniori : 2—1 (1—C).—————■ - •

la pămtat șl, normal, Anghel a 
fost eliminat. Gestul lui nesă
buit avea să pună echipa oas
pete ta dificultate A fost „sa
crificat" Ciobanu, 1» locul căruls 
a intrat portarul de rezervă. De 
acum încolo, jocul se desfășoa
ră doar spre o singură poartă. 
Fotbaliștii oaspeți depun eforturi 
considerabile, dar nu pot suplini 
handicapul omului ta minus, mal 
ales că mulți dintre el stat de
pășiți șl la capitolul tehnică. 
Chimia se lansează tatr-o cursă 
„contracronometru" ți după mari 
ratări ale lui Stanei. Teleșpan și 
Gtagu (toți ta min. 26) șl Cara- 
bageac (min. 32' va egala in 
min. 43, cind același Carabageac 
„scoate" o minge aproape de pe 
linia de fund, centrează, Stanca

dștigă duelul cu Nedea, trimite 
lui GÎNGU, care Înscrie.

După pauză, In min. îl și S3, 
sufocată de atacurile tn valuri, 
apărarea oaspeților cedează șl 
primește două goluri : autori
SAVU (reluare cu capul la cen
trarea lui Bădilă) și STANCA 
(care Încheie cu un șut plasat 
„slalomul" lui Carabageac). Jn 
min. 75 tabela de marcaj se mo
difică din nou : Teleșpan scapă 
singur, portarul blochează, balo
nul sare la GÎNGU. care trimi
te tn plasă. Chimia putea face 
un scor și mal mare, dar Stanca 
(min. 55', G. S.an (min 73 și 
86) și Savu (min. 83> se joacă cu 
ocaziile.

Constantin ALEXE

ofensive neconvingătoare a 
gazdelor — generată cu pre
cădere de serviciul mai puțin 
inspirat al liniei mediane — 
a fost ilustrată și de rarele o- 
cazii din prima parte, cînd am 
reținut doar șuturile lui Do
brin (min. 2 și 28), D. Nicolae 
(min. 16) și Iovănescu (min. 
38).

Aceeași exprimare în Joc, 
mai mult decît modestă, a e- 
chipei campioane aveam s-o în- 
tîlnim și după reluare, cînd 
component» ei n-au reușit să 
lege o acțiune cit de cît pe
riculoasă. Totuși, în min. 55, 
gazdele au ocazia des
chiderii scorului, cînd au be
neficiat de o lovitură de la 11 
metri acordată la o împingere 
din spate a lui Bădin asupra 
noului intrat Moiceanu. A exe
cutat Iovănescu. dar Cavai a 
respins in extremis, în corner, 
De acest moment psihologic au 
profitat oaspeții care au ieșit 
mai des la atac, nu cum au 
făcut-o în prima repriză, ei iz
butind in min. 60 să înscrie : 
Ciupîtu a sancționai o ezitare 
a Iui Stancu. deschizîndu-l per
fect pe VARGA, care și-a în
cheiat pătrunderea cu un șut 
pe sub portarul Cristian I. 
Puși în situația de a alerga 
după egalare, piteștenii au ma
nifestat aceleași carențe, nepu- 
tînd depăși organizata defen
sivă petroșeneană, care s-a a- 
părat calm și exact în frunte 
cu portarul Cavai, excelent în 
cîteva intervenții, în special la 
șuturile lui Iovănescu (min. 
66) și Cirstea (min. 82). Astfel 
Jiul își vede fructificate ambi
ția, dăruirea și angajamentul, 
emițînd chiar pretenții la un 
scor mai mare, dacă avem în 
vedere ratările lui Stoica (min. 
71) și Mușat (min. 88). <

Adrian VASILESCU

SERIA I
CIMENTUL MEDGIDIA — DEL

TA TULCEA 3—1 (2—0). Autorii 
golurilor : Bărbulescu (min. 2 și 
15), respectiv Iamandi (min. 88).

PROGRESUL BRAILA — ENER
GIA GH. GHEORGHIU-DEJ 6—0 
(2—0). Au marcat : Pîrlog (min. 
32, 83 și 86), Ologu (min. 35), 
Darie (min. 50 din 11 m) șl 
Roșioru (min. 69).

UNIREA FOCȘANI — F. C. 
BRAILA 3—2 (1—1). Au înscris : 
Naca (min. 30), Sima (min. 55), 
Manolache (min. 75), respectiv 
Traian (min. 26) și Trifina (min. 
88).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— PORTUL CONSTANTA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Coșereanu (min. 20).

I.C.I.M BRAȘOV — C.S.M. SU
CEAVA 1—1 (1—1). Au marcat : 
Cîmpeanu (min. 9) pentru I.C.I.M., 
Mitu (min. 40, autogol) pentru 
C.S.M.

F.C.M. BRAȘOV — MUSCELUL 
CÎMPULUNG 2—1 (2—1). Au în
scris : Paraschivescu (min 7), Po
pescu (min. 8), respectiv Pamfil 
(min. 20).

F.C. CONSTANȚA — NTTRA- 
MONIA FAGARAȘ 3—0 (2—0).
Autorii golurilor : Tararache (min. 
5) și Ignat (min. 20 șl 83).

C.S. BOTOȘANI — VIITORUL 
VASLUI 3—1 (0—1). Au marcat : 
Dărăban (min. 48 și 61), Tică 
(min. 70), respectiv Georgescu 
(min. 34).
VIITORUL GHEORGHENI — 

TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (0—0). 
Autorii golurilor : Gyorgy (min. 
55), Farkaș (min. 89), respectiv 
Dumitru (min. 80).

Relatâri de la R. Avram, I. Bal
tag, V. Manoliu, D. Boloban, V. 
Secâreanu, C. Gruia, P. Enache,
Th. Ungureanu și G. Malnași.

1. F.C.M. BRAȘOV 8 7 1 0 22- 4 15
2. F.C Constanța 8 6 1 1 24- 7 13
3. C.S.M. Suceava 8 4 3 1 13- 4 11
4. Unirea Focșani 8 5 0 3 19- 9 10
5. Delta Tulcea 8 4 1 3 13- 7 9
6. C.S. Botoșani 8 4 1 3 13- 9 9
7. Minerul Gura H. 8 4 1 3 7-16 9
8. I.C.I.M. Brașov 8 3 2 3 14-11 8
9. Progresul Brăila 8 3 2 3 15-13 8

10. Viit. Gheorgheni 8 3 2 3 8-11 8
11. Tractorul Brașov 8 3 1 4 11-14 7
12. Energie 8 3 1 4 8-15 7
13. Viitorul Vaslui 8 2 2 4 8-11 6
14. F.G Brăila 8 2 2 4 12-17 6
15. Cimentul Medgidia 8 3 0 5 9-16 6
16. Muscelul C-tang 8 1 3 4 7-16 5
17. Portul Constanța 

N’tcmor.’c -ăa.
8 2 0 6 5-17 4

18. 8 1 1 6 5-16 3
ETAPA VIITOARE (duminică 14 

octombrie) : Viitorul Vaslui — 
Progresul Brăila, F.C. Brăila — 
F.C.M. Brașov. Portul Constanța
— Cimentul Medgidia, Muscelul 
Cîmpulung — Unirea Focșani, Ni- 
tramonia Făgăraș — C.S. Boto
șani, Viitorul Gheorghsni — 
F.C. Constanța, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Minerul Gura 
Humorului, Delta Tulcea — 
C.S.M. Suceava. I.C.I.M. Brașov
— Tractorul Brașov.

SERIA A H a
PETROLUL PLOIEȘTI — FLA

CĂRA AUTOMECANICA MORENI

IERI, ÎN DIVIZIA B
3—1 (2—0). Au marcat : Toporan 
(min. 20), Grancea (min. 36, au
togol), respectiv Dumitru (min. 
55).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 5—1 
(1—0). Autorii golurilor : Niță
(min. 34), T, Zamfir (min. 46), 
Roșu (min. 54), respectiv Glonț 
(min. 65).

CHIMICA TIRNAVENI — F.C.M. 
GIURGIU 2—0 (0—0). Au înscris : 
Szabo (min. 56), Banei (min. 89). 
Meciul s-a disputat la Agnita, 
terenul echipei Chimica fiind sus
pendat.

OLTUL SLATINA — RAPID 
BUCUREȘTI 3—1 (2—0). Autorii 
golurilor : Furnea (min. 5 și 90), 
Frățilă H (min. 17 din 11 m), 
respectiv Șutru (min. 82).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPENI 1—1 (0—1).
Au marcat : Gabor (min. 55) 
pentru Luceafărul, Ghițescu (min. 
8) pentru Metalul.

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— PANDURII TG. JIU 3—0 (2—0). 
Au înscris : Feschiu (min. 21), 
Catrina (min. 29) șl Puchea (min. 
70).

CARPATI MIRȘA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—0 (2—0). Auto
rul golurilor : Fățan (min, 25 șl 
min. 38 din 11 m).

POIANA CIMPINA — METALUL 
BUCUREȘTI 2—0 (2—0). Au în
scris : Preda (min. 12) și Mano
lache (min. 16).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
ȘOIMII SIBIU 4—0 (1—0). AU
marcat : Voicilâ (min. 2, 46, 48) 
și R. Ilie (min. 70).

Relatări de Ia I. Tănăsescu, O. 
Gutu, I. Ducan, D. Mihail, D. 
Vatau, Nic. ștefan, I. Verzescu, 
E. Stroie și M. Bizon.

1. MEC. FiNA BUC 8 4 4 0 11- 1 12
2. Poiana Cîmpina 9 6 0 3 16- 8 12
3. Progresul Vulcan 8 4 4 0 9- 3 12
4. Autobuzul Buc. 9 3 5 1 19-12 11
5. Chimico Tîmâveni 9 4 2 3 15- 9 10
6. Pandurii Tg. Jiu 8 4 13 11-15 9
7. Oltul Slatina 9 3 3 3 9-13 9
8. Metalul București 9 4 0 5 15-12 8
9. Chimia Tr. Mâg. 8 3 2 3 13-11 8

10. Petrolul Ploiești 7 4 0 3 8- 7 8
11. Gaz metan 7 3 2 2 14-13 8
12. Metalul Plopeni 8 3 14 10-10 7
13. ȘolmW Sibiu 9 2 3 4 6-15 7
14. Rulmentul Alex. 8 2 2 4 8- 8 6
15. Rapid București 7 2 2 3 7- 9 6
16 Carpatf Mîrșa 8 3 0 5 8-14 6
17 Flacăra Moreni 8 2 2 4 9-19 6
18. F.C.M. Giurgiu 7 0 16 4-13 1

ETAPA VIITOARE (miercuri 10
octombrie) : Metalul Plopeni — 
Rulmentul Alexandria, Autobuzul 
București — Metalul București, 
Chimia Tr. Măgurele — Carpați 
Mîrșa, Mecanică fină București — 
Rapid București, Oltul Slatina — 
Petrolul Ploiești. Luceafărul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești, Gaz metan Mediaș — Fla
căra Automecanica Morenl, F.C.M. 
Giurgiu — Poiana Cîmpina, șoi
mii Sibiu — Pandurii Tg. Jiu, 
Chimica Tîrnăveni stă.

SERIA A lll-a
MINERUL CAVKIC — F.C. BI

HOR ORADEA 1-1 (0—0). AU
înscris : Rus (min. 57 din 11 m) 
pentru Minerul, Ghergheli (min. 
55) pentru F.C. Bihor.

ÎNFRĂȚIREA oradea — 
F.C.M. REȘIȚA 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Pap (min. 30) șl 
Stoica (min. 48).

STRUNGUL ARAD — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 4—1 (3—1). AU
marcat : Butaș (min. 14 și 41), 
Iuhaz (min. 32 și 47'. respectiv 
Țegean (min. 36).

DACIA ORAȘTIE — GLORIA 
BISTRIȚA 2—2 (1—1). Autorii go
lurilor : Szilaghi (min. 11), Nenu 
(min. 52) pentru Dacia, Geor
gescu (min. 34 din 11 m) și 
Szecheli (min. 87) pentru Gloria.

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL ANINA 4—0 (1—0). AU 
marcat : Drăgan (min. 31), Mi- 
soagă (min. 60), Bucur (min. 78) 
și Vătafu (min. 82).

IND. SÎRMEI C. TURZII — 
UNIREA ALBA IULIA 4—0 (1—0). 
Au înscris : Vesa (min. 38 și 63),' 
Voroneanu (min. 68) și Bichescu 
(min. 72).

SOMEȘUL SATU MARE — U.T. 
ARAD 2—1 (1-0). Autorii goluri
lor : Balog (min. 38), Szilaghi 
(min. 61), respectiv Vaczi (min. 
46 din 11 m).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
AURUL BRAD 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de I. Constan
tin (min. 23).

U.M. TIMIȘOARA — CORVINUL 
HUNEDOARA 0—2 (0—0). AU
marcat : R. Nunweiller (min 53) 
și Petcu (min. 89).

Relatări de la Z. Debrețini, P. 
Lorincz, N. Strejan, B. Crețu, M. 
Vîlceanu, P. Țonea, Z. Covaci, 
M. Străinescu și Șt. Marton.

1. F.C. BIHOR
2. U.T. Arad
3. Gloria Bistrița
4. Corvlnul Huned.
5. Strungul Arad
6. Aurul Brad
7. Ind. sîrrr.ei C. T.
8. C.F.R. Cluj-Nap.
9. Minerul Cavnic

10. Înfrățirea Oradea
11. Unirea A. lulia
12. Dacia Orâștie
13. F.C.M. Reșița
14. Minerul Anina
15. U.M. Timișoara
16. Someșul Sa tu M.
17. Metalurgistul
18. Minerul Mold. N.

8 6 1 1 16- 6 13
8 5 0 3 18- 8 10
8 4 1 3 20-10 9
8 4 1 3 12- 8 0
8 4 0 4 11- 7 8
8 4 0 4 12- 9 8
8 4 0 4 15-13 8
8 3 2 3 12-11 8
8 3 2 3 ÎMI 8
8 4 0 4 9-10 8

ETAPA VIITOARE (duminică 14 
octombrie) : C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Cavnic, Minerul Anina
— Ind. sîrmei C. Turzii, F. C. 
Bihor Oradea — Metalurgistul 
Cugir, U.T. Arad — Gloria Bis
trița, Unirea Alba lulia — F.C.M. 
Reșița, Corvinul Hunedoara — 
înfrățirea Oradea, Aurul Brad — 
Someșul Satu Mare, U.M. Timi
șoara — Strungul Arad, Minerul 
Moldova Nouă — Dacia Orăștie.



La Jocurile Balcanice de tenis de masă ECHIPA FEMININA DE VOLEI A ROMÂNIEI
SPORTIVII ROMÂNI AU OBȚINUT 

4 DIN CELE 7 TITLURI!
S-A CALIFICAT ÎN TURNEUL FINAL AL C. E.
• Reprezentativa masculină a ratat calificarea la setaveraj

ATENA, 7 (prin telefon).
Sportivii români au obținut un 
strălucit succes la Jocurile 
Balcanice de tenis de masă, 
realizînd cel mai bogat bilanț 
al participării noastre la. a- 
ceastă competiție ; 4 titluri de 
campioni balcanici, 2 locuri doi 
și 4 locuri trei. După titlurile 
cîștigate în proba pe echipe, atît 
la feminin cit și la masculin, 
astăzi sportivii noștri au tri
umfat și în proba de simplu. 
La feminin s-a disputat o fi
nală românească, tînăra Eva 
Ferenczi cîștigînd cu 3—1 (17, 
—15, 15, 14) partida cu maeș- 
tra emerită a sportului. Maria 
Alexandru. La masculin, la 
fel de tinărul Zsolt Bohm a 
reușit o splendidă victorie în 
fața experimentatului jucător

I. BUDUȘAN Șl G. DONICI -CÎȘTIGĂTORI
Al TURNEULUI DE

BERLIN, 7 (prin telefon). 
Simbătă (în cea de-a doua se
mifinală) și duminică (finalele), 
la Werner Seelenbinder Halle, 
au avut loc ultimele reuniuni 
din cadrul turneului internațio
nal de box al R. D. Germane, 
prilej cu care au evoluat și 
cinci pugiliști români. Spre sa
tisfacția delegației noastre, 
dintre cei trei care s-au ca
lificat în finalele competiției 
(Ion Budușan, Vasile Girgavu, 
Georgică Donici), doi au reușit 
să-și înscrie numele pe lista 
învingătorilor acestui presti
gios concurs. Este vorba de 
„semimijlociul" Ionel Budușan, 
învingător înainte de limită (a- 
bandon în repriza a Il-a) în 
fata reprezentantului țării 
gazdă, Olach Schneider.

Un meci excelent a realizat 
și „semigreul" Georgică Donici,

RUGBYȘTII ROMÂNI AU FOST APLAUDAȚI
(Urmare din pag. 1)

Roblin : „România a demon
strat astăzi, pe cimpul de luptă, 
că este una dintre marile forțe 
ale rugbyului mondial. Ați ob
ținut cel jnai înalt calificativ 
dat vreodată unei echipe vizi
tatoare în Țara Galilor. De-a 
lungul turneului, ați jucat per
fect, fără nici un incident. Ați 
avut pretutindeni o comportare 
corectă. Sinteți adevărați am
basadori ai rugbyului, ai țării 
dumneavoastră. Ați demonstrat 
că ați atins cel mai inalt ni
vel european. Comportarea n- 
nei echipe in turneu înseamnă 
și efectul unei bune conduceri. 
Pe care vreau s-o felicit. Mă 
întreb, cînd Turneul celor 5 
națiuni va deveni... Turneul 
celor 6 7“

Și acum, un scurt film al 
meciului. In minutul 1, o ten
tativă de drop a lui Alexandru, 
nereușită. Min. 4; Ionescu e 
surprins în ofsaid la o tușă, 
dar Fenwick ratează lovitura 
de pedeapsă acordată. Min. 10 : 
o fază dificilă pentru defen
siva noastră. Min. 13 : obstruc
ție discutabilă asupra lui Hol
mes, care se aruncă ca un— 
fotbalist în. careu, lovitura de 
pedeapsă fiind, de data aceasta, 
transformată de FENWICK : 
Țara Galilor 3 — România 9. 
Pierdem, în momentele urmă
toare, baloane în tușă, datorită 
repunerilor greșite ale lui Mun-

france Prcssc : ROMÂNIA ARE PORȚI DESCHISE 
SPRE TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI!

LONDRA, 7 (Agerpres). — 
Comentind turneul rugbystilor 
români in Țara Galilor, cores
pondentul sportiv al agenției 
France Presse relatează, intre 
altele: „Echipa de rugby a 
României a fost pe punctul de 
a produce surpriza in ultimul 
meci al turneului, pierzind sim
bătă de justețe (12—13) in fața 
reprezentativei tării gazdă. Vic
torioși in cele patru partide 
precedente, cu Ebbw Vale, 
Pontypridd. North Wales și 
West Wales, românii au făcut 
la Cardiff un joc foarte bun, 
conducind de două ori XV-le 
galez. pentru a ceda doar la 
un punct".

iugoslav Zoran Kalinici : 3—2 
(18, —13, —19, 15, 14), adăugind 
la frumosul său palmares și 
un titlu balcanic de seniori.

Jucătorii noștri au partici
pat și la finala de dublu. Șer- 
ban Doboși, Simion Crișan au 
fost învinși de puternicul du
blu iugoslav format din An
ton Stipancici, Zoran Kalinici, 
în trei seturi (15, 19, 17). în 
acest meci Doboși a acuzat o 
durere intercostală.

Să reținem că locurile III au 
revenit lui Șerban Doboși 
(simplu masculin), dublului fe
minin Maria Alexandru, Liana 
Măcean (la care se adaugă 
Eva Ferenczi, în dublu cu iu
goslava N. Zvetkovic) și Mă
riei Alexandru cu Simion Cri
șan, la dublu mixt

BOX DE LA BERLIN
care l-a depășit categoric la 
Puncte pe ungurul Pali Totka. 
Deși victoria pugilistuluî ro
mân nu mai putea fi pusă la 
îndoială, el a greșit in ultimele 
secunde ale meciului, cînd, 
subestimîndu-și adversarul, a 
fost surprins cu o 'lovitură șl 
trimis la podea. Dar, avantajul 
pe care Donici îl realizase a 
fost substanțial, astfel că a 
primit decizia cu 5—0. O des
fășurare aproape identică a a- 
vut și partida tînărului Vasile 
Girgavu cu cubanezul Ventura 
Dunatien. Sportivul român a 
cîștigat detașat primele două 
reprize, s-a impus clar și în 
ultimul rund, dar cînd mai 
erau doar 30 de secunde, ne- 
glijînd apărarea, a recepționat 
un croșeu de dreapta la băr
bie și a pierdut prin k.o. 1

Petre HENȚ

teanu. în min. 21. după o du
ritate la o grămadă deschisă, 
lovitura de pedeapsă, execu
tată sigur de CONSTANTIN: 
Țara Galilor 3 — România 3. 
Min. 27 : Dumitru intră pe lingă 
grămadă, pe partea închisă, ga- 
lezii sînt surprinși. Stoica face 
zece pași, dar alunecă și pier
dem un eseu sigur ! Min. 35 : 
o nouă tentativă de drop a Iul 
(Constantin, fără rezultat. în fi
nalul reprizei, tricolorii prind 
mal bine în margine, prin Pin- 
tea. în min. 39, o fază de mare 
spectacol, de o parte și de alta, 
iar în ultimul minut Aldea H 
scoate în tușă pe Griffiths, 
după care Constantin ratează 
o lovitură de pedeapsă (osfaid 
Quinell).

La 3 minute de la reluare, 
Bucos pleacă cu balonul în 
mină din propriul 22, inițiind 
un frumos atac pe linia de 
treisferturi, continuat printr-un 
șut lung și înalt î Morgan este 
obligat să facă un „ținut”, lo
vitura de pedeapsă acordată a 
fost transformată de CON
STANTIN : Țara Galilor 3 — 
România 6 ! Replica gazdelor 
e promptă, ele atacă dezlănțuit, 
Motrescu și Bucos nu se înțe
leg la un balon, pentru ca în 
faza imediat următoare galezil 
să execute o lovitură de pe
deapsă la mină. DAVIES reu
șind un drop : Țara Galilor 6 — 
România 6, în min. 45. Trico
lorii răspund și ei imediat. în

Cronica meciului menționează 
faza din care a fost înscris 
eseul lui Ionescu, rugbystii ro
mâni fiind caracterizați drept 
agili si foarte iuți in acțiu
nile lor.

In comentariu se subliniază, 
de asemenea, că meciul de la 
Cardiff a îmbrăcat pentru e- 
chioa României caracterul unui 
test important în perspectiva 
intrării sale in Turneul celor 5 
națiuni. „Interlocutor oricînd 
valabil al Franței, rugbyul ro
mânesc și-a reconfirmat va
loarea și are porți deschise 
spre cea mai importantă com
petiție a sportului cu balonul 
oval” — se arată in concluzie

Ieri s-au încheiat partidele 
din cadrul grupelor preliminare 
ale campionatelor europene de 
volei, care s-au desfășurat la 
Toulouse, Nantes, St. Quentin 

---------------------- REZULTATE TEHNICE ------------------------
MASCULIN

VINERI : U.R.S.S. — Iugoslavia 3—3 !, Polonia — Bulgaria 
3—1 ; SIMBATA : Grecia Iugoslavia 1—3, U.R.S.S. — Ungaria 
3—3 1, Belgia — Bulgaria 2—3 1, Italia <- Polonia 1—3 ; DUMI
NICA : Cehoslovacia — R.D. German? 3—1.

FEMININ

VINERI : Cehoslovacia — Bulgaria 0—3 ; S&IBAtA : Belgia — 
Bulgaria 0—3, R.D. Germană — Cehoslovacia 3—1, Iugoslavia — 
Franța 3—1, Ungaria — Olanda 3—3 I ; DUMINICA î U.R.S.S. — 
RJ. Germania 3—0, Olanda — Iugoslavia 3—11

(masculin), Orleans, Cannes, 
Evreux (feminin). Iată amă
nunte despre jocurile susținute 
de reprezentativele noastre: 

foarte bine, impunîndu-se în 
fața Timofeevei și Cenikovei 
(cele mai bune) și colegelor 
lor, voleibalistele nbastre au 
cedat pasul, ratînd o frumoasă 
și prețioasă victorie. Dar, ceea 
ce n-a putut realiza formația 
noastră, care simbătă a depășit 
pe R.F. Germania cu 3—1 (7, 
—12, 11, 12) — într-o partidă 
dlrz disputată — a reușit Po
lonia, care a învins, la mare 
luptă, pe U.R.S.3. cu 3—2 (10. 
—8, 12, —13, 12), realizînd nu 
numai surpriza campionatelor, 
dar a făcut ca lupta pentru ca
lificare să devină și mai strîn- 
să, flecare set din ultimele par
tide căpătînd o importanță de
osebită.

Reprezentativa noastră nu 
le-a lăsat nici o speranță po
lonezelor, impuntndu-se prin
tr-un joc precis și eficace. In 
care toate voleibalistele au a- 
vut o comportare foarte bună. 
Depășind, deci, Polonia cu 3—9 
(5, 6, 10), echipa României a 
cîștigat grupa de la Orleans, 
avînd un setaveraj mai bun 
decît formația U.R.S.S. (8:4 fa
ță de 8:5), ambele calificîn- 
du-se, Insă, pentru turneul fi
nal (locurile 1—6), programat 
la Lyon, Intre 10 și 13 octom
brie.

Sever NORAN

TALERISTUL I. TOMANt ÎNVINGĂTOR IN „CUPA PRIETENIA* 1

ORLEANS, 7 (prin telefon). 
Ora la care s-a încheiat vineri 
partida fetelor noastre cu vo
leibalistele sovietice, după mie
zul nopții, ne obligă să reve
nim asupra acestei întîlniri. 
După cum se știe, victoria a 
revenit campioanelor europene 
cu 3—2 (5, 12, —11, —12, 8). 
dar n-a lipsit mult ca aceasta 
să fie de partea echipei Româ
niei. Convinse că adversarele 
lor sînt favorite, sportivele 
noastre au abordat meciul mai 
fnult cu gîndul la cel cu... Po
lonia, pierzînd ușor primul set 
Momentul psihologic a fost 
însă, la 12—I pentru România 
în setul al doilea, cînd sexte
tul condus de N. Roibescu și 
N. Humă n-a știut să valorifi
ce avantajul, pierzîndu-1, ne
așteptat. Marcate de eforturile 
depuse în următoarele două, 
cind Mariana Ionescu, Doina 
Săvoiu, Iuliana Enescu. Victo
ria Banciu, Irina Fetculeț și 
Victoria Georgescu au jucat 

min. 48, Muntcanu atacă fulge
rător pe lingă grămadă, pa
sează lui Dumitru, cursă de 10 
metri a acestuia, pasă pentru 
MARIN IONESCU, care plon
jează într-un eseu de nesto
pat I Transformă BUCOS : 
Țara Galilor 6 —România 12 1 
în min. 58, la o fază frumos 
construită de treisferturile ga- 
leze, GRIFFITHS înscrie eseu : 
Țara Galilor 10 — România 12. 
în min. 62 o fază mult dis
cutată : Bucos face mark, mar
chează locul, se retrage, un 
jucător galez îl atacă, funda
șul nostru e surprins de a- 
cesta, considerind că adversa
rul nu a respectat cei 10 me
tri regulamentari, se mișcă la
teral și șutează, dar arbitrul 
consideră că Bucos nu a trecut 
prin locul markului și dictează 
grămadă. Introduc gazdele și 
tot ele talonează, DAVIES reu
șind un alt drop : Țara Gali
lor 13 — România 12, rezultat 
final.

Arbitrul Fr. Palmade (Franța) 
a condus formațiile : ȚARA 
GALILOR : Morgan — Gra
ven. Fenwick, Richards. Grif
fiths — Davies, Holmes — 
Squire, Quinell, Ringer — Mar
tin, Norster — C. Williams, 
Windsor, Price. ROMANIA : 
Bucos — Aldea, Zafiescu I, 
Constantin, Motrescu — Ale
xandru, Paraschiv — Murariu, 
Dumitru, Stoica — M. Ionescu, 
Pintea — Dinu, Munteanu, 
Scarlat.

• în ultimul med al tur
neului în Anglia, juniorii de la 
R. C. Grivița Roșie au pierdut 
cu 16—9 în fața selecționatei 
de școlari a orașului Bath. Din 
echipa bucureșteană au lipsit 
însă jucătorii selecționați în e- 
chlpa Barbarians, care întîl- 
nește astă-seară reprezentativa 
de școlari a Angliei, la Bath.

CICLISM • Cel de-al 62-lea 
Tur ciclist al regiunii Emilii a 
revenit la sprint italianului Fran
cesco Moser (238 km tn 0 h 01.01. 
Etapa a patra a competiției 
„Steaua speranțelor- a revenit la 
sprint lui Bernard Hinault 
(138,300 km In 3h 49:12). Lider al 
clasamentului general se menți
ne suedezul Sven Ake Nilsson.

FOTBAL • In meci restanță 
pentru „Cupa cupelor- echipa 
Boavista a învins cu 8—0 (4—0) 
formația Sliema Wanderers din 
Malta. Boavista va luca In turul 
doi cu Dinamo Moscova.

în cadrul „Cupei prietenia”, 
la tir, desfășurată la Kiev, ta- 
leristul român Ion Toman a 
cîștigat locul I, în proba de ta- 
lere-turn, eu 146/150 t, între- 
cîndu-1 la baraj pe polonezul

TURNEE INTERZONALE DE ȘAH
RIO DE JANEIRO (Agerpres). 

— în turneul lntrezonal mascu
lin de șah de la Rio de Ja
neiro, după 9 runde conduce 
Hubner (R.F.G.) cu 6* */,  p, ur
mat de Petrosian (U.R.SS.) — 
5*A  p. Revelația turneului este 
tinărul maestru brazilian Jai
me Sunye, care. In urma vic-

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ITALIA (et. a 4-a). Bologna — 

Inter 1—2 ; Catanzaro — Avellino 
0—0 ; Lazio — Perugia 1—1 ; 
Milan — Juventus 8—1 ; Napoli 
— Roma 3—0 ; Pescara — Ascoll 
0—0 ; Torino — Fiorentina 1—1 ; 
Udlnese — Cagliari 1—1. Clasa
ment : 1. Inter 7 p ; 2—3. Torino 
șl Milan 0 p ; 4—6. Juventus, 
Perugia șl NapoU 5 p.

ANGLIA. In etapa a 9-a, 
Nottingham Forest (adversara 
formației F.C. Argeș Pitești In 
C.C.E.) a Învins acasă cu 3—2 pe 
Volverhampton. Leeds United 
(care va întîlnl pe Universitatea 
Craiova în „Cupa U.E.F.A.”) a 
cîștigat cu 2—1 meciul pe teren 
propriu cu Ipswich Town. In

TELEX «TELEX
NATAȚIE • La Hvar (Iugo

slavia) au continuat întrecerile 
turneului preolimpic de polo pe 
apă. In etapa a treia : Grecia — 
Suedia 7—4 ; Spania — Anglia 
10—1, Franța — Bulgaria 9—0 
tn etapa a patra : Spania — 
Grecia 5—2, Olanda — Suedia 
7—3. Franța — Anglia 5—3. în 
clasament conduce Scania — T 
p, urmata de Grena — 6 p.

TENIS • tn semifinalele „Cu
pei Davis". La Roma : Italia — 

TOULOUSE, 7 (prin telefon).
Așa cum se anticipa, pentru 
nici una din formațiile pre
zente în sala „Leo Lagrange” 
confruntările n-au constituit o 
simplă formalitate. Dimpotrivă. 
După victoria în fața R. D. 
Germane, în trei seturi, volei
baliștii noștri au capotat, sîm- 
bătă, în partida cu Cehoslova
cia. Meciul, care a durat o 
oră și 10 minute, s-a desfășu
rat în nota de dominare a sex
tetului advers. Echipa Româ
niei a evoluat neconvingător, 
punctele vulnerabile constituin- 
du-le preluarea din atac, apă
rarea la fileu (blocaje tardive, 
largi, nesincrone), precum și 
orientarea în atac, lipsa d« 
varietate și ritmul în acțiuni. 
De partea cealaltă, cehoslova
cii s-au „agățat” de fiecare 
minge, beneficiind, totodată, de 
un atac mai robust și mai 
bine orientat tactic. Doar două 
au fost momentele în care e- 
chipa noastră s-a aflat la con
ducere (10—9 în setul I și tot 
setul al III-lea). în rest ceho
slovacii detașîndu-se, uneori, 
la o diferență apreciabilă (9—0 
în setul al II-lea 5 9—1, 14—2 
în setul al IV-lea). Scorul a 
fost, așadar, favorabil Ceho
slovaciei, care a cîștigat cu 3—1 
(13, 11, —12, 5). Prin acest in
succes, situația devenise și mal 
complicată, deoarece, vineri, 
după miezul nopții. Franța în
cheiase victorioasă disputa cu 
Cehoslovacia, 3—2 (12, —14, 5, 
—5, 13), după ce a surmoiâfcg^, 
în - setul decisiv un handir^J*"  
de 9 p (1—10), iar simbăti.- S 
depășit și echipa R. D. Ger
mane cu 3—0 (2, 15, 11).

în fața unei formații ambi
țioase, care a luptat exemplar 
Pentru fiecare minge, voleiba
liștii noștri, manifestând ace
leași carențe ca și în meciul 
cu Cehoslovacia, nu au reușit 
decît o victorie cu 3—2 (—9, 5, 
13, —5, 8) în fața Franței, In
suficientă însă pentru a se ca
lifica în turneul pentru locu
rile 1—6. fiind întrecută la 
setaveraj (7:5 față de 8:5) de 
Cehoslovacia și Franța, astfel 
că echipa noastră va juca la 
Nancy (locurile 7—12).

Aurelian BREBEANU

M. Jebkowski. C. Țîrloiu s-a 
clasat pe locul 4 în proba de 
pistol liber, cu 547 p, iar Ionel 
Buzatu, pe locul 5, la talere- 
șanț, cu 139/150 t 

toriei asupra Iui L. Portisch 
(Ungaria), a acumulat 5 p.

în turneul feminin, după 
runde și disputarea partidelor- 
întrerupte, situația este ne
schimbată : conduce Ioseliani 
(U.R.S.S.) cu 7 p (o partidă 
mal puțin jucată). Maestra ro
mâncă Elisabeta Polihroniade 
are 5 p șl ocupă locul patru.

clasament conduc Nottingham 
Forest șl Manchester United, cu 
cite 14 p.

FRANȚA. In etapa a 11-a,' 
Nantes (adversara echipei Steaua 
in „Cupa cupelor") a dispus cu 
2—0 de Nancy șl ocupă locul 1 
în clasament cu 15 p.

R.F. Germania, în etapa a 
8-a Eintracht Frankfurt pe Main 
(adversara formației Dinamo Bucu
rești in „Cupa U.E.F.A.), a pier
dut cu 1—4 tn deplasare cu 
Borussia Monchengladbach. Clasa
ment : 1. Borussia Dortmund — 
13 p ; 8. S.V. Hamburg — 11 p ; 
3. Bayern MOnchen — 11 p : ..5. 
Eintracht Frankfurt pe Main — 
10 p.

Cehoslovacia 4—1, iar la Sydney, 
S.U.A. conduce cu 2—1. în me
ciul cu Australia. Ultimele două 
partide de simplu se dispută as
tăzi. învlngătoarea acestui med 
va inttlnl In finală echipa Ita
liei. • Turneul de la Buenos 
Aires a fost cîștigat de Connors, 
care l-a învins în finală cu 6—2, 
1—6, 6—2 pe Penel, in partida 
pentru locurile 3—1. Vilas l-a în
trecut cu 6—4, 7—5 pe Iile Năsta- 
se. • în turneul de la Haarlem 
(Olanda) Borg l-a întrecut eu 
6—0, 6—4 pe Hm GulUkson. iar 
Okker a cîștigat cu 5—1. 1—6,
6—3 tn fata iul Tanner
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