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AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE 
PRELIMINARII Alt CAMPIONATULUI 

MONDIAL DL FOTBAL-1982 
in grupa a 4-a a zonei europene, reprezentativa 

ROMÂNIEI va juca cu selecționatele ANGLIEI, UNGA-. 
RIEI, ELVEȚIEI ți NORVEGIEI.

Primele două clasate în această grupă se califică
1 pentru turneul final din Spania — 1982

Citiți alte amănunte în pagina a 4-a

TRIPLA ÎNTÎLNIRE AMICALĂ DINTRE 
FOTBALIȘTII ROMÂNI SI SOVIETICI

Id MOSCOVA: SClCCțîonatClC A: IJ (12)
la pitești : selecționatele B 4 1 (11)
la bucurești : sclcqionalclc dc tineret: 0 2 (0 1)
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Campionatele balcanice de la Ljubljana

GIMNASTELE ROMÂNCE AU CUCERIT TOATE TITIURITE
• Nadia Comaneci (patru note de 10) - trei locuri I • Anca Kiss, o plăcută revelație
• Dan Grecu l-a învins pe campionul european absolut Stoian Delcev • Echipele Romăniei — pe primul loc

Pregătindu-se in vederea a- 
propiatelor întilniri internațio
nale oficiale (echipa națională 
A pentru meciul cu Iugoslavia, 
la 31 octombrie, în deplasare, 
în preliminariile campionatului 
european, iar formația de tine
ret pentru jocul cu Ungaria,

UN TEST SI NIMIC MAI MULTa
MOSCOVA, 14 (prin telefon).

Reprezentativa noastră, in care 
au debutat Cîrțu, Munteanu II 
și Stoica, și oarecum Nicolae 
(care mai evoluase în Cipru, 
dar pe „scheletul" olimpicilor 
de la F.C. Argeș), a pierdut în
tâlnirea de pe stadionul „V. I. 
Lenin", din Parcul Lujniki 
(40 000 de spectatori), din ca
pitala Uniunii Sovietice, in 
fața unei echipe care a fost 
mai bună pe ansamblul parti
dei. Dacă ne referim strict la 
rezultat, acesta putea fi fixat 

, la o diferență mai mică, pen
tru că golul al 3-lea al gazde
lor a fost înscris într-o peri
oadă în care formația noastră 
a realizat cele mai bune mo
mente ale partidei.

Dar aceasta nu poate „aco
peri" momentele de joc neco
respunzător, înregistrate în

in prima etapă a Diviziei A la baschet masculin,

C.S.U. BRAȘOV-DUBLĂ VICTORIE
IN iNTlLNIRILE CU „U" CLUJ NAPOCA
In etapa inaugurală a edi

ției a 31-a a campionatului na
țional de baschet masculin, au 

! următoarelejfoșt înregistrate
-Rezultate :

, Voicu va înscrie un nou cos
'■ pentru I.C.E.D. De la C.S.U. 
r Sibiu, Apostu „mimează" inten

ția de a împiedica acțiunea 
adversarului 
Foto : N. DRAGOȘ

C.S.U. BRAȘOV —„U“ CLUJ
NAPOCA 2—0 ; 79—75 (42 —41) 
și 85—66 (43—25). Foarte atrac
tiv primul joc, datorită evolu
ției scorului : 34—29 în min. 16, 
52—61 în min. 28. 74—75 în min. 
38. după care brașovenii au fă
cut un efort final încununat de 
succes. A doua zi, ei au rea
lizat o victorie categorică în 
fața unei echipe căreia timpul 
prea puțin scurs de la împros

miercuri, acasă, in campiona
tul european), reprezentativele 
A, B și de tineret au susținut, 
ieri, meciuri-test în compania 
selecționatelor similaje ale 
U.R.S.S., încheiate cu rezulta
tele de mai sus.

startul mtilnirii, ca și in pri
ma perioadă din a doua re
priză. Viteza de joc necores
punzătoare și o mai veche de
fecțiune a jucătorilor noștri — 
dificultatea de a se debarasa 
de marcajul strict al adversa
rului — au fost principalele 
scăderi. în plus, linia de mij
loc, care constituia „punctul de 
sprijin" tactic al formației, n-a 
jucat decît cu jumătate randa
ment și, în acest fel, domina
rea selecționatei sovietice s-a 
accentuat în perioadele de joc 
amintite. Distanța dintre linii 
s-a mărit în momentele de 
presiune ale adversarului și, 
din acest motiv, au existat 
multe secvențe în care tot

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2-3) 

pătarea lotului nu i-a permis, 
încă, realizarea coeziunii. |Coș- 
geteri : Tecău 12+28, Mo rar u 
13+25, Hegyesi 14+16, Benedek 
17+10. respectiv Barna 20+25, 
Herbert 17+13, Roman 10+10. 
(E. ULRICH — coresp ).

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 1—1 : 59—61 
(33—29) și 78—71 (40-44). Am
bele meciuri au oferit evoluții 
de scor captivante, cu răstur
nări de situații spectaculoase, 
mai cu seamă sîmbătă, cind 
victoria a fost decisă în ultime
le secunde ale partidei. Bucu-

In etapa a șaptea a campionatului 
DE RUGBY FAVORITELE 

învingătoare „In bloc“
Partidele etapei a șaptea au 

reînnodat firul campionatului 
Diviziei A la rugby. La rein- 
tîlnirea cu tricolorii și cu cei
lalți fruntași ai acestui sport 
care ne-au dat, recent, noi și 
frumoase satisfacții, spectatorii 
au urmărit cîteva meciuri in
teresante, în care s-au înscris 
multe eseuri. Iată unele amă
nunte :

STEAUA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 42—6 (20—3). 
Frumos spectacol, oferit cu 
destulă dărnicie de campioni, 
chiar dacă nu au jucat Codoi 
și Cioarec, iar Pintea și Mu- 
rariu au lăsat — la pauză — 
locul în echipă lui Al. Radu
lescu și C. Iile. Cu un registru 
tehnic larg, inițiind mereu alt
fel fazele, Steaua a construit 
atacuri subtile, purtate pe spa

Nadia Comăneci, în finalul exercițiului la sol
LJUBLJANA, 14 (prin tele

fon). La fel ca acum un an. la 
Cluj-Napoca, echipele de gim
nastică ale României au domi
nat autoritar campionatele 
balcanice de gimnastică, repur
tând victorii remarcabile atît 

reștenii au condus cu 49—43 in 
min. 27. pentru ca in min. 34 
constănțenii să obțină 58—49 
(timp de șapte minute, rapi- 
diștii nu au înscris nici un 
punct !). în ultimele două mi
nute. greșeli după greșeli in 
ambele „tabere", dar mai cu 
seamă in cea a feroviarilor, 
care au pierdut un meci cîști- 
gat, în cea mai mare măsură 
din cauza exasperantelor ra
tări, chiar și de sub panou. A

(Continuare In osc 2-3)

ții mari. Eseurile s-au adunat 
astfel — logic ! — in număr 
mare, ele purtind „semnătura" 
lui MURARIU și ȚAȚA (de 
cîte două ori), ALEXANDRU, 
ZAFIESCU I, FUICU și RA
DULESCU. Scorul a fost ro
tunjit de transformările lui A- 
CHIM (3) și ALEXANDRU (2). 
Bănățenii s-au apărat cit au 
putut, îndrăznind prea puțin în 
ofensivă și nereușind decît 
executarea sigură a unei lo
vituri de pedeapsă (COMĂ- 
NICI) și un drop (PETER). 
Liderul lor, Dumitru, a vrut 
să confirme evoluția de la 
Cardiff, dar a fost prea cu... 
zel urmărit de adversari, acci- 
dentîndu-se și părăsind tere
nul. A arbitrat satisfăcător Șt. 
Crăciunescu. 

la individual cît și pe echipe, 
în urma unor evoluții care au 
îneîntat pe numeroșii specta
tori prezenți la sala Kodelje- 
vo. De fapt, atît sîmbătă sea
ra — cînd a fost programat 
concursul general pe echipe și 
la individual compus — cît și 
duminică dimineață — la fina
lele pe aparate —, întrecerile 
de gimnastică au fost aici, la 
Ljubljana, „capul de afiș" al 
agendei competiționale sporti
ve, bucurîndu-se de un mare 
interes în rîndurile iubitorilor 
de sport, al presei sportive și 
al televiziunii iugoslave. car« 
a transmis în direct atît con
cursul feminin de sîmbătă sea
ra cît și finalele pe aparate 
de duminică dimineață.

Pe bună dreptate, cel mai 
mulți dintre spectatori au ve
nit la sală atrași de marea 
popularitate pe care o cunoaș
te multipla noastră campioană 
olimpică, Nadia Comăneci. Si 
trebuie s-o spunem din capul 
locului, ea a confirmat impre- 
sionanta sa carte de vizită și 
a arătat tuturor specialiștilor 
prezenți aici că pornește, de 
pe acum, ca una dintre marile 
favorite ale campionatelor 
mondiale din decembrie Na
dia Comăneci și*a prezentat 
cu multă siguranță și înaltă 
măiestrie noul său program 
de exerciții iiber alese, mult

Fuicu atacă, susținut de Enache și Zafiescu I (fază din meciul 
Steaua — Universitatea Timișoara)/ Foto : Dragoș NEAGIT

VULCAN — DINAMO 0—22 
(0—8). Celălalt meci de pe 
stadionul din „Ghencea“_—me- 
talurgiștii continuă să joace... 
în vecini ! — a fost roai mo
noton. Fără Dărăban și Stoica 
(accidentați), Dinamo s-a ară

îmbunătățit față de cel prece
dent. La multe aparate ea a 
introdus elemente noi. de mare 
dificultate și spectaculozitate, 
care vor ridica, cu siguranță, 
cota tehnică a programului 
său. Dacă n-ar fi fost nereu
șita de la bîrnă (la un ele
ment nou, foarte greu), atunci 
cu siguranță că Nadia Comă
neci ar fi încheiat competiția 
cu un punctaj record. Spunem 
aceasta, deoarece sîmbătă sea
ră Nadia a obținut două note 
de 10 (la paralele și sol) și o 
notă de 9,95 (sărituri), cîști- 
gînd la individual compus cu 
39.30. O veritabilă surpriză 
pentru spectatori și, de ce să 
n-o spunem, pentru mulți din
tre specialiștii care au urmărit 
cea de a 11-a ediție a cam
pionatelor balcanice de gim
nastică a fost mezina echipei 
noastre, micuța Anca Kiss, ale 
cărei evoluții la aparate au 
stîrnit nu numai admirație, ci 
și deplină încredere In marile 
ei perspective. Din păcate, la 
aparatul care a consacrat-o pe 
plan internațional și la care 
ea concurează, de regulă, cu 
multă siguranță și precizie — 
e vorba, desigur, de bîrnă — 
Anca a avut sîmbătă seara do
uă căderi care au afectat se
rios poziția sa în clasament. 
Faptul că toate cele șapte gim
naste românce se află pe pri
mele șapte lo'iiri ale clasa
mentului individual (Marilena 
Vlădărău — în afara concursu
lui) vorbește de la sine despre 
superioritatea netă a sportive
lor noastre în fața celor din 
Bulgaria și Iugoslavia. Iată de-

măiestrie la inele
altfel ordinea primelor șase 
clasate la individual compus;

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a) 

tat surprinsă de jocul bine or
ganizat al celei mai tinere di
vizionare A, deși aceasta a 
prezentat o formulă inedită, nu

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)



Campionatul feminin de handbal, Divizia A Punct final al sezonului atletic I
STIINTA BACĂU LA A 8-a VICTORIE9 9
Penultima etapă, a VIII-a, a 

tarului campionatului feminin 
de handbal, Divizia A, a pro
gramat partide echilibrata. 
Surprinde, desigur, dificultatea 
cu care Știința -Bacău și-a a- 
sigurat — in extremis — vic
toria pe teren propriu, dar — 
să nu uităm I — Constructorul 
Baia Mare este și ea una din
tre formațiile noastre frunta
șe. Oricum, băcăuancele dețin 
un valoros record : 8 victorii 
în 8 meciuri I

ȘTIINȚA BACAU — CON
STRUCTORUL BAIA MARE 
10—9 (5—6). Un meci de anga
jament fizic total și — remar
cabil — desfășurat în limitele 
unei depline sportivități. Oas
petele au condu® cu 2—0 (min. 
6), apoi egalitatea din teren 
s-a reflectat și pe tabela de 
marcai : 3—3 (min. 16). 4—4
(min. 22) și 5—5 (min. 25). Cu 
două secunde înaintea* finalu
lui primei reprize băimăren- 
cele au înscris, terminfnd pri
ma parte In avantaj. în repri
za secundă a fost rîndul Știin
ței să conducă (9—7 în mia.

37) și să fie... egalată : 9—9 
(min. 45). Gazdele și-au asigu
rat însă 
victoria la limită. Au marcat : 
Gaal 4, Torok 2. R. Florea 2, 
Marian 1 și Văcaru 1 — pen
tru Știința, Sasu 5, Cazacu 2, 
Boși 1 și Adochiței 1 — pen
tru Constructorul. Au arbitrat: 
C. Căpățînă și Gh. Mihalașcu, 
ambii din Buzău. (V. Neniță — 
coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — MU
REȘUL TG. MUREȘ 15—13 
(9—7). Deși a avut In Damian 
o excelentă realizatoare și au 
beneficiat de intervențiile ins
pirate ale portăriței Lada, clu- 
jencele au trecut prin mari e- 
moții, deoarece mureșencele
— atente și rapide — au spe
culat prompt orice inexacti
tate de joc a gazdelor. Au în
scris : Damian 11, Petrescu 2, 
Morariu 1 și Macarie 1 — pen
tru ,.U“, Dorgo 3, Olteanu 3, 
Pereș 2, Ciobanu 1, Bărbat 1, 
Szollosi 1, Kiss 1 și Dudaș 1
— pentru Mureșul. Au condus 
F. Nemeth și E. Fazekas (Ba-

tn ultimele minute

■oresa^uaresarereresmi ------- -----

A la baschet masculin
(Urmare din pag. I)

doua zi, echipa Rapid nu a mai 
repetat greșeala de a juca in 
tempoul lent ai adversarilor ți, 
folosind mai mult contraatacul 
(dar, totuși, nu suficient față 
de cit era necesar), a câștigat. 
Deci, remiză intr-o intîlnire 
despre care trebuie să spunem 
că. din punct de vedere al va
lorii tehnice, nu a trecut nivelul 
submediocritătii. Coșgeteri : Bu- 
lancea 17+23, Vintilă 14+12, 
respectiv Bălceanu 8+26, Pașca 
11+19.

LC.E.D. — CtS.U. SIBIU 2—0: 
98—74 (53—36) și 69—64 (34—32). 
După succesul net din prima 
zi (datorat și sibienilor, care au 
abordat meciul ’ timorați, sub- 
apreciindu-șl posibilitățile), 
bucureștenii au resimțit în ln- 
tîlnirea următoare „criza" con
ducătorilor de joc (Osacenco a 
avut o prestație modestă, Mol
nar a fost indisponibil), pre
cum și rezistența dîrză a adver
sarilor. Drept urmare, partida 
a fost mult mai echilibrată, ba 
chiar C.S.U. conducând în min. 
25 eu 44—38. Apoi, LC.E.D. a 
revenit, a egalat, iar în ulti
mele minute Grădișteanu și 
Chirci au punctat In serie, ho
tărând rezultatul final. Coșge- 
tesri : Grădișteanu 14+25, Rota
ru 10+12, Chirci 7+10, respec
tiv D. Martinescu 14+18, Ta
kacs 18+10. Palhegj 14+12. (D. 
STANCULESCU),

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 2—0 : 98—48 
(56—28) și 147—65 (70—41). Con
form bunului obicei pe oare îl 
au, campionii au luat meciuri
le în serios, jucînd cu ambiție, 
deși în ambele s-au distanțat 
chiar după primele minute. Un 
moment mai puțin obișnuit, 
chiar si In campionatul nostru: 
duminică. Intre minutele 36 și 
40, orădenii au Înscris doar 
două aruncări libere, față de 
82 de puncte ale bucuresteni- 
îor! Este drept, oaspeții, re
cent promovați In Divizia A. 
au întîlnlt In etapa inaugurală 
chiar pe campioni Dar de aici 
șl pînă la a suporta înfrângeri 
la scoruri astronomice... Coșge
teri : Niculescu 20 +26, Flutu-

UNI- 
0—2 :

raș 12+24, respectiv Szep 14+17. 
Weber 11+16. (N. TOKACEK
— coresp.). ''

POLITEHNICA C.S.Ș, 
REA IAȘI — STEAUA
73—93 (30—45) și 78—98 (39 — 
49). în ambele reprize secunde 
ieșenii au dat o replică mai cu
rajoasă, obligindu-I pe bucu- 
reșteni să folosească prima gar
nitură pentru a evita surprize
le. Coșgeteri : Molsescu 23 +20, 
Boișteanu 17+15, Măgureanu 
8+28. respectiv Oczdak 15+24, 
Cernat 10+36, Opșitaru 17+16. 
(Dumitru DIACONESCU — CO- 
resp.).

C.S.U. GALAȚI — POLITEH
NICA CJS.S. 2 BUCUREȘTI 
1—1 t 92—81 (46—38) șl 74—87 
(35—46). Remiză datorată în 
mare măsură evoluției mal sla
be a gazdelor în partida de 
duminică. Coșgeteri : Stratan 
26+14, Coman 23+19, respectiv 
Petrof 18 + 31. Strain Ut 33—8. 
(Gh. ARSENIE — coresp.).

CONSECUTIVA!
ia Mare). (N. Demian — co
resp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
12—7 (5—2). Victorie meritată 
a brașovencelor Ia capătul u- 
nei partide mediocre. Cele mai 
multe goluri au fost marcate 
de Tat 4 — pentru gazde și 
Ionescu 3 — pentru oaspete. 
Au arbitrat : Șt. Ocneanu și 
I. Manoliu (Sibiu). (I. Stanca
— coresp.).

TEROM IAȘI — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 16—13 
(11—7). Jocul dur practicat in 
apărare de oaspete și lipsa de 
precizie a gazdelor in atac au 
făcut ca scorul să nu fie mai 
mare. Cele mai multe goluri 
au fost îns'rise de Avădanei 5
— pentru TEROM și Frîncu 3
— pentru Hidrotehnica. Arbi
tri : V. Erhan și P. Nicolae 
(Ploiești). (D. Diaconescu — 
coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
12—9 (5—5). Victorie meritată
a bucureștencelor, nu lipsită 
însă de emoții. După un în
ceput bun (4—1 în min. 13), 
Confecția a cedat însă inițiati
va și studentele n-au așteptat 
prea multe... invitații. Ele au 
refăcut pas cu pas handicapul, 
reușind în min. 24 să egaleze : 
5—5. Partea a doua a jocului a 
menținut — în primele 10 mi
nute — echilibrul din finalul 
reprizei I : 6—6 în min. 30. 7—7 
In min. 32 și 8—8 în min. 34. 
Din acest moment, Confecția 
s-a desprins mai ales grație 
eficacității liniei sale de la 9 
m (în care s-a remarcat In 
mod deosebit ETemia). Este 
drept, însă, că gazdele au pro
fitat și de pripeala tlmlșorence- 
lor. Grăbite să finalizeze, oas
petele nu și-au creat situații 
favorabile și au ratat nu mai 
puțin de 14 atacuri.

Au Înscris : Ercmla 6, Sere- 
diuc 3, Bidiac 2 și Pițigoi 1 — 
pentru Confecția București. Co
jocarii 3, Dicu 2, Lnțaș 2, Vlșan 
1 și Popa 1 — pentru Univer
sitatea Timișoara. Bun arbitra
jul prestat de cuplul constăn- 
țean Cornel Cristea șl Gh. Dn- 
mii rescu.

Ion GAVRILESCU

TINAHIJL GH. CHIRilA 
CAMPION LA MARATON!

REȘIJA, 14 (prin telefon). Se
zonul atletic competlțlonal oficial 
1979 s-a încheiat odată cu desfă
șurarea, ta premieră la Reșița, a 
campionatelor republicane de 
maraton șl marș pentru seniori, 
tineret șl juniori. întrecerile s-au 
bucurat de un succes deosebit pe 
toate planurile, fiind urmărite 
cu mare Interes de un număr ri
dicat de spectatori, prezențl de-a 
lungul traseului din Lunca Po- 
mostulul. In chiar centrul orașu
lui.

Rezultate: maraton: 1. Gheor-
ghe Chirilă (Steagul roșu Brașov
— antrenor Samollă Toth) 2.25:22,4,
2. Gh. Buruiană (C.S.U. Galați) 
2.26:22,8, 3. Gh. Zaharla (Prahova 
Ploiești) 2.28:38,4, 4. D. Gruia
(Politehnica Timișoara) 2.29:32,4, 
5. Gh. Vlșănescu (St. roșu) 
2.33:33,4, 6. Victor Vremler (Farul) 
2.33:58,0, 7. Gheorghe Sandn (Di
namo — M. Tlntorescu) 2.34:29.4
— campion de tineret: echipe: 1. 
Steagul roșu, 2. Dlnamo, 3. Farul.

50 km marș: L Constantin 
Stan (Steaua — D. Paraschivescu) 
4.10:19,8, 2. L Găsltu (Steaua)
4.15:34,2, 3. N. Maxim (Olimpia) 
4.17:13,2, 4, St Ionlță (A.S.U. Su
ceava) 4.19:57,6, S. St Enaehe 
(P.T.T.) 4.27:40,0, 6. Gheorghe
Dulea (Steaua) 4.37:17,6 — cam
pion de tineret: echipe: 1. Stea
ua. 2. Metalul Plopent

20 km marș: : 1. Ion Ureche
(C.S.M.A. Reșița — L Măzăran) 
1.33:47,0, 2. A. Hlrschpek (C.S.M.A. 
Reșița) 1.40 31,2, 3. L. Hădră 
(Muscelul C-lung Muscel) 1.44:42,8, 
4. I. Geantă (Olimpia) 1.47 Ș»,6, 5. 
Gh. Petre (Olimpia) 1.49:43,4, 6. 
L Păun (Olimpia) 1.50:55,8; echi
pe: 1. C.S.M.A Reșița, 2. Olim
pia, 3. Muscelul C-lung Muscel.

Maraton redus Juniori (25 km):
1. Constantin Ariciu (Gr. școlar 
chimie Ploiești — I. Mtțu) 1.29-34,2.
2. E. Stănllă (Ttrnavele Blaj) 
1.30:17,0, 3. L. Cbnstantln (Gloria 
Buzău) 1.3130,8; echipe: 1. Dlna
mo. 2. Gr. școlar chimie Ploiești,
3. Gloria Buzău.

Romeo VTLARA

LIV1U MAFTE1 - 2,21 
LA ÎNĂLȚIME I

cadrat unul concurs

M

în ____ _______
șurM la Roman. Udo 
(Lie. 1 teși) a stabilit un nou 
record nationde Juniori la să
ritura tn taMțtane eu 1,21 m, kn- 
bunătâțtad eu un centimetru ve
chiul record care H aparținea. 
Rezultatul Iul Maltei este infe
rior eu 1 em recordului de se
niori M hM Adrian Process*.

AL NOUR — eoresp.

Divizia națională de hochei

DINAMO PIERDE
Divizia de hochei a programat. 

Ia București, Miercurea Clac și 
Galați, etapele a n-a șl a IH-a 
ale întrecerii. Conform așteptă
rilor, formația S.C, M. Clue a 
opus o puternică rezistență deți
nătoarei titlului, Dinamo Bucu
rești, reușind să smulgă cam
pionilor un punct care poate fl 
toarte prețios In disputa lor tra
dițională eu Steaua. Iată scurte 
amănunte de Ia partidele de sim- 
bătă și duminică.

S.C. MIERCUREA CIUC — DI
NAMO BUCUREȘTI 4—4 (1—2,
2—0, 1—2) șl 2—5 <1—2, 0—2, 1—1).

Scorul cu care s-a Încheiat pri
ma intîlnlre nedreptățește for
mația gazdă care a dominat ma
rea majoritate a partidei, inițiind 
numeroase atacuri, dar — din pă
cate — rattact " “ J___
rablle de gol. Campionii au reu
șit să obțină egalitatea abia în 
ultimul minut ‘ 
cat : Horvath, 
Cslszer pentru Sport Club, B. 
Naghi, Tureanu, Solyom șl A- 
xinte pentru Dinamo.

multe ocazii favo-

de joc. Au tnar- 
Todor, Micloș,

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE „IN BLOC"
(Urmare din pag. 1)

mai puțin de 8 titulari fiind 
„păstrați" pentru partida pe 
care Vulcan o susține miercuri 
eu Sportul ! Abia de prin mi
nutul 60 difgrența de valoare 
s-a materializat mai consistent, 
pînă atunci Borș și compania 
presînd continuu, fără a găsi 
însă calea spre țintă sau gre
șind în momentul decisiv. Fa
zele bine gîndite nu au lipsit, 
totuși, două fiind de puțin ra
tate de Petre, alte cinci în- 
semnînd tot atîtea eseuri (au
tori : CHIRICENCU 3, ALDEA 
Și PARASCHIV), unul tran
sformat de NICA. A condus 
bine FI. Dudu

RAPID — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 6—43 (3—15),
Scor-fluviu pe „Giulești", in
tr-un meci în care ambițiile 
gazdelor s-au spulberat după 
o singură repriză. XV-le stu
dențesc s-a impus în toate 
compartimentele, realizînd un 
joc bun, convingător și o vic
torie meritată, chiar și la a- 
ceste proporții. Scorul l-a des
chis COVACI, printr-o încer
care și l-a încheiat BOSSE-

R.C.

MAYER, de asemenea prin 
încercare, ambele transformate 
sigur de către PARASCHIVES- 
CU. Dealtfel, „uvertura" 
R.C. Sportul studențesc avea 
să mai transforme alte 4 
cercări, dintre care una l-a a- 
parținut ! Celelalte puncte ale 
învingătorilor au fost opera lui 
A. HARITON (inc. și drop), 
TOADER, ATANASIU și ILIE, 
toți cu cite o încercare. Rapi
dul (care s-a angajat cu des
tulă fermitate în jocul din gră
mezi șl din margine, dar a 
fost absent la capitolul finali
zare), a redus din handicap 
prin SIȘIU (două Lp.). Foarte 
bun — atent și cursiv — arbi
trajul lui Aurel Găgeatu. (T. 
ST.).

FARUL — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 14—3 .................................
braț. Farul 
„sclipirile" 
MOTRESCU 
precizia lui 
l.p.). Pentru
PALAMARIU (Lp.).’ A arbitrat 
Th. Witting. (C. Popa, 
resp).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — C.S.M. SIBIU

lui

in-

(10—3). Joc echili- 
s-a impus prin 
lui HOLBAM și 
(cite un eseu) și 
BUCOS (drop și 
studenți a înscris

co-

C.S.M. 33—6

desfS- 
Maftel

UN PUNCT LA MIERCUREA CIUC!
în partida de duminică, dina- 

movlștll au abordat jocul cu mal 
multă prudență șl dlspunlnd de 
o garnitură mai matură șl mal 
experimentată au exploatat fle
care greșeală a formației loca'e. 
în comparație cu partida de 
simbătă, iocalnlcil au evoluat 
mai slab. Pană (2), Axinte, Cos- 
tea, Tureanu, respectiv F_ Antal 
(2) au fost autorii celor 7 punc
te. A arbitrat O. Barbu, la cen
tru ; ajutat de A. Blro și T. Sza- 
"■* ...... ............. — PAȘ-bo, la cele două Unit (V. 
CANU, coresp.

STEAUA BUCUREȘTI — 
REA SF. GHEORGHE 11—2 
6—0, 2—1) și 7—2 (4—0, 0—0,

Oaspeții au deschis scorul în 
primul med, după care insă 
Steaua, complet stăpină pe si
tuație, și-a Impus superioritatea 
ajungînd să conducă cu 9—1 la 
sflrșitul celei de a doua reprize. 
In ultima treime gazdele n-au 
mai insistat, ceea ce a făcut ca 
jocul să capete un caracter mal 
echilibrat

Au marcat : Hălăucă, Cazacu,

UNI- 
(3-1, 
3-2).

Chiri ța (cite 3>, Sandor, Ioni ța, 
Olenlci, Nlstor gt Gheorghiu, 
respectiv Unguresnu M Lukaes.

în cel de-al doilea meci, 
Steaua s-a impus tn ultimele ÎS 
minute ale primei reprize cînd a 
marcat consecutiv patru goluri. 
Apoi, hochelștU de la Unirea au 
echilibrat aspectul jocului, mal 
ales datorită prestației excelente 
a portarului Kelemen. După o 
repriză albă, ultima treime a ln- 
tnnlril a fost eea mal animată.

Au marcat: ▼. Huțanu (2), 
Nlstor, Justinian, Balogh, San 
dor, Hălăucă pentru Steaua, Ke- 
menessy șl Dumitru pentru U- 
nlrea.

A arbitrat : M. Presneanu, la 
centru : ajutat de R. Caslan și 
A. Dibemardo.

Călin ANTONESCU
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Tripla intilnire 
România - U. R. S. S.

UN TEST
(Urmare din pag. 1)

greul l-a dus apărarea ime
diată.

Cînd a reușit să se demar- 
cheze rapid, să paseze opor
tun, reprezentativa noastră a 
arătat une’e bune posibilități 
ofensive, ilustrate de perioada 
dintre minutele 70 și 84, cînd 
ea a atacat mai susținut, mai 
periculos, trecînd pe lingă ega- 
lare.

Dar, cum mai arătam, în pli
nă dominare a formației noas
tre a venit al treilea gol al 
gazdelor care a încheiat prac
tic întrecerea.

Reținînd elementele con
structive arătate in șreastă 
partidă, ca și posibilitățile u- 
nor tineri (precum Micclae și 
Munteanu II, în mod special), 
lntîlnirea de la Moscova a con
stituit un test în vederea sta
bilirii unei direcții de lucru cu 
lotul reprezentativ pentru pre
liminariile C.M. — 82.

FILMUL MECIULUI
început de joc alert, fără 

obișnuita perioadă de tatonare. 
Gazdele au inițiativa, combină 
în viteză, dar nu reușesc, to
tuși, în primul sfert de oră, 
decît o singură dată să se a- 
propie periculos de poarta 
noastră, in min. 6, cînd Iarțev 
a trimis cu capul, la o lovitură 
de colț, pe lingă bară. în min. 
16, se deschide scorul, urmare 
nu atît a dominării insistente 
a echipei sovietice, cit a lip
sei de sincronizare a fundași
lor noștri centrali și a ezitări-

lor repețB 
propr.; .4 
care a șifl 
de la apd 
primit ere 
mumenie 1 
rea nnastl 
țiune de I 
colae corni 
vitura del 
formată, I 
RIAK. Li 
mâni ies.l 
hotâriți 11 
M. F.ădutl 
moașă f.'J 
bine îr.apl 
acesta ratl 
și pierderi 
a înscrie. 1 
o lovitura 
Bălăci, bal 
nu care ■ 
cu capul, I 
LAE, veni 
șutează pil 
redirPÎBi 1 
mentul aci 
tru noi nl 
folosit perl 
rea, situați 
trece din I 
mației soi! 
ocazii de 1 
(șut din >1 
de -puțin j 
mim- • 30 (n 
ta noastră! 
de Cristian

Un timpi 
are, in ge 
prima repi 
este ceva I 
noastră, cu 
acționează 1 
ție și deci] 
teritorial, 1 

iforța ofens

JOC EXCELENT DUPĂ PAU
România (B) -

(29—0). Au marcat PASCALE 
3, VARGA, PUJINA — eseuri, 
BALINT (2 Lp. și 2 transf.), 
V. ION (l.p.), respectiv IVAN- 
CIUC (drop) și TAMAȘ (l.p.). 
A arbitrat : P. Ionescu. (V. 
Săsăranti, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
POLITEHNICA IAȘI 6—3 (3-0). 
Autorii punctelor : MIHALCEA 
și DRANGA (cite o l.p.), res
pectiv NISTOR (l.p.). A arbi
trat O. Ionescu. (E. Solomon, 
coresp.).

C.F.R. BRAȘOV — R.C. GRI- 
VIȚA ROȘIE 3—16 (3—6). Au
înscris : LÂZURCĂ (l.p.) pen
tru gazde, respectiv MACA- 
NEAȚA și AL. MARIN (eseu
ri), SIMION (l.p. și transf.), 
STĂNESCU (drop). Arbitru : 
A. Manea. (C. Gruia, coresp.) 

CLASAMENTUL
5 7 0 0 218- 35 a 3 
7601 175- 39 19 
7 6 0 1 116- 46 19 
7 5 0 2 160- 65 17 
7 5 0 2 120- 83 17 
7412 85- 67 16 
7313 103- 81 13» 
7304 92- 88 13 
7214 46-103 12 
7214 45-,92 12 
7 
7 
7 
7

• Punctul scăzut 
pendări.

dunArm GALATI 
IUL RĂDĂUȚI 6—1 
3—0) șl 10—1 (3—0,

Jocuri modeste din
vedere tehnic șl spectacular, ciș- 
Hgate tn mod meritat de gălâțeni, 
superiori din toate punctele de 
vedere. Au marcat Andrei (2+1), 
Berdilă, Bociu, Visau (1+1), 
Brandabur (1+1), Bălâneanu (2), 
Marca (1), Glierghlșan (Z), Bl- 
neață, Liga, respectiv Ha- 
lusz (1+1). Toarte exigent 
arbitrajul Iul Gh. Mureșanu (a- 
jutat de I. Becze șl Gh. Lupu) 
care a dictat ta ambele jocuri 
105 minute de penalizări I (T. 
sntlOPOL, eoresp.).

— META- 
(2—1, 1—9, 
1-1, «-0).

punct de

un PRONOSPORT iraiuzl

55

I
I
I
I
I
I
I
I

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Grivița R.
4. Farul
5. Șt. Baia Mare
6. Șt. Petroșani
7. Sportul stud. 
’ „U“ Tim.

Polit. Iași 
Vulcan
Rulm. Bîrlad 
C.S.M. Sibiu 
Rapid
C^F.R. Brașov

8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

1 1 5 20-103 10
115 20-138 10
100 11-152 9
007 19-174 7
pentru 3 sus-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 14 OCTOMBRIE

EXTRAGEREA I: 3 14 27 42 
EXTRAGEREA a H-a: 31 57 25 
EXTRAGEREA a IH-a: 24 

13 33.
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI: 

450.214 LEI, din care 27.426 lei, re
port la categoria L

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 14 OCTOMBRIE
I. Ascoll

n.
HL
IV.
V.

VI. 
VII. 

vm.
IX.

Lazio
Avelllno — Bologna 
Cagliari — Catanzaro 
Florentina — Pescara 
Internazlonale — Napoli 
Juventus — Udinese 
Perugia — Milan 
Roma — Torino 
F.C. Brăila — F.C.M.

X. Vllt. Gheorghenl — FC
XI. Pandurii — Progresul 

XII. U.T.A. — Gloria Bistrița
Xm. Unirea A. " "

x
1
1
1
1
X

x 
Bv. X 
C-ța 1 

1 
1 

______ „ Iulla — F.C,M. 
Reșița ANULAT

FOND TOTAL DE CIȘTTGURI: 
887.259 LEI, din care 74.573 lei, 
report la categoria L

I
I
I
I
I
I

Supărați pe echipa lor de 
club, iubitorii fotbalului din 
Pitești nu au onorat cum se 
aștepta întîlnirea internaționa
lă dintre echipele secunde ale 
României șl U.R.S.S., disputa
tă ieri dimineață pe stadionul 
„1 Mai". în tribune s-au aflat 
doar 4—5000 de spectatori. Dai 
cei ce nu au fost la acest joc 
au ce regreta. Am asistat la 
un meci plăcut, de bună cali
tate. Echipa secundă a Româ
niei a obținut o victorie aplau
dată și pe deplin meritată, 
chiar la proporțiile acestui 
scor : 4—1 (1—1). Succesul se 
datorește jocului excelent pres
tat după pauză, In min. 15, 
oaspeții au deschis scorul ; 
Leșiuk, aflat singur pe par
tea dreaptă, a centrat peste 
Moraru și KLEMENTIEV (și 
el nemarcat) a trimis cu capul 
în poarta goală. într-un joc 
de uzură, oaspeții s-au văzut 
mai des, au creat probleme 
dificile pentru că cele două 
vîrfuri ale lor nu erau bine 
păzite. După un șut peste 
poartă al lui Klementiev (min. 
24) și o ratare a lui Iovănescu 
(min. 26) Andreev, scăpat sin
gur, a fost la un pas de 
jorarea scorului (min. 32), dar 
Moraru a ieșit inspirat și cu 
un reflex excelent a evitat 
golul. A fost, de fapt, unul

din rr.omenl 
acestei paJ 
min. 40, el 
să egaleze I 
sat pe Băl 
centrat de I 
careu_^Jipi| 
unghi. IOl 
din voleu, I 
lung, cu tel 
atins balonl 
45 de mint!

După paJ 
tidei avea a 
Reprezentat! 
ciind de dl 
cui construi 
lmprimînd I 
avea să-și J 
întrecere. PI 
dente domil 
o fază perl 
Insă Marii 
(min. 50), I 
minutul urJ 
cu 2—1 : Iol 
o lovitură IU 
rinescu a tri 
poi, aproapa 
fund și Cîr| 
un șut sec, 1 
ga. In min. | 
de la „vând 
de Batacliud 
priiri un gol 
la o âivitud 
m, p'tarul 
supusa cent 
NESCU sesil

TINERII NOȘTRI JUCA
România - U.

Timp excelent pentru fotbal, 
mulțl spectatori pe Stadionul 
Republicii, care pînă la urmă au 
plecat acasă nemulțumiți de 
rezultat, dar și de jocul re- 
£rezentativei noastre de tineret, 

î această confruntare amicală 
„unsprezecele" antrenat de Robert 
Cosmoc s-a clătinat chiar din 
min. 16: atunci, pe fondul unei 
dominări sterile a „tricolorilor" 
excelentul TARHANOV este găsit 
cu o minge de contraatac, dinco
lo de linia de centru; jucătorul 
sovietic pleacă cu balonul la pi
cior — după ce mimase că va 
pasa, apărătorii noștri erau în li
nie în acel moment — și înscrie, 
deschizînd scorul. Nepermis acest 
„scurt-circuit" al fundașilor noș
tri centrali Bumbescu — Iovan. 
Echipa României aleargă după 
egalare, fără spor, fără o viziune 
clară a fazei de atac și mal ales 
nemulțumește viteza ei — scăzu
tă — de joc din cauza conducerii 
exagerate a balonului (Irimescu, 
Bozeșan, Suciu, Geolgău), a pa
selor telefonate, intuite de fun
dașii adverși — vizavi de dina
mica oaspeților, realizată prin- 
tr-un joc simplu — pase dintr-o 
bucată, demarcări pernîanente pe 
viitoare poziții. Echipa noastră 
păcătuiește, aruneînd mereu ba
loane în careul advers, în aglo
merația cea mai mare, acolo 
unde masivii jucători sovietici, 
indiferent de numărul purtat pe 
tricou, marchează strict, dublea
ză prompt. Nu se încearcă „un-

doi“-uri în vl 
din linia a cH 
reului. 1

In repriza 1 
poarta lui Ni 
mal numeroa» 
se: în min. <1 
Geolgău lo-vfl 
în min. 57 ș| 
intervenții del 
mițînd în col 
Șunda șl. resil 
în min. 70, toi 
pida extremă I 
este excelent I 
reanu rămăsei 
Bumbescu a I 
șl centrarea I 
de PETRAKCi 
se agită, mail 
nul în bară I 
este jucat, dl 
acelei formați 
mal viguroasa 
mijloacele mol 

Azi, lotul da 
gram de refl 
programat uil 
în vederea ui] 
echipa neiTstrl 
de disputat înl 
pionatulul eur] 
reprezentativa 
programat ml 
Republicii, on

Arbitrul bulj 
jutat de L Po 
a condus core 
mâții: ROMA* 
grilă, Bum best 
nu — Geolgău 
(min. 55 M.



MAI MULT
p porții 
IIATULIN 
sub bară 
m. Golul 
pntinuare, 
In apăra- 
Inouă ac
telor Ni- 
tarcu, Lo- 
Ite trans- 

de BU- 
Ltorii ro- 
peva mai 
I min. 20, 
i o fru- 

pasează 
karu, dar 
pția pasei 
ocazie de 

obținem 
Execută 

B la Di- 
mingea, 

re NICO- 
ki acesta 
Iul lung, 
țp.i *Wo- 
Ibil pen- 

păcate, 
ba egala- 
inițiativa 

rtea for
are două 

1 min. 26
Iurcisin, 

ră) și^în 
la poar- 
pe rtnd, 

Lu II).
fă jocul 
ptul din 

tempoul 
apărarea

Li libero, 
I de aten- 
p domină 
Imai avea 
rimele 45

de minute. Pe un astfel de 
fond al întrecerii, jucătorii ro
mâni apar mai frecvent în zo
na porții adverse, reușind cî- 
teva bune acțiuni de atac, în
cheiate însă cu șuturi lipsite 
de periculozitate. Astfel, în 
min. 61, Cămătaru a trimis de 
aproape în brațele portarului, 
în min. 75 Koller a șutat pe 
lîngă bară, dintr-o, poziție fa
vorabilă, în min. 77 Munteanu 
II a șutat slab la capătul unei 
curse, e drept frumoase, de a- 
proximativ 50 m, iar, în min. 
81, un șut al lui BQloni a tre
cut și el pe lingă bară. Cu șa
se minute înaintea finalului 
partidei, cînd se părea că sco
rul nu mai poate fi modificat, 

o nouă greșeală în lanț a apă
rătorilor noștri face ca tabela 
de marcaj să devină 3—1, 
IURCIȘIN înscriind dintr-o 
pasă la întîlnire trimisă de 
Mahovikov. Un minut mai 
tirziu, Cămătaru are posibilita
tea să reducă din handicap, la 
o lovitură de colț executată de 
Dinu, dar se înscrie sub tra
iectoria balonului și ratează lo
vitura de cap, dintr-o excelen
tă poziție de gol.

Arbitrul iugoslav A. Nit ici a 
condus corect următoarele for
mații : U.R.S.S. : Gontar — La- 
dinski. Nikulin. Bubnov, Ma
hovikov — Buriak, Hidiatulin, 
Gavrilov (min. 48 Oganician), 
Sevlo — Iarțev (min. 65 Hap- 
salis), Iurdșin ; ROMANIA: 
Cristian 7 — Tilihoi 6, Păltini- 
șan 5 (min. 46 Ștefănescu 6), 
Nicolae 7, Munteanu n 7 — 
Dinu 7. Bălăci 6 (min. 72 Stoi
ca 6), Boloni 6 — Cîrțu 5 (min.

Koller 6), M. Răducanu 7, 
H^-mătaru 6.

VICTORIE CONFORTABILĂ
(B) 4-1 (1-1)

pante ale 
u că in 
nră avea
l-a lan- 

Lesta a 
I peste un

la șutat 
fin colțul 
rtarul a 
—1 după

plia par- 
lotul alta. 
L benefi- 
l de jo- 
Blocașilor, 
[ susținut, 
lenera de 
linei evi- 
l creează 

de care 
p profită 
I ca în 
I conducă 
I executat 
loltă, Ma- 
Ipul, îna- 
Ini.i de 
pscris cu 
Idin stîn- 
Iki scoate 
la șutată 
In. 56 va 
Ise vede : - 
te l»*20 
bre pre- 
t IOVA- 

tnserie

spectaculos în colțul opus. E- 
chlpa noastră e mai insistentă, 
joacă mai bine, mai organi
zat. Oaspeții încearcă să re
ducă din handicap, însă apă
rarea, în frunte cu Agiu, este 
la post. Așa se face că în min. 
75, diferența de goluri crește : 
Augustin îl lansează pe ClM- 
PEANU II. Acesta, cu o suită 
de fente și driblinguri face 
„mat“ trei apărători, ridică 
privirea și de la 15 m trimite 
cu latul, la colț, înscriind spec
taculos, pe lîngă Rominski, 
ieșit în întîmpinare. în min. 
84, cînd jocul era la discreția 
fotbaliștilor noștri (care au 
dominat autoritar după golul 
4), Iovănescu a trimis plasat, 
dar balonul a lovit bara.

Arbitrul Ahmct Akarov (Bul
garia), ajutat la linie de C. 
Bărbulescu și Fr. Coloși, a con
dus foarte bine formațiile :

ROMANIA (B) : MORARU 
— Nadu, AGIU, CÎRSTEA, 
Bărbulescu — Țicleanu (min. 
70 CÎMPEANU II), Augustin, 
IOVĂNESCU — BATACLIU, 
Marinescu (mln. 60 Caraba- 
geac), D. Nicolae.

U.R.S.S. (B) : Rominski — 
Vâlfnavski, Barovski, Kurnenin, 
Saveika — USTIMCIK, Leșiuk, 
Kurnev (min. 65 Davidov) — 
KLEMENTIEV, Pudasev, An
dreev.

Constantin ALEXE

AU DEZILUZIONAT
0-2 (0-1)

e șutează 
afara
ktanlle la 
pt ceva 
Ip er icul oa- 
șutată de 

Lsversala“; 
hiov are 
Im ent, tri- 
krile lui 
llgău. Dar, 
[aatac, ra- 

Nlkonov
— Ungu- 

L In față, 
[driblat — 
fructificată 
a noastră 
pată balo- 
șl meciul 
de cauză 

[a dovedit 
apînă pe 
fotbalului, 

re un pro
be fiind 
ktrenament 
c -R,e care 
ret^TT are 
kriile cam- 
Iturul cu 
pi: meci

Stadionul

Takev, a- 
Dragomir, 

barele for
ței — Ne-

Ungurea- 
L Irimescu 
[ Klein —

Tur cu (min. 46 Terheș), Suciu 
(min. 44 Șunda); U.R.S.S.: No
vikov — Kaplun (mln. 79 Golov- 
nea), Haciatrean, Demianenko, 
Juravliov — Adj am, Baltacea, 
Kuhlevskl, Tar han o v — Petrakov 
(mln. S3 Ianușevski), Nikonov.

ÎN DIVIZIA B: DOAR TREI VICTORII ÎN DEPLASARE I.
SERIA I ------------
i

F.C. Brăila 0
F.C.M. Brașov 0

BRĂILA, 14 (prin telefon). 
Avind meritul de a nu pune 
accentul pe defensivă, brașove
nii și-au adus din plin contri
buția la realizarea unui joc o- 
fensiv, în care tempoul a fost 
acceptabil, in unele perioade, 
chiar bun. Nu același lucru se 
poate spune, însă, și despre ex
primările celor două combatan
te, atît in situația de atac, cit 
și în cea de apărare, unde mar
cajul sever a fost Înțeles une
ori greșit, abundind intervenții
le situate dincolo de limita re
gulamentului (Ciucă ți Alecu 
au primit cartonașe galbene). 
Pe fondul unui echilibru aproa
pe perfect — dar cu numeroase 
nereușite de ordin tehnic — in 
contul gazdelor nu am putut 
trece nici o ocazie de gol (!), 
lipsa lor de orientare tactică ți 
precipitarea în apropierea fa
zelor de finalizare fiind eviden
te. La rîndul lor. oaspeții 
s-au aflat insă de patru 
ori pe punctul de a mar
ca prin Paraschivescu (min. 28 
și 63 — șut pe lingă poarta 
goală 1) si Gherghe (min, 58 și 
85). După aspectul general al 
jocului — dîrz și de angaja
ment — brașovenii se pot de
clara nemulțumiți de rezultatul 
înregistrat, echipa antrenată de 
Nicolae Proca putînd pleca 
acasă cu ambele puncte.

Arbitrul C. Szilaghi (Baia 
Mare) a condus bine.

F.C. BRĂILA : Trotn — Pan- 
țuru. Trifina. Moroianu, Miba- 
lacfae — Alecu. Luca (min. 28 
Tudor). Petracbe — Cinei, Tra
ian, Berr.acek.

F.C.M. BRAȘOV : Balasz — 
Papuc, Panache, Pescaru, Văr- 
zaru — Naghi. Șui ea, C. Popes
cu — Gherghe. Paraschivescu, 
Boriceanu (min. 83 Adami).

Adrian VASILESCU

VIITORUL Gheorgheni 1 (0)
F.G Constanța 2 (1)

GHEORGHENI. 14 (prin te
lefon). Partidă de mare luptă, 
aspră, dar desfășurată corect. 
Evident, fotbaliștii constănțem 
au fost superiori din punct de 
vedere tehnic, au etalat un joc 
combinativ de pase la mijlocul 
terenului, de unde au lansat 
deseori contraatacuri rapide, 
tăioase. periculoase. Gazdele, 
deși au alergat mult și s-au 
zbătut enorm pentru a obține 
un rezultat favorabil, nu au pu
tut să-și aproprie victoria dato
rită. îndeosebi, sterilității ata- 
canților. Scorul a fost deschis 
de constănțeni în min. 25 : TA- 
RARACHE a reluat, cu capul, 
sus, la colț, o lovitură liberă 
laterală executată de Dorel 
Zamfir și cu acest scor s-a în
cheiat prima repriză. Imediat 
după pauză (min. 46), oaspeții 
și-au mărit avantajul : IGNAT

SERIA A Ila —
METALUL București 2 (0)
OLTUL Slatina 1 (1)

Așa cum s-au desfășurat 
ostilitățile în prima parte, se 
părea că Oltul va crea o tra
diție în a câștiga in fața Me
talului chiar pe terenul din 
Pantelimon. Bucur^ștenii au a- 
vut inițiativa In primele 45 de 
minute, au beneficiat de o suită 
de lovituri de colț, dar la pau
ză tabela de marcaj indica un 
avantaj, de 1—0, în favoarea 
echipei din Slatina, ca urmare 
a sancționării de către MIN- 
CIOAGĂ (min. 16) a unei

Sielian TRANDAFIRESCU

Excelentul portar sovietic* Novikov, va respinge oportun ba
lonul pe care Klein se pregătea să-l trimită cu capul în plasă. 

Foto : Dragoș NEAGU

a șutat sec din interiorul careu
lui, făcînd inutilă intervenția 
portarului Tache. Viitorul a re
dus handicapul în min. 62 : 
TUDOSE a transformat impe
cabil penalty-ul acordat la un 
fault în careu al lui Drogcanu 
asupra lui Marton,

O. Anderco (Satu Mare) a 
arbitrat foarte bine.

VIITORUL: I. Tache —
Dezso, Cerghizan, Tudose, 
Ftilop — Ruja. Marton, Vajna
— Balazs, Naghi (min. 70 
Papp), Forkaș.

F.C. CONSTANȚA : Lascu — 
Mustafa. Petcu, Bălosu, Nistor
— Ignat, Drogeanu (min. 70 
BoTali), Livciuc — D. Zamfir 
(min. 87 Ziahiu II), Penîu, Ta- 
rarache.

Aurel PĂPĂDIE

MUSCELUL Cimpulung 2 (0)
UNIREA Focșani 1 (1)

Au marcat: Pamfil (min. 55), 
Miuțu (mln. 89), respectiv Sima 
(mln. 26).
ENERGIA Gh, Gh.-Dej 1 (1)
MINERUL G. Humorului 3 (1)

Au înscris: Roșea (mln. 11),
respectiv Florea (min. ») șl
Coșereanu (mln. rt șl Șl).
DELTA Tulcea 2 (0)
GS.M. Suceava 0 (0)

Autorii golurilor: T4nx.se (mln. 
5î) și lamandi (mln. 66).
NITRAMONIA Făgăraș 1 (0) 
C.S. Botoșani 2 (1)

Au înscris: Arineanu (mln. M).
respectiv Sofran (min. S3) șl 
Pandiehi (mln. 88).
I.C.LM. Brașov 0
TRACTORUL Brașov 0
VIITORUL Vaslui 2 (0)
PROGRESUL Brăila 0 (0)

Au marcat: Spirea (mln. 65) și
Amarandei (min. 76).

PORTUL Constanța 1 (1)
CIMENTUL Medgidia 0 (0)

Unicul gol a lost realizat de 
BUlboacă (mln. 22).

Relatări de la P. Mateoiu, Gh. 
Grunzu, I. Filip, V. Lazăr, C. 
Gruia, M. Florea si P. Enache.

1. F.CJ4. BRAȘOV
2. F.C. Constanța
3. Delta Tulcea
4. C.S.M. Suceava
5. C.S. Botoșani 
*. Minerul G.H.
7. Unirea Focșani 
B. I.C.I.M. Brașov
9. Progresul Brăila

10. Viitorul Vaslui
11. Tractorul Brașov
12. Viit. Gheorgheni
13. F.C. Brăila
14. Muscelul C-lung
15. Energia
14. Cimentul Med.
17. Portul Constanța
18. Nrtramonia Făg.

1711 
*711 
9 3 13
9 4 3 2
9 5 13
9 5 13
9 5 0 4
9 3 3 3
9 3 2 4
«324
9 3 2 4
9 3 2 4
9 2 3 4
*234
9 3 15
93 ti
«399
9 117

22- 4 14
24- I 15
15- 1 11
13- 4 11 
15-10 11
10- 17 11 
20-11 10
14- 11 9
15- 15 I 
10-11 0
11- 14 I
9-13 «

12- 17 7
•■17 7
9-10 7
9-17 4
4-17 4
4-19 3

ETAPA VIITOARE (duminici 21 
octombrie): Nltramonia Făgăraș 
— Portul Constanța, Viitorul Va
slui — Muscelul Cimpulung, Trac
torul Brașov — Delta Tulcea, Ci
mentul Medgidia — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej, Minerul Gura Hu
morului — I.C.I.M. Brașov, C.S.M. 
Suceava — F.C. Brăila. F.C.M. 
Brașov — Viitorul Gheorgheni, 
Progresul Brăila — Unirea Foc
șani. F.C. Constanța — C.S. Bo
toșani.

neînțelegeri a fundașilor cen
trali ai Metalului. Pauza insă 
a fost binevenită pentru elevii 
antrenorului Creiniceanu. Ei au 
început în forță repriza secun
dă, au combinat mai simplu și 
au -întors” scorul ir. favoarea 
k>r : CAMUI, în min. 47. a re
luat centrarea lui Prodan, iar 
DUMITRESCU. în min. 49. a 
marcat golul victoriei. Pină la 
sfîrșit. metalurgiștii au încercat 
să-și majoreze avantajul, dar 
șutul lui Gane (min. 67) a în- 
tflnit bara, iar Lungu (min- 69) 
n-a putut fructifica o ocazie 
favorabilă, cînd a șutat slab.

A condus foarte bine Cr. 
Teodorescu (Buzău).

METALUL : Toma — Anghe-' 
lina, Marinescu. Călărașiu. Ga
ne — Dumitrescu, Tănase (min. 
73 Omer). Giugiumică — Pro
dan, Dumitrașcu (min. 55 Lun- 
gu). Cămui.

OLTUL : Ciurea — Mircea 
Popescu, Vlăduț, ©otoșman, 
Birțan — Bălan. Teodorescu. 
Furnea — Mincioagă, Frați lă. 
Păun (min. 28 Florescu ; min. 
30 Asaftei).

P. V1NTILA

PANDURII Tg. Jiu 2 (1)
PROGRESUL VULCAN 0 (0)

TG. JIU, 14 (prin telefon). 
Pe o vreme excelentă, peste 
10.000 de spectatori au luat loc 
în tribunele cochetului stadion 
din localitate. Gazdele au ju
cat foarte bine, cu multă am
biție, dominînd cu autoritate o 
echipă (PROGRESUL) care în 
acest meci ni s-a părut blazată,

fără vlagă, în oare doar ex-di- 
namovistul D. Florian a dat 
de furcă apărătorilor din loca
litate. După atacuri repetate, în 
min. 15 RĂDOI găsește un cu
loar favorabil ți, de la 14 m„ 
înscrie jos, la colț. Bucurește- 
nii încearcă să răspundă prin 
contraatacul lui D. Florian, dar 
acesta, singur, nesusținut de 
coechipieri, nu poate face mare 
lucru. După reluare, gazdele își 
reiau suita atacurilor la poarta 
lui Bulancea, Rădoi (min. 53 și 
75) și E. Mihuț (min. 65)_ ra
tează copilărește ocazii rarisi
me de a majora scorul. Auto
golul lui G. SANDU din min. 
85 vine să pecetluiască un scor 
și o victorie pe deplin merita
tă a formației antrenată de C. 
Ștefan.

A arbitrat foarte bine M. 
Moraru (Ploiești).

PANDURII : Papuc — Zuică, 
Mladin, Nanu, Coieulescu — 
Toma, Lupa, Basculescu — Bă- 
luță, Rădoi, L Mihuț (min. 30 
Colceag ; min. 47 E. Mihuț).

PROGRESUL-VULCAN : Bu
lancea — Nignea, Grigcre, G. 
Sandu. Ștefan — Anghel (min. 
72 lord ache), Al. Moldovan 
(min. 46 I. Sandu). Draga — 
Cristea. Mari ca, D. Florian.

Pavel PEANA

POIANA Cîmpina 3 (2)
CHIMICA Timăveni 1 (1)

Au înscris: Preda (mln. n șl 
46), Ionescu (mln. 26), respectiv 
Bonei (mln. 1).
FLACARA Moreni 2 (2)
METALUL Plopeni 2 (1)

Autorii golurilor: Enache (mln.
14) și Vașilache (min. TT) pentru 
Flacăra. Ghlțeseu (mln. m șl 
Spiridon (mln. 40) pentru Metalul.
F.G RAPID București 3 (1)
RULMENTUL Alexandria 0 (0)

Aa marcat: Ion Ion (min. 17),

SERIA A lila -
U.T. Arad 1 (1)
GLORIA Bistrița 0 (0)

ARAD, 14 (prin telefon). 
„Matineu” de.-. Divizia A pe 
Mureș, chiar dacă a evoluat 
„Gloria” Bistrița și nu... „Glo
ria” Buzău, de care arădenii 
nu uită nici azi. O primă re
priză de fotbal total, cu o „tl- 
nără doamnă” năvalnică șl o 
Glorie în fața căreia destule 
divizionare A ar avea comple
xe. U.T.A. a vrut să demon
streze din start superioritatea 
sa de ansamblu, însă șansa 
i-a Întors spatele de patru ori, 
cînd barele s-au opus golului : 
Cura (min. 6 și 7), Batoza 
(min. 19) ți Vaczl (mln. 31), 
Golul avea să vină în min- 
37. cînd, după ratarea lui Leac. 
CURA a insistat, sancționind 
din apropiere „sincopa” apără
rii bistrițene. Ca un veritabil 
„cal troian”, formația antrena
tă de AL Constantinescu a- 
runcă săgeți pe contraatac și 
numai luftul lui Moga (min. 
33) și intervenția miraculoasă 
a lui Iorgulescu (min. 34, la 
șutul lui Georgescu de la 5 m) 
au făcut ca cei aproximativ 
10.000 spectatori să nu „înghe
țe” sub soarele de primăvară.

In repriza secundă, prema
tur mulțumiți, elevii Șui I. 
Reinhardt nu mal forțează. Mai 
au două bare (min. 64 și 82). 
dar ei cedează fizic și cunosc 
destule emoții la contraatacu
rile bistrițene.

Arbitrul C. Jorja (București) 
a condus bine.

U.T.A : Iorgulescu — Gașpar. 
Bîtea, Gal, Giurgiu — Iova 
(min. 60 Sandor), Leac (min. 
81 Schepp), Tisa — Cordaș, 
Vaczi, Cura.

GLORL4 : Gavrilaș — An- 
dreicuț, Pantelimon, Firipoi. 
Rocneanu — Butuza, Damian, 
Georgescu — Sigmirean (min. 
72 Dănilă), Moga, Bereeanu.

Mircea M. IONESCU

AURUL Brad 5 (3)
SOMEȘUL Satu Mare 0 (0)

BRAD, 14 (prin telefon). Gaz
dele nu au lăsat nici o șansă 
proaspetei promovate Someșul, 
ciștigind această partidă de o 
manieră categorică, care ne 
scutește de prea multe comen
tarii. Echipa antrenată de La- 
dislau Vlad și-a depășit adver
sarul la toate capitolele : tac
tic, tehnic și fizic. Avind in 
Ghiță un veritabil realizator și 
în Stingă un bun și lucid co
ordonator, gazdelor le-a fost 
ușor să destrame apărarea une
ori aglomerată a oaspeților. 
Hat-trick-ul lui GHIȚĂ (min. 5, 
34 și 38) avea să încununeze 
jocul bun al gazdelor din pri
ma parte a întîlnirii.

După pauză, Someșul încear
că ceva în atac, dar nu reu

Șumulanschl (min. 69) si Barta
les (mln. 73).
CARTAȚI Mirța 1 (1)
MECANICA FINA Buc. 0 (0J 

Unicul gol a fost realizat de 
Jurcă (mln. 10).
ȘOIMII Sibiu 2 (1)
LUCEAFĂRUL București 0 (0)

Au înscris: ștefan (min. 11) ți
Beleaua (min. 74).
PETROLUL Ploiești 3 (2)
GAZ METAN Mediaș 1 (0)

Autorii golurilor: Cismaru (min.
9), Simaciu (min. 10), Toporan 
(min. 51), respectiv Moraru 
(mln. 75).
F.C.M. Giurgiu 2 (0)
CHIMIA Tr. Măgurele 0 (0)

Au marcat: Păunescu (min. 79) 
și Preda (mln. 65).

Relatări de la E. Strole, Gh. 
lltnca. V. Timuc, M. Verzescu, 
S. Beu, 1. Tănăsescu și Tr. Bar- 
bălată.

1. POIANA CÎMPINA 11 7 0 4 19-10 1*
2. Mec. fină Buc. 10 4 4 2 12- 5 12
3. Metalul Buc. 11 6 0 5 19-14 12
4. Progresul Vulcan 9 4 4 1 * 5 12
5. Autobuzul Buc. 10 3 5 2 20-14 11
4. Petrolul Ploiești 9 5 1 3 11- 8 11
7. Pandurii Tg. Jiu 10 5 1 4 14-17 11
B. Chimia Tr. Mâg. 10 4 2 4 17-13 10
9. Chimica Tîm. 10 4 2 4 14-12 10

10. Rapid Buc. 9 4 2 3 13-10 10
11. Metalul Plopeni 10 4 2 4 14-12 10
12. Gaz metan 9 4 2 3 17-17 10
13. Oltul Slatina 11 3 4 4 10-15 10
14. Șoimii Sibiu 10 3 3 4 3-14 w
13. Carpați Mîrșa 10 4 0 4 9-18 8
14. Flacăra Auto. 10 2 3 5 12-23 7
17. Rulmentul Alex. 10 2 2 4 8-13 4
18. F.C.M. Giurgiu 9 2 1 4 7-13 5

ETAPA VHTOABE (duminică ZI 
octombrie): Carpațl Mîrșa — Pan
durii Tg. Jiu, Luceafărul Bucu
rești — Flacăra Automecanlca 
Moreni, Rulmentul Alexandria — 
Oltul Slatina, Gaz metan Mediaș 
— Autobuzul București, Progre
sul Vulcan București — Petrolul 
Ploiești. Metalul Plopenl — F.C. 
Rapid București, Chimia Tr. Mă
gurele — Poiana Cîmpina, Meca
nică fină București — F.C.M. 
Giurgiu, Chimica Timăveni — 
Metalul București, Șoimii Sibiu

șește nimic. în schimb, în 
min. 69, MORARU mărește 
avantajul echipei sale, iar 
GEORGESCU (min. 82) stabi
lește scorul final la o fază „lu
crată” de Ghiță- O victorie 
categorică a gazdelor care s-au 
aflat intr-o vervă deosebită..

A arbitrat bine I. Dima (Si
ghișoara).

AURUL : Rudtsuli (min. 46 
Bolla) — Buciuman, Debinciu, 
Moraru, Giurgiu — Stingă, 
Muia (min. 63 Murar), Șchiopu 
— Georgescu Ghiță, Stoica.

SOMEȘUL : Szabo — Bencze, 
Ungureanu, Kiss, PapD — Cion- 
ca, Bornyasz (min. 68 Kadar), 
Mociran — Silaghi, Borz, Toth 
(min. 68 Goia).

Florin SANDU

C.F.R. Cluj-Napoca 2 (2)
MINERUL Cavnic 1 (0)

Autorii golurilor: Mureșan (mln.
31 șl 39), respectiv Roatiș (min. 
46).
MINERUL Moldova Nouă 3 (2) 
DACIA Orăștie 0 (0)

Au marcat: Nestorovici II
(mln. 10 șl 89) sl Bianu (min. 14). 
CORVINUL Hunedoara 1 (1)
ÎNFRĂȚIREA Oradea 0 (0)

Unicul gol a fost realizat de 
Meșa (mln. 32).
UM Timisoara 2 (0}
STRUNGUL Arad 1 (1)

Au înscris: Mușat (mln. 81 șl 
87), respectiv Bedea (mln. 14).
MINERUL Anina 1 (1)
IND. SÎRMEI C. Turzii 0 (0)

Unicul gol a fost realizat de 
Iovan (min. 25).
F.C BIHOR Oradea 4 (1)
METALURGISTUL Cugir 0 (0)

Autorii golurilor: Ghergheli
(mln. 13). Hun (mln. 60 din 11 m 
$1 mln. 83) șl Vergu (min. 65).

Meciul Unirea Alba Iulia —- 
F.CJJ. Reșița a fost amtnat.

Relatări de la I. Lespuc, P. Su-

ETAPA VIITOARE (duminică 21 
octombrie): Gloria Bistrița — 
Metalurgistul Cugir, F.C.M. Reși
ța — C.F.R. Cluj-Napoca, Corvl- 
nul Hunedoara — Unirea Alba 
Iulia, Strungul Arad — Aurul 
Brad, Ind. sîrmei C. Turzii — 
U.T. Arad, Minerul Anina — F.C. 
Bihor Oradea, înfrățirea Oradea 
— Minerul Moldova Nouă, Mine
rul Cavnic — Dacia Orăștie, So
meșul Satu Mare — U.M. Timi
șoara, \

m and an, I. Vlad, 1 
Lungu și I. Ghișa.

C. CrețUj P.

1. F.C. BIHOR 9 7 1 1 20 - 6 15
2. U.T. Arad 9 6 0 3 19- 8 12
3. Corvinul 9 5 1 3 13- 8 11
4. Aurul Brad 9 5 0 4 17- 9 10
5. C.F.R. CJ.-N. 9 4 2 3 14-12 10
4. Gloria B-ța 0 4 1 4 20-11 9
7. Minerul Anina 9 4 1 4 10-12 9
8. U.M. Tim. 9 4 1 4 7-14 9
9. Strungul Arad 9 4 0 5 12- 9 8

10. Ind. sirhie 9 4 0 5 15-14 8
11. Minerul Cavnic 9 3 2 4 12-13 8
12. înfrățirea Or. 9 4 0 5 9-11 8
13. Unirea Alba 1. 8 4 0 4 9-13 8
14. Dacia Orăștie 9 3 2 4 10-17 8
15. Minerul M.N. 9 4 0 5 8-19 8
16. F.C.M. Reșița 8 314 8-7 7

17—18. Someșul S.M. 9 3 0 6 9-19 6
17—18. Metalurgistul 9 3 0 6 9-19 4

T4nx.se


Saw încheiat campionatele europene de volei AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE DIN PRELIMINARIILE
REPREZENTATIVELE U. R. S. S. 
SI-AU PĂSTRAT TITLURILE
• Echipele României s-au clasat pe locurile 5 (la 

feminin) și 7 (la masculin) • Iugoslavia (m) și R.D. Ger
mană (f) s-au calificat pentru Jocurile Olimpice

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : Cehoslovacia - Franța. 3-0 (vineri); ^România - Olanda 

3—2, Ungaria — -.- - —
slavic — Belgia 
Germania 0-3.

Bulgaria 2-3, U.R.S.S. - R. D. Germană 3-0. lugo-
3-0, Polonia — Cehoslovacia 0—3, Franța — R. F.

MASCULIN: 
(1, -13, 5, 10) 
lonia 0—3, Italia 
Belgia — Grecia

Franța - Polonia 2-3, România - Ungaria 3-1
(vineri); U.R.S.S. - Franța 3-1, Iugoslavia - Po- 

- Cehoslovacia 3-0, Ungaria - R. D. Germană 3-0, 
3—0, România — Bulgaria 3-0 (2, 14, 11).

CLASAMENTE FINALE

U.R.S.S., 2. R. D. Germană, 3. Bulgaria, 4. Ungaria. - - - - - ■ ■ - - ■ • 9, R, F. Ger-FEMININ: 1. ----------- - ... — --------
5. ROMANIA, 6. Olanda, 7. Cehoslovacia. 8. Polonia, 
mania, 10. Iugoslavia, 11. Franța, 12. Belgia.

MASCULIN: 1. U.R.S.S.. 2. Polonia. 3. Iugoslavia, 
italia. 6. Cehoslovacia, 7. ROMANIA, 8. Ungaria, 9. R. 
10. Bulgaria, 11. Belgia, 12. Grecia.

2. 4.
D

Franța, 5. 
Germană,

CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
• La start - 105 țări din toate continentele • Cum se 
vor califica cele 24 de formații pentru turneul final din 
Spania — 1982 • Meciurile preliminarii se vor încheia 

la 30 noiembrie 1981
ZURICH, 14 (Agerpres). — La 

Ziirich s-a efectuat tragerea la 
sorți a grupelor preliminare 
ale celui de-al 12-lea campio
nat mondial de fotbal, al cărui 
turneu final va avea loc în 
1982 în Spania, într-o formulă 
nouă, cu 24 de participante.

Echipa ROMÂNIEI va juca in 
grupa a 4-a europeană, împre
ună cu selecționatele ANGLIEI, 
UNGARIEI, ELVEȚIEI și NOR
VEGIEI, grupă cotată 
cialiști ca una dintre 
dificile.

Iată componența 
grupe din Europa :

GRUPA 1

GRUPA A Vl-A

Scoția, Suedia, Portugalia, 
Irlanda de Nord.

GRUPA A Vli-A

D. Germană,

de spe
tele mal

celorlalte

LYON, 14 (prin telefon). Jo
cul rezultatelor din primele 
trei zile ale turneului feminin 
pentru locurile 1—6 _ a_ făcut 
ca partidele de sîmbătă să ca
pete un rol decisiv, fiecare în- 
tîlnire fiind hotărîtoare pen
tru stabilirea ierarhiei, deoare
ce nici una dintre echipe nu 
era sigură de locul său înain
tea fluierului final al arbitri
lor. Evident, această situație 
a dat un plus de interes tu
turor confruntărilor, cele șase 
echipe luptînd cu multă ambi
ție pentru victorie.

Majoritatea pronosticurilor, 
în ceea ce privește campioa
na, au fost infirmate. Deși se 
părea că voleibalistele din 
R.D. Germană sînt în formă 
mai bună decît cele sovietice, 
avînd în vedere rezultatele din 
preliminarii și din turneul fi
nal, totuși, în întîlnirea deci
sivă de sîmbătă seara, repre
zentativa U.R.S.S. a reușit 
-să-și păstreze titlul. Ca și în 
finala din Finlanda, sportivele 
sovietice s-au impus detașat, 
manifestînd o superioritate e- 
videntă. Beneficiind de un a- 
tac în forță, de o apărare la 
fileu și _în linia a doua cel 
mai adesea de netrecut, 
U.R.S.S. a cîștigat cu 3—0 (10, 
5. 7), cucerind al 11-lea titlu 
consecutiv, în timp ce echipa 
K.D. Germane a intrat în po
sesia medaliilor de argint și a 
obținut dreptul de a participa 
la Olimpiadă. Medaliile de 
bronz au revenit campioanei 
balcanice, Bulgaria.

în ceea ce privește reprezen
tativa României, ea a reușit 
să întreacă formația Olandei, 
în disputa pentru locurile 5—6. 
Victoria i-ar fi putut reveni la 
un scor mai detașat, dacă în 
finalurile seturilor doi și trei 
nu s-ar fi considerat prea de
vreme învingătoare, permițîn- 
du-și momente de relaxare, de 
care au profitat prompt olan
dezele. Scor final, 3—2 (12, 
—12, 13, —5, 10) pentru echipa 
României, care a avut în sex
tetul de bază pe Mariana Io- 
nescu, Maria Enache, Doina 
Săvoiu, Victoria Banciu, Irina 
Petculeț și Iuliana Enescu, Si
tuarea pe locul 5 constituie 
cea mai bună poziție pe care 
s-au clasat voleibalistele noas
tre la ultimele patru ediții 
(1967 — locul 9, 1971 — locul 
7, 1975 — locul 7, 1977 — locul 
6), ceea ce le permite să par
ticipe direct, la europenele din 
1981 și, totodată, să ia parte 
la turneul de calificare pentru 
J.O., programat la începutul 
anului viitor în Bulgaria. Așa- 
clar, o comportare satisfăcătoa- 

?, care ar fi putut să fie însă 
mai bună, dacă nu ar fi 
t grevată de o serie de in- 

Oiiibilități și, totuși, și de 
•> Pusuri în ceea ce pri- 
< găti rea de concurs.

Sever NORAN
UîIS, 14 (prin telefon). E- 

r ;■ pa U.R.S.S. și-a reconfirmat 
n sala „Pierre de Coubertin" 

titlul de campioană a Europei 
și în această ediție, în care nu 
a cedat nici un joc, deși cî- 
teva dintre adversarele sale 
i-au opus o mai mare rezis
tență decît în precedentele e- 
diții. într-adevăr, formația lui 
Viaceslav Platonov a îmbinat 
experiența și calitățile tehnice

ale unor jucători (Kondra, Zai- 
țev Loor) cu tinerețea și for
ța ’explozivă a giganților săi 
(Savin, Dorohov, Vlascionov 
etc). în urma campioanei, do
uă echipe cu viitor in arena 
internațională : Polonia, care
și-a întinerit masiv Iotul, pro- 
mițînd un nou sprint spre vîrf, 
și Iugoslavia, a cărei omogeni; 
tate, pregătire tehnico-tactică 
și calități atletice i-au permis 
cîștigarea, în mod surprinză
tor, a medaliei de bronz și a 
locului acordat pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Bo- 
goevski, Lozancici. Trifunovici 
și ceilalți, pregătiți de Drago 
Tomici, au meritat această du
blă performanță, pe care o țin
tea și echipa României, exclu
să însă din turneul fruntașe
lor în urma jocurilor din gru
pa preliminară de la Toulouse.

în ultima zi a competiției 
din sala ..Pierre de Coubertin", 
finalistele — care făcuseră 
mari eforturi în grupele pre
liminarii și care au avut cu 
toate o evoluție foarte bună 
la început — au scăzut pe par
curs în rezistență, în dinamism 
și spectaculozitate. Poate *! — 
urmare a faptului că în 
mari clasamentul fusese, 
stabilit.

Conform așteptărilor, 
fără coordonatorul Cornel 
(accidentat în meciul cu Fran
ța). reprezentativa României a 
dominat turneul final secund 
de la Nancy, dar locul 7 ob
ținut este total nemulțumitor.

Aurelian BREBEANU

R.F. Germania, Austria, 
garia, Finlanda, Albania.

GRUPA A ll-A

Bul-

Olanda Franța, Belgia, Irlan
da, Cipru.

GRUPA A IH-A
Cehoslovacia, U.R.S.S., Țara 

Galilor, Turcia, Islanda.
GRUPA A V-A

Polonia, R. 
Malta,

DIN GRUPELE 1—6 SE CA
LIFICA PRIMELE DOUA 
CLASATE, IAR DIN GRUPA 
A 7-A O SINGURA ECHIPA.

Din America de Sud se vor 
califica 3 echipe, din America 
de Nord, America Centrală și 
zona Caraibilor — două echipe, 
din Africa și din Asia-Oceania 
— cîte 2 echipe.

Argentina, deținătoarea ti
tlului, și Spania, ca țară-gazdă, 
sînt calificate din oficiu.

*
La actuala ediție a C.M. 

fotbal s-au înscris 105 țări 
toate continentele. înainte
efectuarea tragerii la sorți a 
grupelor din zona europeană 
s-a procedat la stabilirea mo
dului in care vor fi alcătuite 
aceste grupe. S-a căzut de a- 
cord asupra alcătuirii a 5 gru
pe de cîte 5 echipe, una de 4 
reprezentative și una de 3 for-

de 
din
de

Italia. Iugoslavia, Grecia, 
nemarca, Luxemburg.

Da-

mâții. Astfel, au fost alcătuite 
5 grupe valorice, echipele fiind 
repartizate în tot atîtea urne, 
de unde au fost extrase bile
țelele care aveau înscrise nu
mele țărilor respective. Crite
riile de apreciere a alcătuirii 
grupelor au fost făcute pe baza 
performanțelor internaționale 
din ultimii ani, campionatul 
mondial și european, compor
tarea echipelor în cupele con
tinentale ș.a.

Iată componența acestor gru
pe valorice :

1 : Anglia, Scoția, Ceho
slovacia, Polonia, Italia, Olan
da, R.F. Germania.

2 : Iugoslavia, Franța, Aus
tria, Ungaria, U.R.S-S., Suedia.

3 : R.D. Germană, Belgia, Țara 
Galilor, Portugalia, Elveția, 
Grecia, Bulgaria.

4 : ROMANIA, Irlanda do 
Nord, Turcia, Danemarca, Fin
landa, Irlanda.

5 : Malta, Cipru, Luxemburg, 
Albania, Islanda. Norvegia.

★
Meciurile eliminatorii se vor 

desfășura între 1 noiembrie 
1979 și 30 noiembrie 1981.

Urmează ca echipele din fie
care grupă să-și fixeze datele 
de desfășurare a partidelor.

Tragerea la sorți a grupelor 
turneului final a fost fixată 
pentru data ianuarie
1982, la Madrid.

TURNEELE INTERZONALE DE SAH
>dn<i Ioseliani și Rtidoli IliiDncr continuă să iic lideri

RIO DE JANEIRO, 14 (A-
gerpres). — în turneul inter
zonal feminin de șah de la 
Rio de Janeiro, după disputa
rea a 13 runde conduce Nana 
Ioseliani (U.R.S.S.) cu 11 puncte 
(1). Maestra româncă Elisabeta 
Polihroniade se află pe locul

5, cu 6*/j puncte și două par
tide întrerupte.

în turneul masculin, după 
14 runde, lider al clasamentului 
este R. Hubner (R.F.G.) cu 9 
puncte (1), urmat de T. Petro
sian (U.R.S.S.) 9 puncte.

R.P. CHINEZA 
- MEMBRA A F.I.F.A.

Cu prilejul reuniunii Comitetu
lui executiv al Federației Inter
naționale de fotbal s-a hotărit 
primirea Asociației de fotbal din 
R. P. Chineză ca membră a 
F.I.F.A. In prezent, R. P. Chine
ză este membră a 15 federații 
sportive internaționale.

și ca 
linii 

deja,

deși 
Oros

PE TERENURILE DE TENIS
• în finala probei de dublu 

bărbați din cadrul turneului 
internațional de la Tel Aviv 
perechea Ilie Năstase (Româ
nia) — Tom Okker (Olanda) a 
învins cu 7—5. 6—4 cuplul
Mike Cahill (S.U.A), — Colin 
Dibley (Australia). în semifT-

nale, Năstase și Okker au e- 
liminat cu 4—6, 6—0, 6—1 pe 
Andrew (Venezuela) — Sven- 
son (Suedia). în semifinalele de 
simplu s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate : Okker — Si- 
monssen 6—4, 6—2 ; Hjertquist 
— Dibley 6—4, 6—7, 6—1.

R.D. GERMANĂ - ELVEȚIA 5-2

La _______________
tind pentru campionatul 
pean (grupa a 4-a), echipa R. D. 
Germane a învins cu scorul de 
5—2 (3—1) formația Elveției. Au
marcat Hoffman (3), Weber.

Berlin, tntr-un mccl con- 
euro-

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICA
(Urmare din pap. 1)

NADIA COMÂNECI 39,30 —
campioană balcanică absolută, E- 
mllia Eberle 39.15. Dumitrița 
Turner 38,60. Melita Ruhn 
38,50, Anca Kiss 38,35, Rodica 
Dunca 37,95.

Finalele pe aparate au fost, 
firesc, dominate la fete tot de 
gimnastele românce, clasate pe 
primele două locuri în toate 
cele patru probe, învingătoa
rele obținînd de fiecare dată 
nota 10 ! Primele clasate in fi
nalele pe aparate ; sărituri: 
Nadia Comăneci 19,95. Anca 
Kis$ 19,55, Alenka Zupancic 
(Iug.) 19,25 ; paralele: Nadia 
Comăneci 20,00, Anca Kiss 
și Diana Glucikeva (Bul
garia) 19,15 ; birnă : Emilia 
Eberle 19,90, Dumitrița Turner 
19,60, Dimitrina Filipova (Bulg.) 
19,20 ; sol : Anca Kiss 19,90, 
Nadia Comăneci 19,70. Iasna 
Dokl (lug.) si Diana Glucikeva 
19,10.

Prezența la Ljubljana a 
campionului european absolut, 
Stoian Delcev, părea să rezol
ve problema învingătorului în 
concursul masculin. Dar, Dan 
Grecu, dîrz și ambițios, bine 
pregătit pentru competiția de 
aici a infirmat calculele hîr- 
tiei, ropurtînd un frumos și 
aplaudat succes atît la indivi
dual compus, cit și la inele, în 
finala pe aparate de duminică 
dimineață. Ratînd trei aparate 
(!), Stoian Delcev. deși un gim
nast valoros, ne-a arătat că 
...poate fi învins, și de acest

lucru ar trebui să țină seama, 
pentru viitoarele competiții, a- 
tit Dan Grecu cit și campio
nul nostru absolut, Kurt Szi
lier. Iată, dealtfel, primii cla
sați la individual compus : Dan 
Grecu 56.85. Kurt Szilier 56.55. 
Miroslav Kezunovici (Iug.) 
56.30, Stoian Delcev 56.15. Pla- 
men Petkov (Bulg.) 55.95, Dan- 
cio Iordanov (Bulg.) 55,65. Pri
mii clasați în finalele pe apa
rate : sol : Delcev 19,25, Pet
kov 18,85, Szilier 18,75 ; cal cu 
minere : Iordanov 19,15. Ro
mulus Bucuroiu (România) 
19,00 ; inele : Dan Grecu 19,60, 
Delcev 19,30, Kezunovici 19,00 ,’ 
sărituri: Kezunovici și Petkov 
18,950, D. Juvocici (Iug.) și Szi
lier 18,875 ; paralele : Delcev 
19,45, Grecu 19.10, B. Tripko- 
vici (Iug.) 19.00; bară fixă: 
Szilier 19.55, Tripkovici. 18,95, 
Petkov’ 18,85. Clasamente pe 
echipe : feminin — ROMANIA 
194,40, Bulgaria 184.20, Iugosla
via 183 95 ; masculin : ROMA
NIA 278.25. Bulgaria 278,10, 
Iugoslavia 274,15.

• Turneul de la Barcelona 
a programat întilnirile din ca
drul sferturilor de finală. Iată 
rezultatele înregistrate : 
mon — Kirmayr 7—6,
Ramirez — Panatta 5—7, 
6—4 ; Dibbs — Smid 6—4, 
Gildemeister — Orantes 

6—3 ! în semifinale : Dibbs — 
Solomon 6—2, 6—2 ; Gilde
meister — Ramirez 7—5, 6—4. 
Proba de dublu a fost cîștigată 
de cuplul 
Bertolucci, 
finală cu 
braziliană

Solo- 
6-1;
6- 3, 

6-1 ;
7- 5,

italian Panatta — 
care a întrecut in 

6—3, 6—4 perechea 
Kirmayr — Motta.

continuat meciurile 
internațional feminin 
loc la Phoenix (Ari- 

Rezultate : Chris

• Au 
turneului 
care are 
zona).
— Mima Jausovec 6—2, 6—1 ;
Martina Navratilova ,
Carillo 6—1,* 6—1 ; Kerry Reid
— Renee Richard 6—1, 
Wendy Turnbull — 
ve 6—2, 6—3 ; Ann
— Ilona Kloss 6—1,

• La Brisbane in
finală : RosewalL - 
6—3, 6—4 ; Dent -
6—3, 7—6 ; Edmondson
Mitchell 6—3, 7—5 ; Case
Brewett 6—3, 6—7, 6—4.

Evert

Mary

7-45; 
Betty Sto- 
Kiyomura 

6-2.
sferturi de
- Warwick
— Gorman

10 PROBE IN C.M.
PARIS (Agerpres). — Cu pri

lejul lucrărilor Comitetului exe
cutiv al Federației internațio
nale de automobilism, desfășu
rate la Paris, s-a stabilit ca în 
anul 1980 campionatul mondial

DE RALIURI 1980
de raliuri să cuprindă zece 
probe. Printre acestea se nu
mără raliurile „Monte Carlo", 
„Acropole", „San Remo". „Sa
fari" șî „Bandama".

Germană.

Schnuphase, respectiv Darberis și 
Pfister.

Clasamentul grupei :
1. Polonia 7 5 1 1 12— 3 11
2. R.D.G. 7 5 1 1 16— 8 11
3. Olanda 6 5 0 1 16— 3 10
4. Elveția 8 2 0 6 7-18 4
5. Islanda 8 0 0 8 2—21 0

Olanda va mai juca acasă CU
Polonia și în deplasare cu R. D.

CAMPIONATE

franța. In etapa a 12-a F.
Nantes t i ________
1—1, meciul susținut în depistare 
cu Lîlle. Clasament: 1.
— 19 p; 2. St. Etienne
3. F. C. Nantes — 16 p.

C. 
terminat Ia egalitate, 
............................... _ .lafcare 

MoiftW 
- 13 p;

ANGLIA (etapa a 11-a): Man
chester City — Nottingham Fo
rest 1—fl; Wolverhampton — Nor
wich 1—0; Liverpool — Ipswich 
2—1; Bolton — Arsenal 0—0; Tot
tenham — Derby 1—0; Bristol — 
Manchester United 1—ț. In cla
sament conduce Manchester Uni
ted cu 16 p, urmată de Nottin
gham Forest 15 p.

ITALIA (etapa a 5-a): Ascoli 
— Lazio 1—1; Avdlino — Bolog
na 1—0; Cagliari — Catanzaro 
1—0; Fiorentina — Pescara 2—0; 
Inter, — Napoli 1—0; Juventus — 
Udinese 1—1; Perugia — Milan 
1—1; Roma — Torino 1—1. In 
clasament conduce Inter cu 9 p, 
urmată de Torino și Milan 7 p; 
Juventus, Perugia, Cagliari 6 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa iugoslavă 

Basna din Sarajevo și-a început 
turneul in Uruguay, jucind la 
Montevideo in compania echipei 
locale Sporting. Baschetbaliștli 
iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 73—69, după prelungiri.

CICLISM • Proba de urmărire 
pe echipe din cadrul campiona
tului mondial de ciclism pentru 
juniori de la Buenos Aires a 
fost cîștigată de formația U.R.S.S. 
In finală (4 000 m), selecționata 
U.R.S.S. — 4:36,50 (medie o-
rară de 52,074 km) a învins echi
pa Franței — 4:42,24. Medalia de 
bronz a revenit formației R. F. 
Germania. Cursa de semifond cu 
adițiune de puncte a revenit o- 
landezulul Teum Van Vliet a Tu
rul Lombardiei s-a încheiat cu 
victoria rutierului francez Ber

nard Hinault, care a acoperit 
251 km în 6h 13:25. Pe locul doi, 
în același timp, a sosit italianul 
Contlnl, iar pe locul trei, la 3:20, 
Battaglin (Italia). Hinault este al 
treilea francez, după L. Bobet 
(1953) și A. Darrigade (1956), care 
îșl înscrie numele în palmaresul 
cursei în ultimele trei decenii.

HANDBAL • în penultima zi 
a competiției internaționale mas
culine pentru echipe de tineret 
de la Ostrava s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Cehoslova
cia (A) — Danemarca 20—20
(9—8); Elveția — Cehoslovacia 
(B) 21—17 (11—10); U.R.S.S. —, 
R. D. Germană 26—22 (13—7).

PATINAJ • Concursul interna
țional de patinaj artistic dotat 
cu „Trofeul Richmond" s-a în

cheiat Ia Londra cu proba in
dividuală feminină, în care vic
toria a revenit sportivei japoneze 
Eml Watanabe, cu 136,38 puncte, 
urmată de Dagmar Lurz (R. F. 
Germania) — 135,80 p și Karena 
Richardson (Anglia) — 131,10 p. 
Proba de perechi a fost cîștiga
tă de cuplul sovietic Nell Cervo- 
tlna—Viktor Teslia.

TENIS DE MASA • La Esloev 
(Suedia), in meci pentru „Cupa 
ligii europene", selecționata Sue
diei a întrecut cu 7—0 formația 
R. F. Germania. Cel mai bun 
jucător al echipei-gâzdă a fost 
Stellan Bengtsson, învingător în 
toate cele trei partide susținute. 
Alte rezultate din cadrul aceleiași 
competiții: Budapesta: Ungaria — 
Iugoslavia 5—2; Vlena: Austria — 
Luxemburg 4—3.


