
încheierea vizitei 
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 

TODOR JIVKOV
Sîmbătă dimineața s-au în

cheiat la Sinaia convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, șl tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

Cei doi conducători de par
tid și de stat și-au exprimat, 
încă o dată, satisfacția deplină 
pentru rezultatele rodnice ale 
convorbirilor purtate, pentru 
hoiăririle convenite cu acest 
prilej, subliniind că acestea 
vor stimula extinderea și adin- 
cirea relațiilor de strinsă prie
tenie și colaborare activă din
tre România si Bulgaria, in 
domeniile politic, economic, 
tchnico-științific șl cultural, 
precum și în alte sectoare de 
interes comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au reafirmat 
hotărirea Partidului Comunist 
Român și a Partidului Comu
nist Bulgar, a României și 
Bulgariei de a acționa și in 
viitor pentru transpunerea in 
viață a măsurilor stabilite in 
cadrul acestui nou dialog ro- 
mâno-bulgar la nivel înalt, 
măsuri care corespund intere
selor fundamentale ale celor 
Rouă popoare prietene și ve
cine, construcției socialiste din 
cele două țări, cauzei generale 
a socialismului și păcii in 
lume.

Cei doi conducători de par
tid și de stat au exprimat, de 
asemenea, voința celor două 
partide și state de a conlucra 
tot mai strins pe arena inter
națională pentru a-și aduce o 
contribuție și mai însemnată 
la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, 
în interesul păcii și colaboră

rii, al progresului tuturor po
poarelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
in aceeași atmosferă de caldă 
prietenie și Înțelegere recipro
că, caracteristică relațiilor din
tre țările, partidei» și popoa
rele noastre.

★
Simbătă la amiază, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au inters in Capitală, 
venind de la Sinaia.

La sosirea pe aeroportul O- 
topenl, împodobit festiv, con
ducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări au fost sa
lutați de tovarășii Hie Verdeț, 
Iosif Bane, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu. Constantin Dăscălescu. 
Gheorghe Pană, Leonte Răutu, 
Ștefan Voi tec, Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Iile Rădulescu, 
precum și de membri ai C.C. 
al P.C.R. șl ai guvernului, ge
nerali.

O gardă militară a prezen
tat onorul. S-au intonat im
nurile de stat ale Republicii 
Populare Bulgaria șl Republicii 
Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au trecut in 
revistă garda de onoare.

Numeroși oameni ai muncii 
bucureșteni aflațl la aeroport 
au aclamat îndelung pe to
varășii Nicolae Ceaușescu Și 
Todor Jivkov, exprimindu-și 
profunda satisfacție față de 
rezultatele deosebit de rodni
ce ale noului dialog româno- 
bulgar la nivel înalt, față de 
extinderea și Întărirea continuă 
a colaborării multilaterale din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria, 
dintre popoarele noastre veci
ne și prietene.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au îmbrățișat cu prie
tenie, luîndu-șl un călduros 
rămas bun.

La ora 12,30, aeronava ofi
cială a decolat.
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Etapa a 11-a a Diviziei A de fotbal

RECORD DE EFICACITATE: 33 DE GOLURI
® Campionii, pe tobogan, au ajuns pe locul 16 I • Performerele meciurilor de 
simbătă : S.C. Bacău și Universitatea Craiova, care au și condus în deplasare

• Olimpia, la prima victorie I • Jiul își continuă spectaculoasa ascensiune

REZULTATE TEHNICE
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)
Gloria Buzău — „Poli* Ti.nișoara 1-0 (1-0)
Olimpia Satu Mare — Sportul studențesc 1-0 (1-0)
F.C Scornicești — „U* Cluj-Napoca 3-2 (1-1)
Steaua — S.C. Bacău 4-4 (2-0)
C.S. Tîrgoviște — Chimia Rm. Viicea 2-1 (2-0)
F.C.M. Galați - F.C Argeș 2-1 (1-0)
Dinamo — Politehnico lași 4-1 (2-1)
F.C. Baia Mare - Univ. Craiova 3-3 (0-2)

ETAPA VIITOARE (27 octombrie)
S.C Bacău — „Poli* Timișoara
Sportul studențesc - Chimia Rm. Viicea
A.S.A. Tg. Mureș - F.C Baia Mare
C.S. Tîrgoviște — Dinamo
Olimpia Satu Mare — Univ. Craiova
F.C Argeș - Steaua
,,U" Cluj-Napoca - Gloria Buzău
Jiul - F.C. Scornicești
F.C.M. Galați - Politehnica lași

I Fazi încinsă de poartă, 
încheiată, de data aceas
ta, fără... gol: băcăuanul 
Ursache respinge balo
nul printr-un plonjon 
temerar. Fază din me
ciul Steaua — S.C. Bacău.

Foto : I. MIHAlCA

GOLGETERII
7 GOLURI : Koller (F. c. Baia 

Mare). Cîrțu (Univ. Craiova).
6 GOLURI : Radu II (F. C. Ar

geș) — 2 din 11 m.
5 GOLURI : Anghel („Poli" Ti

mișoara), M. Răducanu (Steaua). 
Terheș (F. C. Baia Mare).

CLASAMENTUL
1. STEAUA 11 6 3 2 24-14 15
2. Universitatea Craiova 11 6 3 2 21-12 15
3. Dinamo 11 5 4 2 17- 7 14
4. F.C Baia Mare 11 6 1 4 22-17 13
5. S.C Bacău 11 4 5 2 16-15 13
6. Jiul 11 6 1 4 8- 8 13
7. C.S. Tîrgoviște 11 4 4 3 14-10 12
8. „Poli* Timișoara 11 5 1 5 19-15 11
9. Chimia Rm. Viicea 11 5 1 5 13-12 11

10. A.S.A. Tg. Mureș 11 5 1 5 14-15 11
11. Politehnica lași 11 5 1 5 14-15 11
12. F.C Scornicești 11 5 1 5 17-21 11
13. „U“ Cluj-Napoca 11 5 0 6 12-13 10
14. F.C.M. Galați 11 4 2 5 14-19 10
15. Sportul studențesc 11 4 1 6 8- 9 9
16. F.C. Argeș 11 3 2 6 11-16 8
17. Gloria Buzău 11 3 0 8 6-18 ,6
18. Olimpia Satu Mare 11 1 3 7 7-21 5

Prin victoria Griviței Roșii

asupra Iul Dinamo (12-9)

STEAUA A RĂMAS 
SINGURA NEÎNVINSĂ 
ÎN CAMPIONATUL 

DE RUGBY
înfrîngerea Iui Dinamo, ieri 

dimineața, în Parcul Copilului, 
în fața lui R.C. Grivița Roșie, 
a lămurit, într-o oarecare 
măsură, lucrurile în campiona
tul de rugby, in sensul că in 
fruntea clasamentului s-a in
stalat STEAUA, singura echi
pă neînvinsă pină acum. în 
planul secund s-a format un 
pluton, alcătuit din patru e- 
chipe (Dinamo, Grivița Roșie, 
Farul Constanța și Știința Baia 
Mare), fiecare cu cite două 
înfringeri.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
DINAMO 12—9 (6—9). Partida- 
derby a etapei a atras nume
roși spectatori, dar din păca
te calitatea meciului nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor. 
A fost un joc de mare luptă, 
în care s-a cheltuit, de o par
te și alta, multă energie, 
însă nici una dintre cele două 
protagoniste nu a reușit să 
treacă linia de țintă a celei
lalte. nereușind eseul, ceea ce. 
să recunoaștem, lasă spectato
rului de rugby întotdeauna un 
sentiment de insatisfacție. Ab
solut toate punctele au fost re
zultatul unor lovituri de picior. 
Pentru învingători a realizat 
STMTON. care a transformat 
(bine !) patru lovituri de pe
deapsă (min, 30. 35. 72 si 74). 
în timp ce punctele oaspeților 
au fost semnate de MAR- 
GWESCU (min. 2 din ..drop“) si 
CONSTANTIN (min. 37 și 40 
din i n.). în concluzia acestei 
partide, nu prea interesante, 
trebuie să spunem că rugbyștii 
gr’viteni au fost mai buni, mai 
agresivi, mai combinativi (în

Simion, fundașul Griviței Roșii, 
ghescu, dar pasa sa va ajunge la 
Dinamo 12—9).
repriza secundă), prefigurînd 
succesul lor — meritat — pe 
măsură ce minutele se scurgeau. 
XV-le actual al Griviței Roșii, 
se vede, face mari eforturi 
spre a-și depăși condiția. Di
namo. în schimb, a decepțio
nat, nereușind să-și facă jocul 
obișnuit, percutant, eficace, 
prin care și-a cucerit atâtea 
victorii, și simpatii în rindurile 
spectatorilor. Echipa a resim-

Campionatul leminin de baschet

SF. GHEORGHE, 21 (prin 
telefon). — După patru etape, 
în fruntea clasamentului Divi
ziei A la baschet feminin se 
află, neînvinse, echipele Mobi
la Satn Mare și Voința Bucu
rești cu cîte 8 p, 3. Politeh
nica C.S.Ș. 2 București 7 p, 
4—5. Universitatea CIuj-Napo- 
ca și Voința Brașov 6 p, 6. 
Crișul Oradea 5 p, 7—11. Car- 
pați C.S.Ș. St, Gheorghe, Olim
pia București, Progresul Bucu
rești, Rapid București și Uni
versitatea Timișoara 4 p.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — RAPID BUCU

REȘTI 89—74 (44—36). Tradi

este blocat de Aldea și Mar- 
un coechipier (Grivița Roșie — 

Foto : D. NEAGU
tit din plin absența Iui Borș. 
E. Stoica (mereu el !) și Ior
dan. Poate că miercuri, la 
Constanța, se va revanșa... Ar
bitrul C. Udrea a condus echi
pele :

R.C. GRIVIȚA ROȘIE : Si
mion — Negoescu, Bidirel.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag 2-3) 

MOBILA SATU 
NEÎNVINSE - ÎN

ționalul derby al baschetului 
nostru feminin a corespuns ca 
nivel tehnic. Tempoul de joc 
ridicat, acuratețea acțiunilor, 
frecvența și precizia aruncări
lor la coș au dat culcai e între
cerii. Beneficiind de un lot 
mai complet și mai valoros, in 
care jucătoarele experimentate 
și cele tinere formează un co
lectiv unit și bine pregătit, e- 
chipa studentelor a avut ini
țiativa în majoritatea timpului 
și s-a detașat decisiv in min. 
28 cînd a obținut un avantaj 
de 20 de puncte (66—46). Rapi- 
distele s-au străduit (și în ma

joritatea timpului au izbutit)

în paginile 2—3 relatări de la jocurile etapei a Xl-a a Diviziei A 
de fotbal

Ieri, la Clmpina, In finalele de motocros

PATRU TINERI (intre 12 și 19 ani)
CAMPIONI MERITUOȘI

CÎMPINA, 21 (prin telefon). 
Etapa finală (a V-a) a campio
natului republican de motocros. 
desfășurată duminică, pe o vre
me splendidă, în organizarea 
ireproșabilă a asociației spor
tive Poiana Cîmpina. lăsa lup
ta deschisă la trei din cele pa
tru clase care au figurat în 
program. La cea mai importan
tă probă, cea rezervată seniori
lor. tînârul nostru campion Er
nest Mulner, care avea după 
patru etape doar un avans de 
3 p. a cîștigat duelul cu expe
rimentatul alergător Paul Fili- 
pescu. Favoritul nr. 1 la tine
ret, Petrișor Titilencu, a fost 
eliminat din cursă înaintea în
ceperii ei. simbătă la antrena
mentul oficial, din cauza unei 
defecțiuni mecanice ț el n-a pu
tut deci acoperi cele 5 ture de 
control obligatoriu, relansind 
astfel mai mulți candidați la

MARE Șl VOINȚA BUCUREȘTI
FRUNTEA

să dea o replică onorabilă în 
condițiile vitrege ale descom- 
pletării echipei față de cam
pionatul trecut Cu un lot 
„subțiat", Rapidul a rezistat 
mai cu seamă datorită valorii 
și tenacității Ninei Chiraleu a 
cărei reintrare (după o absență 
de mai bine de doi ani) sal
vează echipa din Giulești de o 
situație precară. Coșgetere : 
Roșianu 30 Cuțov 20, Radu 16. 
Chvatal 14, respectiv Chiraleu 
16. Cernat 14, Csikos și Tatu 
cite 14. Arbitri : E- Nicolescu 
și E Ulrich.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

titlu. în întrecerea celor mai 
mici motocrosiști noii campioni 
erau greu de prevăzut»

Traseul de pe Dealul Musce
lului. cu un grad sporit de di
ficultate. i-a solicitat la maxi
mum pe concurenți. în final, 
au învins, grație unui plus de 
indemînare și a unei mai te
meinice pregătiri a mașinilor 
pentru concurs, Ernest Mulner
— la seniori. Alexandru Ilieș
— Ia tineret. Toma Dulea — 
la juniori mari (pină la 17 ani) 
și Eugen Moașa — la juniori 
mici (pină la 13 ani). De re
marcat un fapt mal puțin obiș
nuit : primii doi campioni, ca 
si ceilalți deținători ai titluri
lor. sînt... veri primari.

Traian IOAN1TESCU

(Continuare în pag. 2-3)

CLASAMENTULUI
76—72 (39—31, 68—68). Meci
cu evoluția scorului captivan
tă (în min. 17 : 33—25 pentru 
Voința. în min. 31 : 58—50 pen
tru Universitatea) și un final 
fierbinte (Voința a egalat 
prin Estela Tomescu cu cîteva 
secunde înaintea încheierii mi
nutului 40). In prelungiri, tl- 
mișorencele au cedat în fața 
unui ..cinci" din care s-au de
tașat Estela Tomescu, cea mal 
bună jucătoare de pe teren, 
alături de Ștefania Borș, care

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. Z-J)



Campionatul POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI Șl I.C.E.D. |
masculin 

de baschet
Etapa a n-a a campionatului 

masculin de baschet a avut o 
desfășurare calmă, cu rezultate 
«contate, mai puțin cele înregis
trate de C.S.U. Brașov, care în 
dubla confruntare de la Iași a 
obținut o victorie, la fel ca și 
studenții bucureșteni care au în
vins și ei în primul meci pe 
I.C.E.D. Iată cîteva amănunte :

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — I.C.E.D. 1—1 : 72—67

C.S.Ș. TRIUMF—LICEUL NR. 2 
BUCUREȘTI 10-9 LA POLO!

Cu partidele desfășurate sîm- 
bătă și duminică, la bazinul Flo- 
reasca din Capitală, s-au încheiat 
Întrecerile seriei B din Divizia A 
la polo. Așa cum anticipam, for
mațiile Liceului nr. 2 din Bucu
rești, Rapid Arad și Progresul 
Oradea s-au situat, în această or
dine, pe primele trei locuri, ob- 
ținînd dreptul de a evolua — ală
turi de Progresul București și 
C.N.A.S.E. — In turneul final 
pentru locurile 5—9, turneu ce va 
desemna două echipe care vor 
promova în prima grupă valo
rică a campionatului următor.

Dintre meciurile programate în 
ultimele trei etape ne reține a- 
tenția cel care a oferit o mare 
surpriză : Liceul nr. 2 — C.S.Ș. 
Triumf 9—10 (4—1, 1—2, 2—3, 2—4) 
Pclolștll antrenați de Carol Cor- 
eec au tratat cu o inadmisibilă 
ușurință această întrecere șl, 
după ce au condus mult timp 
autoritar, s-au trezit egalați (7—7 
în min. 23 și 9—9 în , min. 27,35), 
Iar cînd mai erau doar 5 secunde 
de joc, Virgil Pleșca a sancționat 
prompt (9—10) îngîmfarea adver
sarilor !

Alte rezultate : CSȘ Triumf — 
Mureșul 5—2 (2—0, 0—0, 1—2, 2—0); 
Politehnica Cluj-Napoca — Pro
gresul Oradea 4—5 (1—0, 0—1, 
0—1. 3—3) ; Rapid Arad — Ind.
linii Timișoara 6—5 (0—0, 2—1, 
*—1. 2—3) ; Progresul — ind. li
nii 7—3 (2—0, 2—2, 1—0, 2—1) ;
Rapid — Mureșul 13—1 (2—1, 5—0, 
3—0, 3—0) ; Liceul nr. 2 — Poli
tehnica 6—5 (1—0, 3—0, 1—2, 1—3); 
Politehnica — Triumf 8—6 (1—2, 
2—0. 1—1, 4—3) ; Rapid — Progre
sul 9—7 (2—2, 2—1, 3—2, 2—2) :
Liceul nr.2 — Ind. lînli 16—5 (2—0, 
5—2, 5—0, 4—3). Clasament : 1. Li
ceul nr. 2 41 p ; 2. Rapid 32 p : 
3. Progresul 31 p ; 4. Politehnica 
28 p ; 5. Triumf 23 p ; 6. Mure
șul 9 p ; 7. Ind. linii 4 p. (a.v.).

SI-AU ÎMPĂRȚIT
■> 5

(41—36) și 85—92 (50—44). Ambele 
meciuri au fost extrem de dis
putate, cîștigătoarea fiind stabi
lită, in ambele confruntări, în 
ultimele minute de joc. In pri
mul meci, elevii lui Marius Băr- 
bulescu au luptat exemplar pen
tru victorie, cîștigînd pe merit. 
Duminică a fost rîndul sportivi
lor lui Mircea Cîmpeanu să joa
ce mai bine și să învingă. Coș- 
geteri : Petrof 22-f-20, Stratulat 
184-24, respectiv Grădișteanu 
164-18, Rotaru 124-8.

STEAUA — DINAMO ORADEA 
2—0 : 85—54 (38—28) și 71—43
(37—23). Partide la discreția ste- 
Hștilor. Orădenii au reușit per
formanța ca în ambele meciuri 
să înscrie... 87 de puncte ! Coș- 
geteri : Cernat 204-8, Ermurache 
124-20, respectiv Weber 104-9, Țim- 
buii 124-4.

POLITEHNICA C.S.S. UNIREA 
IAȘI — C.S.U. BRAȘOV 1—1 :

VICTORIILE *
90—95 (55—54) și 102- 97 (57—54). I
In prima întilnire gazdele au ■ 
pierdut datorită propriilor lor 
greșeli, dar în cea de a doua I 
și-au revenit și au cîștigat pe J 
merit. Coșgeteri : Moisescu 294-34, • 
Măgureanu 204-22, respectiv Mo- 
raru 194-31, Tecău 26-r22. (Mihai | 
MACOVEl-coresp.) |

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- ■ 
CA — RAPID 1—1 : 80—82 (35—381 
și 67—61 (33—21). Primul meci a |
fost cîștigat de rapidiști printr-o I 
aruncare a lui Țurcanu in ultima ■ 
secundă de joc. Duminică, stu
denții au jucat mai bine și au | 
învins. Coșgeteri : Roman 194-14, I 
Bama 144-18, respectiv Bulancea I 
224-10. Țurcanu 164-11. (Mircea 
RADU-coresp.). a

FARUL — C.S.U. GALATI 2—6 : I 
85—75 (43—35) și 94—61 (46—22). |

Jocurile dintre C.S.U. Sibiu și 
Dinamo București se dispută luni | 
și marți. |

CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET I
(Urmare din pag. I)

manifestă un evident și îm
bucurător reviriment. Coșge- 
tere : Borș 27, Popescu 16, To- 
mescu 12, respectiv Goian 25. 
Așteleanu 15, Gross 12. Ar
bitri : G. Dutka și I. Anto
nescu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CARPAȚI C.S.Ș. SF. 
GHEORGHE 66—51 (35—16).
Victorie clară a studentelor, a 
căror formație împrospătată 
cu jucătoare tinere are posibi
litatea de a se clasa pe un loc 
fruntaș în acest campionat. La 
echipa din Sf. Gheorghe am 
remarcat că ambiția care o ca
racteriza in Divizia B începe 
să fie completată prin crește
rea valorică a jocului, mai a- 
propiat de cerințele primului 
eșalon. Coșgetere : Ciubăncan 
28, Bolovan 12, respectiv Vanc- 
sa 14, Ilyes 14. Arbitri : I. An
tonescu și V. Luțac.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
RAPID 82—79 (42—42). A fost 
unul dintre cele mai frumoase 
meciuri ale turneului, datorită 
tempoului de joc și spectacu
loaselor răsturnări de scor. De 
la 18—6 (min. 6) și 24—13

(min, 9) pentru Rapid, s-a a- I 
juns la 36—36 (min. 19). Apoi i 
a venit rîndul sportivelor de 
Ia Voința să domine (69—57 in I 
min. 30), coșurile înscrise de | 
Ștefania Borș fiind decisive.
Dar, așa cum ne-au obișnuit | 
multe partide din acest turneu, I 
a urmat un final „pe muchie 1 
de cuțit", hotărît de un coș . 
marcat de Estela Tomescu, din I 
nou „îngerul păzitor" al echi- I 
pei Voința. Coșgetere : Borș 28, 
Poncscu 16, Tomescu 15. He- I 
gheduș 15, respectiv Chiraleu | 
25, Tatu 21, lordache 10. Ar
bitri : G. Dutka și E. Ulrich. I

MOBILA SATU MARE — I 
PROGRESUL BUCUREȘTI 81 1 
—68 (39—21). .

VOINȚA BUCUREȘTI — I 
OLIMPIA BUCUREȘTI 83—55 I 
(47—27).

UNIVERSITATEA TIMI- | 
ȘOARA — OLIMPIA BUCU- I 
REȘTI 68—56 (27—24).

VOINȚA BRAȘOV — CAR- • 
PĂȚI C.S.Ș. SF. GHEORGHE I 
86—52 (43—20). 1

MOBILA SATU MARE — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- I 
POCA 90—77 (51—39).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — CR.IȘUL ORA- I 
DEA 69—78 (35—34)

STEAUA A RĂMAS SINGURA NEÎNVINSĂ LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Rădoi, Al. Marin — Fălcușanu. 
Bărgăunaș — Voicu, V. Vlad, 
Iordache (min. 56 P.R. Marin) 
— Stroe, Măcăneață — Dinu, 
Pasache. Scarlat, DINAMO : 
Petre — Aldea, Nica, Con
stantin, Chiricencu — Marghes- 
cu, Paraschiv — Roman, Da
raban, M. Zafiescu (min. 70 
Gh. Marin) — Caras ea, Gheor
ghe — Baciu, Oaraiman, Țur- 
lea.

STEAUA — C.F.R. BRAȘOV 
104—3 (40—0). Cuplajul de pe 
„Ghencea" a fost deschis de 
nn meci încheiat cu victoria 
logică (dar de proporții ne
obișnuite) a formației campi
oane, care s-a impus cu auto
ritate si a asigurat balonului 
tm singur sens: către butu
rile feroviare ! Realizatorii 
Punctelor învingătorilor (încer
cări) : TELEAȘA (4). RADU
LESCU. ILIE CĂLIN (cîte 3), 
FUICU. PINTEA (2), M. IO- 
NESCU. MURARIU, ACHIM. 
ENACHE. SUCIU, POSTOLA- 
CHI, MUNTEANU (1), au tran
sformat : ACHIM (7), ALE
XANDRU (2). RADULESCU 
(1). Fără probleme arbitrajul 
lui Jean Bănică.

VULCAN — ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE 0—20 
(0—0). Și cel de-al doilea meci 
al cuplajului a adus un cîști- 
gător neț. Victoria oaspeților 
este rodul unei mai hotărite 
angajări și a unui destul de 
mare apetit de... încercări, 
obținute la capătul unor șarje

de toată frumusețea. Autorii 
lor : V. ION (3) și TÎRNAYAN- 
CEV (1). Ultimul are și meri
tul de a fi transformat două 
dintre ele. Vulcan a început 
bine, dar bana lui Buga (la o 
tentativă de drop) ți încerca
rea (aproape sigură) a lui Pa
vel, ratată, au descumpănit 
echipa bucureșteană, care, 
treptat, a dispărut din joc. Ex
celent arbitrajul lui FI. Tudo- 
rache. (T. STAMA).

RAPID — FARUL 6—32 
(0—13). In criză de efectiv, 
feroviarii cam bat pasul pe 
loc, iar atuul lor de pînă mai 
ieri — neiertătoarele placaje — 
au trecut, mai curînd, în a- 
mintire. Farul, în schimb, a 
arătat ceva deosebit: o pro
mițătoare schimbare la față, în 
Giulești evoluînd șapte băieți 
în limita vîrstei de 20 de ani ! 
Eseurile învingătorilor sînt 
realizările lui MOTRESCU —2 
(redevenit el însusi !). VĂR- 
ZARU. BORSARU, BOGHEA- 
NU; restul punctelor fiind 
reușite de BEZUSCU (Lp. și 2 
tr.) și BUCOS (l.p.+tr.). Pen
tru Rapid a marcat ȘISIU 
(2 Lp.). Gazdele au mai înscris 
un eseu, nevalidat însă de ar
bitru (Gh. Bucur), ale cărui 
decizii au stîmit, in repetate 
rinduri, uimire I (Geo RAFȚ 
CUI).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — R.C. SPORTUL STU
DENȚESC 7—0 (3—0). Joc bun 
al echipei locale. Au înscris 
PETER (l.p.) și RADU (în
cerc). A condus Fl. Dudu (C. 
CREȚU, coresp.)

RULMENTUL BÎRLAD — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 0—« 
(0—6). Victorie meritată a oas
peților, datorită unui joc mai 
bun pe treisferturi. NEDELCU 
a reușit o Încercare, pe care a 
transformat-o TUDOSE. Arbi
tru : P. Soare (E. SOLOMON, 
coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — 
C.S.M, SIBIU 20—6 (13—3). Ini
țiativa a aparținut mai mult si- 
bienilor, dar gazdele au marcat 
pe contraatac : VERIVES (2). 
MANEA (1) au reușit încercări: 
NISTOR (2 l.p.). BENEDEK 
(tr.). LUPAȘ și MATACHE 
(cîte o Lp.) au realizat pentru 

oaspeți. (V. DIACONESCU, co
resp.)

FINALELE DE MOTOCROS
(Urmare din pag. 1)

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 31 OCTOM

BRIE 1979

I. Bologna — Florentina 1
II. Catanzaro — Inter X

III. Lazio — Cagliari X
IV. Milan — Ascoli 1
V. Napoli — Perugia ANULAT

VI. Pescara — Avellino X
VII. Torino — Juventus 2

VIII. Udinese — Roma X
IX. Progresul — Petrolul 1
x. Met. Plopenl — Rapid 1

XI. Ind. slrmei — -U.T.A. 2
XII. Min. Anina — F.C. Bihor 1

XIII. F.C.M. Reș. — C.F.R. Ci.-N. 1 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

744.692 LEL

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 21 OCTOMBRIE 
1979

faza 1 : extragerea I : 34 18 
16 26 9 36 ; extragerea a n-a : 43 
22 9 28 39 20 ; extragerea a m-a: 
14 3 20 2 22 28 ; extragerea a 
rv-a : 7 8 17 32 22 38.

faza A n-a : extragerea a
V- a : 36 14 37 24 8 ; ►extragerea a
VI- a : 6 5 19 10 40 ; extragerea a 
vn-a : 6 20 26 30 25 ; extragerea a 
VHI-a: 36 4 10 37 45.

FOND TOTAL DE CiȘTIGURI ; 
877.895 lei.

Au mai contribuit la reușita 
etapei finale seniorii P. Fili- 
pescu, Al. Ienceanu, I. Plugaru, 
M. Banu (cit i-a funcționat 
mașina), tinerii J. Dumitrescu. 
V. Lepădatu, FI. Pop și I. 
Stoica, care s-au numărat prin
tre animatorii întrecerilor.

CLASAMENTE — seniori (cl. 
250 cmc) — etapă : 1. E. Millner 
(Torpedo Zărnești) 11 p, 2. Al. 
Ienceanu (St r. Brașov) t p, 3. 
P. Filipescu (St. r. Bv.) 8 p : cla
sament general : 1. E. Mulner 80 
p — campion național, 2. P. Fi
lipescu 72 p, 3. Al. Ienceanu 60 p. 
Tineret (cl. pînă la 400 cmc) — 
etapă : 1. Al. Ilieș (Torpedo 
Zărnești) 11 p. 2. J. Dumitrescu 
(Locomotiva Ploiești) 9 p, 3. G. 
Csaba (Electro Sf. Gheorghe) ip; 
general : 1. Al. Ilieș 75 p — cam
pion național, 2. G. Csaba 62 p, 
3. Fr. Fodor (Electro Sf. Gheor
ghe) 57 p. Juniori mari (cl. 50 
cmc — Mobra) — etapă : 1. T. 
Dulea (St. r. Bv.) 11 p, 2. V. 
Lepădatu (St. r. Bv.) S p, 3. I. 
Stoica (C.S.M. Borzești) l p ; 
general : 1. T. Dulea 49 p — 
campion național, 2. V. Lepădatu 
35 p, 3. D. Cojanu (Torpedo Zăr
nești) 23 p. Juniori mici (c). 50 
cmc — Mobra) — etapă : 1. FI. 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 11 p, 2. 
E. Moașa (St. r. Bv.) 9 p, 3. A. 
Rosonczi (I.R.A. Tg. Mureș) 8 p ; 
general : 1. E. Moașa 50 p — 
campion național, 2. FI. Pop 48 p, 
3. P. Schmidt (Poiana Cîmpina) 
17 p.
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CĂMĂTARU Șl TERHEȘ
S 

IC XC

DAR...

C. S. TIRGOVIȘTE - CHIMIA RM. VILCEA 2-1 (2-0)
Stadion Municipal ; teren moale ; timp variabil ; spectatori — aproxi

mativ 10 000. Au marcat : KALLO (min. 23), SAVA (min. 38), respectiv 
GLEAN (min. 79). Șuturi ia poartă: 15-14 (pe poartă: 9-4). Corne re : 7-4.

C.S. TIRGOVIȘTE: Co mc o 7 — Gheorghe 6, Alexandru 7, Ene 8t Pitaru 7 — Du
mitrescu 7, Kallo 6, Tdtaru 7 — FI. Grigore 6 (min. 70 Greaca 6), Sava 7 (min. 64 

Filipescu 5), Marinescu 6.
tHIMIA RM. VILCEA : Constantin 8 -

Cîncâ 7 - Savu 7, Ci lean 7, Carabageoc 
Stanca) — Telespan 6, Coca l 6, Gîngu 6.

A arbitrat : Gh. Ispas (Constanța) 8 ; la linie : V. Ciocîlteu (Craiova) 
Gh. Arhire (Suceavo).

Cartonase galbene : TATARU, DUMITRESCU. IORDAN.
Trofeul Petschovschl : 9. La juniori : 4—0 (0-0).

Bădilâ 5, Iordan 7, Basna
6 (min. 46 G. Stan 6; min.

două talente, dar și două atitudini
O etapă extrem de animată, cu golun multe ta atac și... goluri 

multe in apărare, o etapă de mare luptă, cu cîteva partide de real 
dramatism, o etapă „vie“ (spre deosebire de atîtea altele cenuș:.>, 
bogată în ecouri și chiar în sensuri...

Meci-lecție la Baia Mare, oferindu-ne demonstrativ pe micul 
ecran, ca la tabla școlară, multe din calitățile și defectele fotbalulji 
nostru. Iată doar cîteva din ideile „citite" în transmisia TV e 
Atîț Universitatea Craiova cît și F.C. Baia Mare au dovedit multe 
zeci de minute că sînt două echipe cu har, care ar putea ajunge 
de clasă internațională. • Sufocant pressingul băimărean, chiar și 
pentru o echipă foarte tehnică, cum este Universitatea 0 Impre
sionant „stilul" atacului băimărean, prăvălit în trombă asupra ad
versarilor • Catastrofală, apărarea băimărenilor în propria jumă
tate de teren ! Cămătaru a avut 3—0 în piciorul lui; numai punem 
la socoteală alte ratări mari (Crișan, Cîrțu etc.) ale craiovenilor 0 
Nu mai punem la socoteală marea disponibilitate pentru... rugby a 
apărătorilor localnici, care ta 4—5 ocazii i-au placat necruțător pe 
atacanții olteni scăpați spre poartă 0 în străinătate, cu un arbitru 
mai puțin înțelegător, serialul acesta rugbystic ar fi fost fără în
doială întrerupt de cel puțin o eliminare A Tipică, din păcate, ra
tarea lui Cămătaru la 2—0. Scăpat singur cu portarul Ariciu, putea 
să înscrie ușor pe lingă el. Atacantul craiovean a vrut însă să-și 
„facă numărul". Să dribleze („că așa fac marile vedete !“ — gîn- 
dește atît de greșit Cămătaru) și portarul ! „Vechile șmecherii de 
mingicar costă încă mult fotbalul nostru" — vorbă unui bătrin an
trenor albit pe terenurile de joc 0 E adevărat, Cămătaru a făcut 
și lucruri foarte frumoase, a marcat un gol splendid, a pătruns de 
cîteva ori irezistibil, dar tot el, Cămătaru, le-a pierdut craiovenilor 
victoria ! Prin neseriozitatea lui în faza amintită, a dat cu piciorul 
la un succes pentru care muncise din greu toată echipa 0 Rar am 
văzut un singur atacant să hărțuiască o întreagă apărare așa cum 
a făcut-o sîmbătă acest foarte talentat Terheș. Mai mult, Terheș a 
înscris două goluri splendide, țîșnind și „luîndu-i fața", cum se spune în 
fotbal, în fazele respective, lui Ștefănescu, considerat de mulți cel 
mai sigur fundaș de la noi. Din păcate, Ștefănescu este și el mult 
prea convins de acest lucru... Cele două „aplicații" usturătoare 
servite de Terheș ar trebui să-l convingă, în sfîrșit, pe libero-ul 
craiovean (care este într-adevăr foarte bun, dar își permite prea 
multe „licențe") că echipa sa și fotbalul nostru nu au nevoie de 
Cțele șl driblingurile sale atît de periculoase în propriul careu, ci 
de un joc foarte sigur, eficace și sobru. Atenție, Ștefănescule, la 
Leeds, care are săritori la cap cel puțin la fel de buni ca și Terheș! 
• Rezultat egal „mare" pentru Traian Ionescu, cu Steaua, la Bucu
rești, după ce în etapa precedentă echipa băcăuană se chinuia să 
egaleze, pe propriul teren, în ultimele minute ale jocului, pe nou 
promovata echipă gălățeană. Ce să mai zici ? D-ale carnavalului 
fotbalului nostru, Argeșul fumizîndu-ne în această etapă încă o 
piesă la acest caragialesc dosar cu rîs-plîns... Chiar nu se pot opri 
piteștenli pe toboganul pe care alunecă dezastruos în campionat ? Cu 
toții așteptăm de la ei meciuri memorabile cu Nottingham, dar asta 
nu înseamnă că ne putem împăca cu realitatea de a-i vedea umi
liți, bătuți aproape de toată lumea, pe ei, pe campioni, în divizia 
națională. 0 Ceea ce nu vrea să însemne că nu prețuim la reală 
ei valoare performanța gălățenilor, ca și urcușul impresionant 
echipei minerilor din Valea Jiului, ca și victoriile Gloriei 
Olimpiei...
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Un meci care se anunța intere
sant a fost, în cele din urmă, 
de valoare medie, cu momente 
bune, dar și cu altele de joc 
confuz, uneori nesportiv. Ln 
„actul tatii" acționînd așa cum o 
știm — frontal, percutant — Po
litehnica a fost egala dinamovlș- 
tilor, contracarînd — prin efor
tul Iul Romilă II șl excelentul 
dispecerat al lui Sunionaș — jo
cul metodic al dinamovișlilor. 
După pauză, Insă. Politehnica a 
arătat un potențial scăzut și Di
namo, fără să fie spectaculoasă, 
s-a detașat. Augustin, acest en
tuziast și generos cu efortul fi
zic, a găsit, în sfîrșit, „secretul- 
golului, Țătaar, pe cel al cen
trărilor. Iar Mulțescu — pe post 
de „vîrf“ — a avut tăria să se 
regăsească după o primă repriză 
mai slabă. Din disputa echili
brată de Ia mijlocul terenului a 
cîștigat echipa cu apărarea mai 
sigură (Dinamo, ln frunte cu Di
nu) vizavi de cea ieșeană, neaș
teptat de penetrabilă, m frunte
cu Bucu, vinovat la mai toate
golurile. S-au înscris cinei goluri, 
dar puteau fi mai multe, dacă
nu ratau Vrtaceanu (min.

„SECRETUL''
DINAMO - POLITEHNICA IAȘI

Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; |
motiv 9 000. Au marcat : I. MOLDOVAN (min. 22 
69), MULȚESCU (min. 78), respectiv CERNESGJ ( 
23—8 (pe poartă : 14-6). Cernere : 8—5.

DINAMO ; Eftimescu 5 — Cheran 8, Săt-roreari 
Augustin 8, I. Moldovan 6 (min. 85 Bâdiicș), C 
țescu 7, Vrînceanu 6 (min. 75 Apostol 5).

HOLIȚEHNICA : Bucu 4 — C. Icnescu 4, Anton 
Romilâ II 7, Simionaș 8, Dânilă 6 — Costec 7 ( 
țeanu 6 (min. 46 Cioacă 6), Cernescu 7.

A arbitrat : Cr. Tecdorescu (Buzâu) 8 ; Ic fir.ie 
Al. Hie (Craiova).

Cartonașe galbene : I. MOLDOVAN, SIMIO 
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-2 (1-1).

Mulțescu (min. 23 și 87), Augus
tin (min. 57), Cioacă (min. 6a). 
De două ori (min. 7 și 50), Vrta
ceanu și Mulțescu au trimis ba
lonul în bară. „Filmul" goluri
lor : min. 22 : minge înaltă, Bu
cu iese la 15 m, respinge cu pal
mele (!?) Ia I. MOLDOVAN, 
care, de la 18 m, trimite ta 
poarta goală : 1—0 ; min. S3 : 
fază cursivă, pe care AUGUSTIN 
a încheiat-o cu un șut puternic, 
de la 25 m. Bucu a plonjat tîr- 
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O SINGURA REPRIZA CONVINGĂ

C. S. Tîrgov'.ște a reușit sîm- 
bătâ o victorie la limită, dar me
ritată și prețioasă, asupra Chi
miei Rm. Vllcea, echipă ambiți
oasă și tenace, care l-a dat o 
replică viguroasă (mai ales Ia de
butul partidei șl ln repriza se
cundă).

Localnicii își datoresc succesul 
bunei lor evoluții din prima ju
mătate a meciului, cînd — cu

.....  »n ■«—— • 
excepția a 10—15 minute de 
început, caracterizate de un oa
recare echilibru — au manifes
tat o superioritate evidentă sub 
raportul dominării teritoriale, al 
forței de atac și al ocaziilor cre
ate. Tîrgoviștenli au și înscris in 
această perioadă cele două go
luri (în min. 23 prin KALLO, cu 
capul, din centrarea lui Dumi
trescu, și in min. 38 prin SAVA,

tot cu cap 
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GAZDELE ÎN AVANTAJ 0 SINGURĂ DATĂ 
TREBUIA

E drept că evoluția palpitantă 
a scorului a întins aproape la 
maximum nervii spectatorilor, 
dar ln același timp ea a eviden
țiat tăria morală a celor două 
combatante, eare au găsit de fle
care dată resurse să revină, cu 
un plus — decisiv — pentru gazde. 
Primul sfert de oră al partidei 
s-a desfășurat conform 
ziunilor, jocului avîntat al gaz
delor studenții ripostlndu-1 eu o 
defensivă mai mult declt inco
modă. Totuși, Pițurcă (min. 9 și 
18), Prepeliță (min. 11) și Șoa
rece (min. 13) au reușit să se 
debaraseze de marcajul-seai șl 
să creeze primele emoții ia poar
ta Iul Lăzăreanu. Dar a venit

minutul 21 și emoțiile au trecut 
de partea cealaltă : la o lovitu
ră liberă executată de Mânu, 
CÎMPEANU II a șutat în colțul 
lung, descbîzînd scorul. Fără să 
se precipite, gazdele își continuă 
ofensiva — uneori, accentuată — 
șl ln min. 29 obțin egalarea prin 
prepelița (la o acțiune iniția
tă de P. Manea) șl ar fi putut• 
încheia conturile mai devreme, 
dar s-au jucat cu cîteva bune 
ocazii: Prepeliță (min. 31), Cio- 
banu (min. 33), Pițurcă (min. 37 
și 39) și Llcă (min. 43). Mai mult. 
In defensivă, --- - —*
de cîteva ori superficiali, de una 
dintre aceste situații 7 ’ .
50 (autori, in ordine, Ciocioană

F.C.
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MENEA MECI UMPLE 
TADION ÎN ANGLIA!“

UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-3 (0-2)
; teren bun ; timp frumos ; spectatori■ ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

CAMATARU (min. 13), BELDEANU (min. 25), TERHEȘ
’1 (min. 52) și CIRȚU (min. 53). Șuturi ia poarta :
5). Cornere : 14-4.
Arlciu 7 - Borz 6, Condruc 6, Koller 6, Molnar 8 — 
Bălan 7), I. Mureșan 7 - Sepi 8, Roznai 6 (min. 72 

eș 8-j-, Deac 6.
oldici 6 — Negrită 7, Tilihoi 8, Ștefănescu 7, Ungu- 

(min. 38 Țicleanu 6), Bălăci 8, Beideanu 8 — Crișon 7,

Inea (Galați) 6 ; la linie : Gh. Jucan (Medicș) și A.

i KOLLER.
: 8. La juniori : 1—4 (0-3).
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Crișan rata- 
Lacuri tăioa- 

!>erspectiva 
roză pentru 
îșeană.
1 s-a relan- 
după
8. C? 

fața porții

oondu- 
cu2—0, 
ofensiv 
apărare 
contra- 

>«

JLUi
tOFÎ* aproxi-
IN (min. 33 și 
ituri Ia poarta:

9. Lucuță
"[dinar 8,

7 - 
Mul-

Munteanu 
•rean 5),

4 -
Nem-

ng (Oradea) și

CU. BADILAȘ.

— •
enc, pasă In 

bucur eșteni- 
reanu — de- 
U țîșnește șl 
itemic ; 2—1 ;

liberă, late- 
?ută înalt și 
cu capul, de 
78 : cursă și 

le lui Țălnar, 
iectoria balo- 
lnscrie : 4—1.

ntin ALEXE

centrarea Iui 
-au dovedit 
meciului, râr 

l bune situa- 
rnin. 42 Pi- 

ie-ar fi 
mal consis-

el tehnic și 
să fie, însă, 
repriza se- 
eu toate că 

această peri- 
cazii de gol 
e, în min. 67, 
dn. 86, acesta 
cu portarul), 
! vizibil mai 

In schimb, 
din ce în ce 

3 lan ofensiv, 
in scor (min. 
id șut de la 
LAN, care l-a 
după ce mai 
ortarul tirgo- 

gol iminent.
IRĂNESCU

GOLURI MULTE, DAR ȘI... GREȘELI IM LANȚ
STEAUA - SPORT CLUB BACĂU 4-4 (2-0)

Stadion Steaua ; teren foarte moale ; timp frumos ; spectatori — cproxi* 
motiv 13 000. Au marcat: IORDANESCU (min. 27), AELENEI (min. 30), 
CARRUCI (min. 50), ANTOHI (min. 70), ȘOȘU (min. 79), ZAHIU (min. 81), 
DUMITRU (min. 63), CATARGIU (min. 88). Șuturi la poartă ; 22—16 (pe 
poartă : 15-11). Cornere : 10-3.

STEAUA : N. Răducanu 4 — Anghelini 7, H. Marin 6, Agiu 7, Vigu 5 -• 
Dumitru 7, Stoica 8, lordănescu 6 (min. 58 Zahiu 7) - Aelenei 7, 
Răducanu 7, C. Zamfir 5.
^S.C. BACĂU : Ursache 7 — Andrieș 5, Cctorgiu 7, Solomon II 7, Elisei 5 - 

6. Șo;u 7 - Șoiman 5 (min. 56 Chitaru 6), Antohi 8,

M.

Cârpuci 7, Moldovan 
Panaite 7.

A arbitrat : I. Igna
Raab (Cîmpia Turzii).

Cartona șa galbene : ________
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5-0 (3-0).

(Timișoara) 9 ; la linie : D. Ologeanu (Arad) și N.

CÂRPUCI.

VICTORIE TONICĂ...
GLORIA BUZĂU - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-0 (1-0)

Sb’dion Gloria : teren bun ; timp frumos, spectatori - aproximativ 15 000. 
A marcat : TOMA (nun. 10). Șuturi la poartă : 13-6 (pe poartă : fc-31^ 
Cornere : 8—2. *

GLORIA : Tâncse 7 - Petreanu «, Nicolae 7, Simion 7, Vlad 6 - Ghlzdeanu 
Duloiu «, Toma 8 - Negoescu ă. Stan 6 (min. 69 Radu 6). Stanciu 7 (min. 
80 N. Marin 6).

POLITEHNICA î Suciu 6 - Șunda 7, Păltinișan 7, Mehedințu 7, Barna 6 — 
Dembrovschl 8, Vișan 6, Lața 6 (min. 65 Șerbânoiu 7) - Nadu 5 (min. 65 
Volaru 6), Floareș 5, Nuca 6.
. arbirtat : R. Stincan 6 ; la linie : A. Deleanu și M. Constontinescu (toți 

din București).
Cartonașe galbene : TOMA.
Trofeul Pelschonchi : 9. La juniori : 1-0 (1-0).

după ce l-a driblat pe Ariciu, 
dar a ratat „momentul psiho
logic" al întîlnirii. Iar în loc 
de 3—0 pentru studenți. ime
diat vine egalitatea, gazdele 
înscriind prin TERHEȘ (min. 
50, după un corner) ji SEPI 
(min. 52, șut-cent rare cu bol
tă). Peste un minut, insă, a- 
bilul CÎRȚU marchează plasat 
ți oaspeții se pot desprinde 
iarăși. Dar nu forțează contra
atacurile în superioritate nu
merică (3 contra 1 !) și sînt 
egalați în min. 76, cînd la 
centrarea inspirată a lui Bă
lan, TERHEȘ marchează cu 
capul, din fața unui Boldici 
nedecis. Și așa, craiovenii, su
periori în ansamblu, 
perficiali în repriza 
AU PIERDUT UN 
echivalent cu poziția 
Cit despre nota mică 
naționalului" N. Rainea, ea se 
datorează și neacordării unui 
penalty, în min. 11, cînd Ti
lihoi a vrut să respingă balo
nul cu capul, dar l-a lovit cu 
mina in propria suprafață de 
pedeapsă, fapt confirmat și 
de fundașul craiovean cu un 
fair-play demn de urmat !

Mircea M. IONESCU

dar su- 
secundă, 
PUNCT, 

de lider, 
a „inter-

Iată un meci cum rar se poate 
vedea, un meci al greșelilor în 
lanț al celor două apărări, în
cheiat cu un rareori intîlnit 4—4, 
care reprezintă și... nu reprezin
tă raportul de forțe de pe teren. 
Nu-1 reprezintă dacă judecăm 
lucrurile după momentele de fot
bal excelent etalat de Steaua în 
prima repriză, ca și după supe
rioritatea tehnică și de ansamblu 
a formației militare ; și 11 re
prezintă atît în funcție de Steaua 
(care, cuprinsă — ca și altădată 
— de o automulțumire nejustifi
cată, după ce a condus cu 2—0, 
a vrut să se joace și nu să 
joace), cit și de formația bă
căuană (de-a dreptul ridiculizată 
la un moment dat în prima re
priză care a știut să găsească re
surse nebănuite pentru a reve
ni și, profitind și de scăderea 
fizică a formației gazdă, nu nu
mai că a egalat, dar a și luat 
conducerea cu 3—2 1!)

Se părea că vom asista la sco
rul etapei, după cum începuse 
jocul, cu acțiuni de atac inge
nios construite de Dumitru, Ior- 
dănescu șf M. Răducanu, cărora 
labila apărare băcăuană cu greu 
le putea face față. A fost sufi
cientă o greșeală a lui Cărpuci, 
care „amețit" de jongleria din jurul 
lui, i-a trimis balonul lui IOR- 
DANESCU pentru ca acesta să 
înscrie fără probleme în min. 
27. După trei minute, AELENEI 
marchează superb, reluînd în 
plasă o centrare a iui M. Rădu
canu. In tribune, apla-uze merita-

te pentru Steaua și priviri îngă
duitoare pentru Sport Club. Dar 
iată că apărarea Stelei nu se 
sincronizează în min. 50 și CAR- 
PUCT își răscumpără greșeala : 
2—1. Va fi 2—2 (prin ANTOHI) In 
min. 70, la o nouă ,Joacâ" a de
fensivei steliste și chiar 2—3 
(min. 73) prin golul lui ȘOȘU 
(balon atins, Înainte de a Intra 
în plasă, și de Agiu). se părea 
că totul nu a fost decît o glumă, 
pentru că ZAHIU (min. 81) și 
DUMITRU (min. 83), ultimul cu 
o lovitură cu capul, readuc „or
dinea* în teren. Dar din nou a- 
părarea Stelei, în frunte cu N. 
Răducanu (care sîmbătă a apărat 
ca un începător) greșește la o 
minge ușoară și CATARG IU rea
duce (în min. 88) egalitatea 
tabela de marcaj : 4—4 : pe

Mircea TUDORAN

Cînd în min. 10 al partidei 
gazdele înscriau prin TOMA — 
bine servit de Stan ci u — un gol 
spectaculos, publicul buzoian. 
entuziasmat, a recunoscut din 
nou, după mult timp, echipa 
favorită din cele mai frumoase 
zile ale campionatului trecut. Și 
starea de euforie din tribune a 
continuat să se mențină la o co
tă ridicată avind ca temei jocul 
avîntat al Gloriei și, mai ales, 
situațiile de gol create la poarta 
lui Suciu, pe care însă Duloiu, 
Negoescu și Stan le-au irosit în 
pragul finalizării. în min. 33, 
Stanciu a fost cel mal aproape 
de 2—0, dar șutul său, expediat 
de la marginea careului mare, a 
șters bara. In pauza dintre re
prize, peluza din spatele porții 
timișorene a devenit neincăpă- 
toare, mulți spectatori sperînd 
că, grație unui astfel de plasa
ment, vor fi foarte aproape de 
fazele fierbinți ale întîlnirii. Dar 
n-a fost așa, pentru că jocul s-a

desfășurat, în partea a doua a 
meciului, mai mult în jumătatea 
de teren a gazdelor, timișorenii 
reușind să se impună, treptat, 
printr-o mai bună circulație a 
mingii, prin acțiuni mai viguroa
se de atac șl șuturi periculoase 
care au pus de cîteva ori victo
ria buzoiană sub semnul întrebă
rii. Astfel, în min. 61, Nadu, scă
pat singur spre poarta lui Tu
nase, a pătruns in careu, dar s-a 
grăbit și a șutat defectuos, ra- 
tind o mare ocazie ; în min. 70, 
Păltinișan a făcut să înghețe 1- 
nimile spectatorilor cu un șut 
care a zguduit bara ; în min 87, 
Nicolae a avut o intervenție sal
vatoare într-o situație în care 
golul părea inevitabil. Emoțiile 
egalării nu s-au spulberat decît 
la fluierul final, cînd gazdele au 
respirat ușurate, victoria lor în- 
semnînd. în actuala conjunctură 
competițională, o prețioasă. 
„gură de oxigen".

Mihai IONESCU

GALAȚENII MAI MATURI ÎN JOC DECÎT

LA AL 11-lea MECI, VICTORIE DIN... 11 METRI!
OLIMPIA SATU MARE - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (1-0)

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
7 000. A marcat : BOTH I (min. 21 — din 11 m). Șuturi la poartă : 11—5 
(pe poarta : 5—1). Cornere : 7-5.

OLIMPIA : Feher 7 - Pinter 5, 
Mureșan 5, Marcu 5, Balogh 6 — 
Both I 7 (min. 26 Demarcec 6).

bPORTUL STUDENȚESC : Moraru _
Munteanu I 6-j-). B. Grigore 5, Munteanu li 7
O. lonescu 6 — Chihaia 5 (min. 62 Predeanu 64"). M. Sandu 5, . ...

A arbitrat : V. Topan 6 ; la linie : M. Adam (ambii din Cluj-Nopoca) 
I. Arcâlean (Bistrița).

cartonașe galbene BATHORI II, MATEI, M. SANDU, B. GRIGORE.
Trofeu! Petschovschi : 8. La juniori : 2—1 (1-0).

Matei 5. Kaiser 8, Bothorî 
Hațegonu 6, Bolbo 6 (min.

8 — Tor.âsescu 5, Ciugcrin
M. Marian

Așa cum se desfășurau ostili
tățile, cu atacuri în valuri ale 
gazdelor, dornice să obțină pri
ma victorie, și cu o defensivă 
adversă adesea haotică, puțini 
se așteptau ca rezultatul acestei 
partide să rămînă incert pînă în 
ultima clipă. Căci, în afară de 
golul înscris de BOTH I (în 
min. 21, din penaltyul acordat la 
un fault comis, în careu, de 
lorgulescu asupra lui Hațeganu). 
poarta oaspeților a mal fost su
pusă pericolului în i 
tuații, de două ori 
lui Hațeganu — min. 
— min. 37) Moraru 
salvator și tot de 
(Both I și Kaiser — 
minut 9) ocrotindu-1, 
transversala. Aproape ... w___
Olimpiei n făcea libero-ul Kaiser 
(prezent, inspirat, In toate cele 
trei faze : la relansarea, construc
ția și finalizarea atacurilor), în 
timp ce la bucureșteni, cu excep-

repetate si- 
(la șuturile 
6 și Marcu 
intervenind 
atltea ori 

- în același 
, miraculos, 

tot jocul

II
81

5
5,

5 - V. 
Helvei),

(min. 46 
. Cazan 6, 

lorgulescu 5.
• și

tia lui Moraru și Munteanu II, 
toți ceilalți păreau figuranți...-

A venit însă partea a doua a 
meciului șl, pe fondul unei re
plici mai viguroase a alb-negri- 
lor, Olimpia, acum mai puțin 
proaspătă, s-a temut că va rata 
și de astă-dată victoria. Și cum 
(cu excepția fazei din min. 73, 
cînd Munteanu I a reluat, cu 
capul, imprecis, din apropiere) 
nici formația oaspete, iritată de 
propria-i neputință, nu-și crea 
situații clare la poarta lui Fe- 
her, jocul slab de pînă atunci a 
devenit și nervos, fragmentat, în 
ultima jumătate de oră, de prea 
multe iregularități ; șj din cauza 
„centralului*4 V. Topan care. în 
loc să intervină energic, a scăpat 
complet jocul din mînă, tolerind 
injurii și îmbrînceli sub ochii lui, 
și intervenind, neinspirat, in cî- 
teva rînduri, în defavoarea echipei 
care forța^egaiarea...

Gheorghe NICOLAESCU

„RECIDIVA11 LUI MICULESCU • • •

JIUL PETROȘANI - A.S.A. TG. MUREȘ 1-0 (1-0)
Stadion Jiul ; teren ușor alunecos ; timp frumos ; spectatori - aproxi

mativ 8 000. A marcat : MICULESCU (min. 38). Șuturi la poartă : 16-6 (pe 
poarta : 6-1). Cornere ;J7—1.

JIUL • Cavai 7 — P. Grigore 7, Bădin 7, Rusu 7, Miculescu 8 — Stolchițâ 7, 
Ciupitu 7, Vargc 8 — Mușat 5 (min. 60 Bucurescu 5), Enescu 5, Sălăjan 6.

A.S.A, TG. MUREȘ : Vunvulea 6 — Gligore 6, Unchiaș 7, Bolonl 7, Gali 6
— Biro I 5, Pîslaru 6, Bozeșan 6 — Both II 5, Hajnol 6, Munteanu 5.

A arbitrat .* C. Dinulescu 8 ; la linie ; A. lanus și M. Buzea (toți din
București).

Trofeul Pelschovschi : 9. La juniori î 1—2 (1-0).

Fără să se ridice la un nivel 
tehnic deosebit, partida a plăcut, 
totuși, prin angajamentul fără 
rezerve al jucătorilor, prin ctir- 
zenia cu care ei si-au apărat 
șansele. Firește că, așa cum a 
făcut-o și în multe alte partide 
disputate pe teren propriu, Jiul 
a atacat de la început, viguros, 
tăios, pe un front larg, dar de
fensiva mureșeană — bine diri
jată de BOlonl — nu s-a lăsat 
descoperită în prima jumătate de

ACEȘTI - „U" CLUJ-NAPOCA 3-2 (1-1)
iren denivelat ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
PREPELIȚA (min. 29), ȘOARECE (min. 52), PIȚURCA 
C1MPEANU II (min. 21 și 50). Șuturi Ia poartă : 

). Cornere : 14-0.
Istrate 5 — Llcâ 7, Ciocioană 5.
6 (min. 46 Petre Petre 6), P.

î 8, Pițurcă 7, Șoarece 7.
: Lâzăreanu 6 — Anca 5, Moș
L. Mihai 6, Cîmpeanu II 7 — 
acliu 7.

la linie : M. Ivâncescu

Stonciu 6, Martinescu 6 
Manea 7

6, Ciocan 
Dobrotă 5.

(ambii din

(min. 65

7, I. Mu- 
Râduțâ 5

Brașov) și

: 9. La juniori : 2-4 (2-3).

Kt ClMPFA- 
s din nou In 
ete. Din acest 
cală se anga- 
ută cursă de 
atulul. ega- 
Ln. 52) prin 
bară la cen- 

) si, pe fon-

dul unei scăderi de randament 
al oaspeților, care au cedat trep- 
tat-treptat teren, izbutește și go
lul victoriei, In min. 82, prin 
PITURCA (intr-un careu aglo
merat a avut calmul necesar să 
șuteze plasat).

Adrian VASILESCU

....... i ........... . •
oră. Mal mult, contraatacurile 
declanșate de Hajnal și marea o- 
cazie ratată de Munteanu. în 
min. 24, au atenționat serios e- 
chipa gazdă, obligînd-o să facă 
apel la toate resursele de care 
dispune pentru a-și apropria vic
toria. Și victoria petroșenenilor 
a început să se contureze spre 
finalul primei reprize, mal exact 
în min. 38, cind ei au deschis 
scorul : Ia al 4-lea corner execu
tat de Mușat, mingea a ricoșat 
din grupul apărătorilor mureșeni 
pînă la MICULESCU, în margi
nea careului, de unde fundașul 
stînga al gazdelor — unul dintre 
cei mai periculoși... atacanți ai 
Jiului — a șutat ca In partida 
cu C. S. Tîrgoviște, puternic, ’ 
sat, jos, lingă bară.

După pauză, o perioadă 
timp a existat un echilibru 
teren, echipa antrenată de 
rel Tîlmaclu părînd mulțumită 
cu avantajul luat prin frumosul 
gol al lui Miculescu. Din min. 
70, însă, ea a trecut din nou la 
cîrma jocului, impulsionată de 
cel mai tînăr component al ei, 
mijlocașul Varga. Patru mari 
ocazii de gol au punctat finalul 
meciului și toate aceste faze 
s-au petrecut la poarta lui Vun- 
vulea. Cei care le-au ratat au 
fost Ciupitu (min. 76 — la o pă
trundere spectaculoasă), Varga 
(min. 78 — șut razant cu „trans
versala") și Sălăjan (min. 81 și 
86 — reluări din voleu).

Laurențiu DUMITRESCU

pla-

de 
pe 

Vio-

, - - ----------------

F.C.M. GALAȚI - F.C. ARGEȘ 2-1 (1-0)
Stadion Dunărea ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — cproximotiv

20 000. Au marcat : M. OLTEANU (min. 11), BALABAN (min. 64, din 11 m); 
respectiv DORU NiCOLAE (min. — - - • • -- ------ ----
5—5). Cornere : 4-3.

F.C.M. GALAȚI : Oară 7 (min.
M. O Ițea nu 8, Țolea 7 — Moțoc
Io bon 6, Orac 7.
KC. ARGEȘ : Cristian 7 - M._____ __  ______ .. ______ .. ___  .

Bărbulescu 6 (min. 68 Moicecnu 6), Toma 6 (min. 68 latan 6), Chivescu 7, 
lovânescu 7 — Doru Nicolae 8, Dobrin 7.

A arbitrat : C. Bărbulescu 9 ,* la linie : Fr. Coloși și C. Mc toc he 
din București).

Cartonașe galbene : BĂRBULESCU, STANCU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—1 (0-1).

67). Șuturi la poartă : 10-6 (pe poartă

75 Hogioglu 7) - Vlad 7, Constontinescu 8, 
6, Bejencru 7, Cramer 7 - Majoru 8, Ba-

Zamfir 7, Cîrstea 7, Stancu 7, Ivan 7

(toți

CAMPIONE!

4nceput de partidă net favo
rabil gălățenilor care, după o 
mare ocazie de gol a lui Cra
mer (min. 2, șut pe lingă bară, 
de la 6 m), reușesc deschiderea 
scorului (min. 11) prin șutul sub 
bară al fundașului central M. 
OIZTEANU, venit inspirat, la un 
corner, în careul advers. In evi
dent progres față de începutul 
campionatului, gazdele au iniția
tiva în cea mai mare parte a pri
mei reprize, beneficiind — In

■i ■ ■ «
obținerea superiorității lor 
toriale — și de 
dă — in teren 
tenilor care lasă 
preocupați mai 
pierde decît de

teri- 
rigi-așezarea

(4—4—2) a piteș- 
impresia că sînt 

mult de a nu 
a cîștiga. Totuși, 

în finalul primei părți, oaspeții 
ies mai mult la atac șj (după o 
ratare a lui Chivescu, șut slab, 
reținut de Oană, în min. 38), Io- 
vănescu șutează în bară, în min. 
44, din lovitură liberă de la 22 m.

După pauză, F.C.M, rstează în

min. 50 (scăpat singur in careu? 
Balaban întîrzie mai întil șutul 
șl apoi o pasă decisivă), dar Lsi 
măresc avantajul din penaltyul 
acordat Ia un fault asupra lui 
Cramer și transformat de BALA
BAN. Din acest moment, jocul — 
frumos, cursiv și corect in pri
ma repriză — devine mai nervos, 
fragmentat de faulturi și acciden
tări. inițiativa trece de partea 
piteștenilor. Ei reduc scorul 
(DORU NICOLAE reia, din a- 
propiere, In min. 67, balonul pri
mit dintr-o lovitură liberă exe
cutată de Dobrin). efectuează 
două schimbări in formație, ur
mărind creșterea forței de atac, 
dar trebuie să se recunoască în
vinși în fața unei echipe care, 
pînă la urmă, s-a apărat ferm, 
lucid și exact. In ansamblu un 
meci care confirmă maturiza: ea 
jocului ~ gălățenilor și hotărîrea, 
susținută în teren, a argeșenilor 

~ ~ momentul greu <pre-
mult...) din această 
a campionatului.

Radu URZICEANU

de a depăși 
lungit cam 
primă parte

SERIA I
IERI.

— DEL- 
Au mar- 
36) pen- 
(min. 35

MINERUL GURA HUMORULUI 
— I.C.I.M. BRAȘOV 2—2 (0—2).
Au inserts : Ioani (min. 52), Cio- 
rîla (min. 75) pentru Minerul, 
Serbina (min. 30), Funkstein 
(min. 40) pentru I.C.I.M.

CIMENTUL MEDGIDIA — 
ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ 
1—1 (1—0). Au marcat : Arău
(min. 40) pentru Cimentul, Roșea 
(min. 86) pentru Energia.

F.C.M. BRAȘOV — VHTORUL 
GHEORGHENI 5—0 (3—0). Auto
rii golurilor : Gherghe (min. 4), 
Paraschivescu (min. 8), Bențe 
(min. 24), Șulea (min. 55) și Po
pescu (min. 59).

TRACTORUL BRAȘOV 
TA TULCEA 2—2 (2—1). 
cat : Sfrijan (min. 13 șl 
tru Tractorul, Iamandi 
și 80) pentru Delta.

NITRAMONIA FAGARAȘ 
PORTUL CONSTANȚA 2—1 (1—0) 
Au Înscris : Arineanu — ~
Porumbiță (min. 65), 
Marinov (min. 86).

F.C. CONSTANȚA 
TOȘAN1 2—0 (0-0). _______ _
lurilor : Ignat (min. 47) șl Peniu 
(min. 54).

VIITORUL VASLUI — MUS
CELUL CÎMPULUNG 3—0 (1—0).
Au marcat : Georgescu (min. 40), 
Stan (min. 62) șl Amarandei 
(min. 80).

PROGRESUL BRAILA — UNI
REA focșani i-o (1—0). uni
cul gol a fost realizat de Pirlog 
(min. 35). _

C.S.M. SUCEAVA — F.C. BRĂ
ILA 2—1 (2—0). Autorii golurilor: 
Grosaru (min. 31), Petrescu (min. 
36), respectiv Traian (min. 70).

Relatări de la D. Bolohan, AL 
Mavlea, I. Stanca, C. Gruia, _V. 
Lazăr, C. Popa, M. 
Rizu și I. Mîndrescu.
‘ F.C.M. BRAȘOV '* 

F.C. Constanța 
C.S.M. Suceava 
Delta Tulcea 
Minerui G. H. 
C.S. Botoșani 
Unirea Focșani 
I.C.I.M. Brașov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. .
9. Viitorul Vaslui

10. Progresul Brăila
11. Tractorul Brașov
12. Energia
13. Viit. Gheorgheni
14. F.C. Brăila
15. Cimentul Med.
16. Muscelul C-lung
17. Portul Constanța
18. Nitramonia Fâg.

(min. 2), 
respectiv

- C.S. BO- 
Autorii fo-

Flore a, Gr.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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CHEMI A TR. MĂGURELE — 
POIANA CÎMPINA 3—1 (2—0).
Autorii golurilor : Prunoiu (min. 
14, autogol), Andrei (min. 19), 
Glonț (min. 70), respectiv lonescu 
(min. 84).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — PETROLLTL PLOIEȘTI 
3—2 (0—1). Au înscris : Cristea
(min. 51), Săndol (min. 70), D. 
Florian (min. 89), respectiv Cis- 
maru (min. 42), Negoiță (min. 83).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
OLTUL SLATINA 2—1 (1—0). Au 
marcat : I. Radu (min. 18), A. 
Marcel (min. 88), respectiv rur- 
nea (min. 82).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— F.C.M. GIURGIU 4—<1 (1—0).
Au înscris : Puchea (min. 34), P. 
Dumitru (min. 56 și 88) șl Ca- 
trina (min. 65).

GAZ METAN MEDIAȘ - 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 3—1 
(1—9). Autorii golurilor : Moraru 
(min. 42, 72, 83), respectiv Cior- 
noavă (min. 89).

CHIMICA TIHNA VENI — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1).
Meciul s-a disputat la Sibiu, te
renul echipei Chimica fiind sus
pendat. Au marcat : Matefi (min. 
34) pentru Chimica, Prodan (min. 
6) pentru Metalul.

CARPATI MIRȘA — PANDURII 
TG. JIU 2—1 (1—0). Au înscris : 
Fâțan (min. 35), Zbarcea II (min. 
73), respectiv Băluță (min. 65).

METALUL PLOPENI — F.C. 
RAPID BUCUREȘTI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de Flo- 
rea (min. 22).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI - 
FLACARA AUTOMECANICA MO
RENI 1—1 (1—1). Au marcat :
Nițâ (min. 28) pentru Luceafărul, 
Vasil ache (min.38) pentru Flacăra.

Relatări de la D. Gruia, 
Slave, Al. Bizon, Nic. Ștefan. 
Tacăl, L lonescu, 
L------------ *
1.
2.
3.
4.
5.

SERIA A lll-a
TR.

MINERUL ANINA 
HOR ORADEA 2—0 
rii golurilor : Pavel 
Damian (min. 85).

a
— F.C. BI
CI—6). Auto- 
(min. 20) și

SOMEȘUL SATU 
TIMIȘOARA 2-0 
scris : Botcilean 
Toth (min. 40).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL MOLDOVA NOUA 0—0.

CORVINUL HUNEDOARA — 
UNIREA ALBA IULIA 5—1 (3—0). 
Au marcat : Văetuș (min. 16),' 
Agud (min. 20. 37 și 72). R. Nun- 

weiller (min. 78), respectiv Șoos 
(min. 80 din 11 m).

MARE — U.M. 
(2—0). Au in- 

(min. 10) si

F.C.M. REȘIȚA — C.F.R. CLUJ- 
napoca 3—6 (2—6). Au înscris : 
Vizitiu (min. 21 din 11 m). Io van 
(min. 34) și Oancea (min. 80).

MINERUL CAVNIC - DACIA 
ORAȘTIE 0—0.

META-

IND. SIRMEI C. TUHZII — 
U.T. ARAD 2—3 (1—1). Autorii
golurilor : Vesa (min. 20 șl 63), 
respectiv Tisa (min. 5), Bitea 
(min.'76 din 11 m), Sandov (min. 
•7).

STRUNGUL ARAD — AURUL 
BRAD 2—2 (1—2). Au marcat :
Duța (min. 42), Bran (min. 60). 
pentru Strungul, Dobinciuc (mia. 
31 și 34) pentru Aurul.

GLORIA BISTRIȚA
LURGISTUL CUGIR 6—0 (2—0).
Au înscris : Petrovici (min. 21 șl 
30), Drăgan (min. 53, autogol), 
Sigmirean (min. 55), Georgescu 
(min. 62) și Dănilă (min. 75).

Relatări de la P. Lungu, z. Co
vaci, I. Ghișa, I. Vlad, D. Gia- 
van, Z. Debrețeni, P. Tones, N. 
Strajan șl I. Toma.

10 7
10 7
10 6

5
5
5
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3

Gh. 
M. 

M. Verzescu, 
Tokacek

5 ------
7
5
6 
5 
5 
5
4
3
5 
5
4 
3
5 
3 
3 
2

_____  ___ _ 2
ETAPA VIITOARE (duminică 

octombrie) : Metalul București 
Luceafărul 
Ploiești 
Poiana 
Mediaș, 
rești — 
Flacăra 
Șoimii Sibiu, ____ ______
Chimica Tîrnăvenl, F.C. Rapid 
București — Autobuzul București. 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Plo
peni, F.C.M. Giurgiu —- Carpati 
Mîrșa, Rulmentul Alexandria ită.

Tânăsescu și N. 
MEC. FINA. BUC. 
Poiana Cîmpina 
Progresul Vulcan 
Metalul Buc. 
Chimia Tr. Mcg.

6. Metalul Plopeni
7. Gaz metan
8. Chimica Timăveni
9. Autcbazu Buc

10. Petrolul Ploiești
11. Pandurii Tg. Jiu
12. F.C. Rapid Buc.
13. Oltul Slatina
14. Carpați Mirșa
15. Șoimii Sibiu
16. Rulmentul Alex.
17. Flacăra Moreni
18. F.C.M. Giurgiu

0 27-
28-
15-

8 2 
a i 
6 3
5
6 
S 
5
3
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2

ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie) : C.S.M. Suceava 
F.C. Constanta, Unirea Focșani — 
Viitorul Gheorgheni, C.S. Boto
șani — Minerul Gura Humorului, 
F.C. Brăila — Delta Tulcea, Ci
mentul Medgidia — Tractorul Bra
șov, I.C.I.M. Brașov — Nitramo
nia Făgăraș, Portul Constanta — 
Viitorul Vaslui, Energia Gh. 
Gheorghiu-DeJ — F.C.M. Brașov, 
Muscelul Cîmpulung — Progresul 
Brăila.

2
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1
0
4
2
2
3
2
2
3 5
1 6
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1 7
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9
8
7
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28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

F.C. BIHOR 
U.T. Arac* 
Corvinui Huned. 
Gloria Bistrița 
Aurul Brad 
Minerul Anina 
C.F.R. Cluj-Nap. 
F.C.M. Reșița 
Strungul Arad 
Minerul Cavnic

11. înfrățirea Oradea
12. Dacia Orâștie
13. U.M. Timișoara
14. Minerul Mold. N.

București, Petrolul 
Chimia Tr. Măgurele. 

Cîmpina — Gaz metan 
Progresul Vulcan Bucu- 
Mecanică fină București, 
Automecanica Moreni — 
' 1_, Oltul Slatina — 

Tîrnăveni,

15
14
13
11
11
11
10

9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
6
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0
1
1
1
1
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3
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0
0
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3 22-10
3 18- 9
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ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie) : Minerul Moldova
Nouă — Strungul Arad, U.T. 
Arad — Minerul Cavnic, F.C. Bi
hor Oradea — Aurul Brad. Dacia 
Orâștie — înfrățirea Oradea, U- 
nirea Alba Iulia — Someșul Satu 
Mare, C.F.R. Cluj-Napoca — Cor
vinui Hunedoara, Gloria Bistrița 
— Minerul Anina, Metalurgistul 
Cugir — U.M. Timișoara, F.C.M 
Reftța — Ind. sîi^nei C. Turzii,

Dacia Orâștie

15.
16.

10
10
10
10

9
10
10
10
10
10
10
10Ind. sirmei C. T.

Unirea Alba Iulia 9
17. Someșul Satu M. 10
18. Metalur. Cugir 10

26-11
19-11 
12-12
14-15
11- 7
14-11
12- 13

9-11
10- 17

7- 16
8- 19 

17-17 
10-18
11- 19

9- 25



La încheierea

turului Diviziei A
CAMPIOANA ȚARII, LA PRIMA INFRINGERE: j'sportivi români peste hotare

.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

la handbal feminin UNIV. TIMIȘOARA-ȘTIINȚA BACĂU 14-13! I UN FRUMOS SUCCES 
AL VELIȘTILOR

Etapa finală a rundei de toam
nă din campionatul feminin de 
handbal, Divizia A, ne-a furnizat 
două lucruri inedite. Primul : 
campioana țării, actuala lideră a 
clasamentului, Știința Bacău, a 
suferit cea dinții înfrîngere după 
opt etape. Al doilea : tocmai cînd 
se părea că Hidrotehnica Cons
tanța a atins... linia de plutire, 
iată că echipa litoralului a re
mizat pe teren propriu cu 
Rulmentul Brașov. Cu partidele 
de ieri s-a încheiat, deci, turul 
campionatului feminin. întreceri
le vor fi reluate în primăvară, la 
30 martie 1980.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— ȘTIINȚA BACAU 14—13 (6—7).
Prima înfrîngere a echipei cam
pioane s-a înregistrat pe terenul 
Xpstei deținătoare a titlului, care
— mai inspirată în final — a 
obținut o victorie la limită. Pes
te 3000 de spectatori au urmărit 
un joc foarte bun, dominat în 
prima sa parte de echipa oaspe. 
După pauză tlmișorencele au 
ajuns să conducă cu 10—7 (min. 
34). apoi scorul a devenit egal 
(13—13). pentru ca în ultimul mi
nut Universitatea să înscrie golul 
victoriei. Au marcat : Cojocaru 4, 
Lut aș 3, Popa 3, Vișan 2, Stefa- 
novici 2 — Universitatea, Torok 
5, Gali 2, Vieru 2, Văcarii 2, 
Florea și Lupșor. Au condus V. 
Sidea și P. Cîrligeanu — Bucu
rești (C. Crețu — coresp.)

HIDROTEHNICA CONSTANTA
— RULMENTUL BRAȘOV 14—14
(7—6). Joc foarte dîrz, în care 
s-a luptat mult. In ciuda faptu
lui că s-au înscris 28 de goluri, 
s-a ratat totuși enorm (gazdele 
au tras de 6 ori în bare 1) Gaz
dele au dominat majoritatea 
timpului și din acest punct de 
vedere ar fi meritat, poate, vic
toria. Au înscris : Frîncu 5, Le- 
onte 3, Timofle 2, Călin 2, Oneț 
și Ionică — Hidrotehnica, Tat 7, 
Pătruț 3, Nan 2, Marcov și Oan- 
cea — Rulmentul. Arbitri: Th.
Curelea și S. Păunescu — Bucu
rești. (P. Enache — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 
<5—6). Un public numeros 
asistat la această partidă 
mare luptă, în care gazdele
evoluat sub valoarea lor. Bucu- 
reștencele au jucat bine, acțio- 
nînd foarte prudent în atac șl 
destul de activ în apărare, 
înscris : Dorgo 4, Pereș 3, 
banu — Mureșul, Eremia 1, V. 
Constantinescu 2, Serediuc 2 —
Confecția. Au condus C. 
țină și Gh. Mihalașcu — 
(A. Szabo — coresp.)

CONSTRUCTORUL BAIA
— TEROM IAȘI 22—13 (12—6). Vic
torie- clară, meritată chiar și ia 
acest scor. Gazdele au jucat foar
te bine, punctînd mai mult prin 
Bosi-Igorov 9, Sasu 5, Olteanu 4, 
în timp ce cele mal multe goluri 
ale ieșencelor au fost realizate de 
Avădanei 4, Corban, Spiridon si 
Discă cîte 2. Arbitri: R. Antohi 
și H. Boschner — Brașov (V. 
Săsăranu — coresp.)

PROGRESUL — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 5—7 (1—3).

Progresul a avut tacă o șansă să 
se îndepărteze de „zona pericu
loasă" a clasamentului, dar nu a 
reușit să șl-o fructifice. Clujen- 
cele, în zl foarte bună, au de
schis scorul și numai o singură 
dată adversarele lor au reușit să 
egaleze : 1—1 (mln. 9). în rest, 
studentele au menținut mereu pe 
tabela de marcaj avantajul de 
partea lor ca urmare a faptului 
că In atac au fost mal eficace. 
Handbalistele de la Progresul au 
ratat trei aruncări de la 7 m șl

încă vreo 8 șuturi — autoare fi
ind, pe rînd, Caramalău, Mamia- 
ca și Ionescu — trimise In bare 
sau pe deasupra porții. Este 
drept că Universitatea Cluj-Napo- 
ca a avut o poartă foarte bine 
apărată de Cristina Lada.

Au marcat : Ionescu 2, Achim 
2 și Popa 1 — pentru Progresul ; 
Damian 7 — pentru Universitatea 
Cluj-Napoca. Au arbitrat B. la- 
mandi și Tr. Ene (Buzău).

Ion GAVRILESCU

Deși blocajul voleibaliștilor bulgari este grupat, mingea expe
diată de atacul echipei Steaua il va depăși. Foto : V. BAGEAC

In prima ediție a „Cupei Steaua"

8—8

de 
au

Au 
Cio-

capa- 
Buzău.

MARE

VOLEIBALIȘTII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI
Timp de trei zile sala spor

turilor Floreasca din Capita
lă a găzduit prima ediție a 
Cupei Steaua la volei mascu
lin. La această primă ediție 
au participat echipele: Explo
rări Baia Mare. Silvania Sim- 
leul Silvaniei, Steaua București 
și echipa bulgară A.F.D. Sli- 
ven. Spectatorii prezenți 
sala Floreasca au urmărit me
ciuri frumoase, 
nivel tehnic, 
reșteană Steaua a evoluat fără 
jucătorii care au făcut parte 
din lotul național 
disputat joc a fost

în

, de un bun 
Formația bucu-

Cel mai 
__ .__________  ___ prilejuit 
de întflnirea dintre elevii lui 
Aurel Drăgan și voleibaliștii 
băimăreni. antrenați acum de 
Mihai Chezan. Dealtfel, acea
stă partidă a fost hotărîtoare

în lupta pentru primul loc. 
O comportare bună 
echipa din Șimleul

Rezultate : Steaua 
rări Baia Mare 3—2. 
A.F.D. Sliven 3—1, ________
Baia Mare — A.F.D Sliven 
3—0. Steaua — Silvania 3—0, 
Explorări — Silvania 3—2, 
Steaua — A.F.D. Sliven 3—1.

Trofeu] a revenit echipei 
Steaua, care a terminat com
petiția neînvinsă. Pe locul 2 
s-a clasat Explorări Ba’aMare, 
urmată de Silvania și de echi
pa bulgară. (Octavian GUȚU — 
coresp.).

a avut și
Silvaniei.

— Explo- 
Silvania — 
Explorări

Inceplnd de astăzi, la Brașov
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SOFIA, 21 (Agerpres). — 
lacul Iskyr, în apropiere 
Sofia, s-au desfășurat întrece
rile celei de a 8-a ediții a 
Regatei internaționale de yach
ting, la care au participat 
sportivi din Cehoslovacia, 
România, U.R.S.S. și Bulgaria. 
La clasa „Olandezul zburător**, 
un remarcabil succes au ob
ținut veliștii români Mircea 
Carp și Adrian Arendt, situați 
pe primul loc. înaintea echi
pajului sovietic Azarov—Edut, 
medaliat cu argint la Sparta- 
chiada popoarelor din U.R.S.S. 
Pe locul trei s-au clasat Zai- 
csek. Archomek (Cehoslovacia). 
La clasa „Finn", cîștigată de 
bulgarul Vasiliev, tînărul yacht- 
men român Cătălin Luchian 
a ocupat locul trei.

Pe 
de

CJȘTSGATORII 
„CUPEI MONDIALE4*

LA BOX
NEW YORK (Agerpres). 

— Aproape 3 000 de spectatori 
au urmărit la „Madison Square 
Garden" din New 
lele primei ediții 
Mondiale" la box. 
talele înregistrate 
categoriilor (de la 
la grea) ; R Sandoval (S.U.A.) 
b.p. K. Safin (U.R.S.S.) 1 A. 
Mercado (Porto Rico — Ame
rica de Nord) b.p. P. Pooltrat 
(Tailanda — Asia) ! J. Beard 
(S.U.A.) b.p. Ciu Sun (Coreea 
de Sud — Asia) 
(S.U.A.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(S.U.A.) | 
(U.R.S.S.) ..
pies C " ‘ 
(S.U.A.) t~ 
(U.R.S.S.) | J.

York finn- 
a „Cupei 

Iată rezul- 
în ordinea 
semimuscă

TURNEE INTERNAȚIONALE 
DE ȘAH ’

BELGRAD, 21 (Agerpres). — 
In turneul de șah de la Novi 
Sad, după 6 runde în clasa
ment conduc Florin Gheorghiu 
(România) și 
(U.R.S.S.) cu cîte 4*/2 p, urmați 
de Gheller (U.R.S.S.) 4 p (1), 
Beliavski (U.R.S.S.) 4 p. Gli- 
gorici (Iugoslavia). Knaak 
(R.D.G.). Kurajița (Iugoslavia) 
3*/j p, Rajkovici (Iugoslavia) 3 
p, Farago (Ungaria) 2l/2 p. etc. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a cîștigat cele două 
partide întrerupte cu Rajkovici 
si, respectiv. Beliavski.

★
RIO DE JANEIRO, 21 (Ager

pres). — Turneul interzonal 
feminin de șah de la Rio de 
Janeiro s-a încheiat cu victo
ria maestrei sovietice Nana Io
seliani, cu 14*/2 p. din 17 posi
bile, urmată de Veroczi (Unga
ria) 12 p. Aleksandria (U.R.S.S.) 
11 p. Polihroniade (România) 
și Fissdick (R.F.G.) IOV2 P. etc. 
Primele trei clasate se califi
că Ia turneul candidatelor. 
Maestra româncă Elisabeta Po- 
lihroniade a ratat calificarea 
pentru numai o jumătate de 
punct, poate și din cauza nea
șteptatei înfrîngeri din partida 
cu mai puțin cunoscuta șahjstă 
Crotto din S.U.A. în ultima 
rundă. Polihroniade a cîștigat 
la Hund (R.F.G.).

Sveșnikov

IN „INTERZONALUL" DE ȘAH
DE LA RIO DE JANEIRO,

; B. Taylor
V. Ribakov 

Demianenko 
Armstrong 

Konokbaiev 
(3—2) L. Stee- 

— Green 
Koskin 

__________    (S.U.A.) 
b.p. Park 11 Chun (Coreea de 
Sud — Asia) 1 VI. Shin 
(U.R.S.S.) b.p. Park lung Ciu 
(Coreea de Sud — Asia) ; T. 
Tucker (S.U.A.) b.p. 
lian (U.R.S.S.) I T. 
(S.U.A.) b.p. K. 
(U.R.S.S.).

PARTIDELE ÎNTRERUPTE
b.p.

I V.
b.p. 

S.
b.p. ( 

(S.U.A.) ;
b.p.

b.p.

D.

I E. 
Al.

Shuler

Asia) :
A. Niko- 

'. Tubbs 
Indzian

echipe :
33 P I

POT EI DECISIVE...
interzonal mascu-In turneul 

lin de șah de la Rio de Janei
ro, situația este incertă și du
pă ultima rundă, întrucît în ca
zul că Petrosian și Timman 
vor cîștiga partidele întrerupte 
(ceea ce este foarte posibil) cu 
Ivkov și, respectiv. Garcia, a- 
tunci primii patru clasați vor 
totaliza același număr de 
puncte (ll*/t) și va fi necesar 
un turneu de baraj pentru de
semnarea celor trei calificați. 
Deocamdată situația este urmă
toarea : Hubner și Portisch au 
cîte ll’/z p. Petrosian și Ti
mman 10’/r p. si o partidă în
treruptă fiecare. Ivkov 9*/i P 
(1). Sax 9 p (1) etc.

„Cupa F. R. Box" TOATE ECHIPELE GAZDA 
AU OBȚINUT VICTORII

Sîmbătă și duminică au fost 
programate întrecerile celei de 
a treia etape din cadrul „Cupei 
F.R. Box**, competiție care a 
înlocuit campionatul pe echipe 
al țării.

Două dintre partidele disputate, 
cele care au reunit pugiliștii de 
la Rapid, selecționata județului 
Bihor, Metalul București și Lito
ral Mangalia, s-au organizat, in 
cuplaj. în Capitală.

In prima întîlnire, rapîdiștii l-au 
învins pe reprezentanții județului 
Bihor cu scorul de 8—3. Lipsită 
de concurent la categoria 
muscă, echipa oaspete n-a 
reface handicapul și, cu 
eforturile pugiliștilor Mibai 
cloș, Teofil Mărcuț, Leontin 
mos, Liviu Pordea și Leontin 
Pop (care s-au prezentat bine), 
bihorenii au fost nevoiți să se 
recunoască învinși. Rapîdiștii, cu 
o echipă mai omogenă și mai 
bine pregătită, au cîștigat pe me
rit, cele mai prețioase victorii fi
ind realizate de Vasile Stancu 
(l-a scos din luptă, în repriza 
secundă, pe Tiberiu Vass). Ma
rius Popa (învingător nescontat 
în fața lui Leontin Pop) și Cons
tantin 7 '
puncte pe Vasile Bota).

Cu o surpriză s-a încheiat par
tida semi mijlociilor Gheorghe 
Costache (Rapid) și Mihai Micioș. 
Deși toți cei prezenți îl consi
derau favorit pe Costache, el n-a 
putut să-șl valorifice șansele, fi
ind învins prin abandon încă din 
prima repriză. Fără să se inti
mideze de „cartea de vizită" a 
adversarului, Micloș a boxat cu
rajos, a lovit precis și puternic, 
trimițîndu-1 la podea din primul 
rund. Numărat de trei ori, Cos- 
tache a fost declarat învins prin 
inferioritate evidentă (!). Cele
lalte rezultate. în ordinea catego
riilor : R. Nedelcu (Rapid) cîști- 
gă fără adversar, T. f 
(Rapid) b.p. L. Pordea, ’ 
chin (Rapid) b.ab. 2 Gh. 
T. Mărcuț (Bihor) b.p. 
rara, Gh. Vasile (Rapid) 

Silaghi, Al. Cormos 
L. Stamate, M. Popa 
L. Pop, V. Vasile 
Șt. Baciaschi.
cea de a 

galei. Metalul 
nut o victorie 
pugiliștilor de 
lia. Scorul de

seml- 
putut 
toate

Ml-
Cor-

Florea (l-a depășit la

Gh.
b.p. 
b.p.

Costache 
V. Du- 
Salama, 
V. Mo- 
b.ab. 2 
(Bihor) 

i (Rapid) 
(Rapid)

doua întîlnire a 
București a obțl- 
prețioasâ în fata 

la Litoral Manga- 
8—3 este prea se-

„CUPA DE TOAMNA
IN CUPELELA TENIS DE MASA

ver față de echilibrul existent 
Intre partenerii de Întrecere. La 
această diferență de puncte s-i 
ajuns ca urmare a faptului că 
trei pugillștl de la Literal, cel 
de la categoriile mari, au avut 
comportări slabe, pierzlnd înainte 
de limită, iar la „semimuscă". 
bucureștenH au cîștigat fără ad
versar. Intr-unu! din cefe mal 
frumoase și echilibrate meciuri. 
Mihai Ploeșteanu (Metalul) a pri
mit o neașteptat de curajoasă re
plică de la un tinăr boxer care 
r.-a depășit vîrsta junioratului. 
Ionel Curte. Pugillstul din Man
galia a dovedit cunoștințe șl ca
lități care-1 pot ajuta să urce 
mult pe scara valorică. Iată re
zultatele, In ordinea categoriilor 
(primii stat sportivii de la Me
talul) : M. vișan p.ab. 3 N. Șei
tan, șt. Dinei b.ab. 1 M. Erfan. 
N. Popa b.p. Al. Barbu. M. Plo
eșteanu b.p. I. Curte, M. Stama- 
tescu b.ab. 2 B. Ionus, V. Anl- 
chi p. neprez, V. Simion, N. Mo- 
canu b.ab. 3 D. Călin, P. Stere 
p.p N. Chioveanu, M. Pascal b.ab. 
1 Fl. Mattel, L Cojocaru b.ab. 1 
M. Imre.

I. Cojocaru b.ab. 1

Mihai TRANCA

Inimoșii suporterio BOCȘA. _______
ai pugiliștilor de la Metalul din 
localitate au aplaudat o nouă vic
torie a echipei lor favorite. De 
data aceasta. Metalul Bocșa a 
învins selecționata Județului Cluj 
cu scorul de 8—3. In cele mai 
interesante meciuri. Al. Turei 
(jud. Cluj) b.p Gh. Roșianu, M 
Vișan (Bocșa) b.p. P. Morea, Al. 
Dobăeș (Bocșa) b.ab. 2 I. Motroc, 
V. Sirbu (Bocșa) b.p. S. LOrincz, 
I. Miron (jud. Cluj) b.p. (decizie 
eronată) 1. Sala, I. Mocanu (Boc
șa) b.p. Gh. Plăeșu. (T. țARa- 
NU — coresp.).

• DROBETA TR. SEVERIN. 
Combinata județelor Mehedinți și 
Gorj a reușit să depășească (7—4) 
formația C.F.B. Craiova. în cele 
mal frumoase partide, D. Ctpere 
(combinata) b.p. M. Marica, N. 
Mițol (combinata) b.p. I. Po
pescu, V. Drăghia (combinata) 
b.p. C. Mărgărit, I. Joița (Craiova) 
b.p. A. Călin. (M. FOCȘAN — 
coresp.).

Astăzi, cu începere de la 
ora 9. in Sala sporturilor din 
Brașov vor avea loc întrecerile 
unei competiții importante din 
calendarul Federației de tenis 
de masă, „Cupa de toamnă**. 
Iubitorii sportului din orașul 
de la poalele Tîmpei vor avea 
prilejul să urmărească, timp 
de trei zile, evoluția tuturor 
sportivilor care joacă în prima 
divizie, de la membrii loturilor 
și pînă la cei mai tineri, care 
bat la poarta consacrării și 
care nu o dată au furnizat sur; 
prize. Participanții la acest ve
ritabil maraton de tenis de 
masă se vor strădui să dove
dească. In fața specialiștilor 
federației, acumulările din ul
tima perioadă de pregătire, 
să-și depună candidatura In 
vederea participării 
rele mari întreceri 
care campionatele 
tale din anul 1980.

la viitoa- 
printre 

continen-
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tn campionatul Angliei, echipa 
Not Ung ham Forest, care va In
timi în C.C.E. pe F. C. Argeș 
Pitești, a obținut o victorie como
dă în fața hii Bolton Wanderers, 
cu 5—2. Campionii continentali 
au marcat prin Lloyd, Woodco- 
ock, Birtles, Robertson (din 11 
m) și Anderson. Acum, după 12 
etape, Nottingham se află pe 
primul loc în clasament cu 17 p 
(golaveraj 23—12), avînd șapte 
victorii, trei scoruri egale și do
uă înfrîngeri. Formația Leeds 
United, adversara Universității 
Craiova în Cupa U.E.F.A. a fost 
întrecută pe teren propriu de 
Tottenham cu 1—2. după un joc 
slab al portarului Daynes. învin
gătorii au evoluat în zece jucă
tori de la 
se află ne 
(golaveraj 
victorii, șase egalurl și trei în
frîngeri.

In campionatul vest-german, la 
Frankfurt pe Main. în fața a 
60 000 de spectatori, echipa Ein
tracht, adversara formației Dina
mo în Cupa U.E F.A., a întrecut 
după o mare luptă pe Bayern

REZULTATELE ADVERSARELOR ECHIPELOR NOASTRE
EUROPENE

Munchen cu 3—2. după ce la pa
uză oaspeții conduceau ou 2—• 
prin golurile lui Horstmann șl 
Rummenigge. După pauză, în nu
mai 12 minute (între minutele 66 
și 77) Eintracht a marcat de trei 
ori prin Korbel, Nickel șl Karger. 
Eintracht se află acum pe locul 
3 în clasament după nouă parti
de, avînd 12 puncte (golaveraj 
18—13), șase victorii, nici un scor 
egal și trei înfrfngerl.

In campionatul Franței (etapa 
a 13-a) F. C. Nantes, adversara e- 
chipei Steaua In Cupa cupelor, a- 
dispus cu 1—0 de Bastia și ocupă 
locul 3 în clasament — *" “ 
averaj 24—13) avînd 
ril, patru egaluri si 
geri.

cu 18 p (gol- 
șapte victo
rious înfrîn-

scorul de 1—1. Leeds 
locul 16 cu 10 puncte 
12—12), avînd două

★
în etapa a șasea 

tulul italian : Bologna — Fioren
tina 2—1, Catanzaro — Inter 0—0, 
Lazio — Cagliari 1—1, Milan — 
Ascoli 3—0, Juventus — Torino 
2—1, Udinese — Roma 0—0. Pes
cara — Avellino 1—1, Napoli — 
Perugia 1—1 (jucat sîmbătă). în 
clasament conduce Inter cu 10 p, 
urmată de Milan 9 p și Juventus 
8 p.

a cam pi o na-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • .Trofeul Baracchi", 

cursă contracronometru perechi 
de la Bergamo, a revenit )ul 
Giusepp* Saronl și Francesco Mo 
ser (97 km în 2h 01 :47) • Cea 
de a 54-a ediție a cursei ..Crite
riul așilor" (probă cu antrena
ment mecanic), disputată la Pa
ris a fost cîștigată de olandezul 
Joon Zoetemelk 
2h 20:58).

(126 km tn

Campionatele 
echipe de ju-

pentru turul II. • La Hering 
(Danemarca), în turneul mascu
lin, R.F. Germania, deținătoarea 
titlului mondial, a întrecut cu 
15—12 (6—6) formația Cehoslova
ciei, iar Iugoslavia a învins 
26—24 (11—12) pe Danemarca 
La Giessen. în meci amical 
minin, R.F. Germania a fost
vinsă de reprezentativa U.R.S.S. 
cu 17—10 (10—4) • La Budapesta, 
tn meci amical feminin. Ungaria 
a dispus de 
(11—4). In al 
tlgat echipa 
(12-9).

cu
• 

fe- 
în-

HANDBAL • 
mondiale pentru 
ntaare au continuat In orașul iu
goslav Pristina. Rezultate : Iugo
slavia — Danemarca 17—12. 
U.R.S.S. — Franța 24—9. Ungaria 
— R.D. Germană 17—13. • La 
Triest, în C.C.E. (masculin), echi
pa italiană Cividin a învins cu 
28—20 (10—9) formația Hapoel Re- 
hoyot (Israel) și s-a calificat

Bulgaria cu 23—10 
doilea meci a cîș- 

Bulgariei cu 20—19

RUGBY • 
„Wallabies", 
Argentina, 
(12—0) 
Buenos Aires.

Echipa : 
aflată in 

a dispus 
de selecționata

australianâ 
turneu In 

CU 22—6 
orașului

TENIS 9 In sferturile de finală 
ale turneului feminin de la Kyo
to (Japonia), Betsy Nagelsen 
(S.U.A.) a întrecut-o cu 6—2. 6—3 
pe Kiyoko Nomura (Japonia). 
Alte rezultate : Mary Sawyer 
(Australia) — Sue Saliba (Aus
tralia) 6—4, 7—6 : Naoka Sato
(Japonia) — Yu Ciao (R.P. Chi
neză) 5—7, 6—1, 6—1 • La Basel 
au continuat meciurile turneului 
pe teren acoperit. în sferturile de 
finală, Dibbs l-a întrecut cu 6—2. 
6—4 pe Portes, Gottfried l-a în
vins cu 6—3, 6—2 pe Ramirez, iar 
Noah a dispus cu 7—6. 6—4 de 
Lendl. Borg fiind suferind a fost 
oprit de medici să joace, pierzînd 
prin neprezentare în fața Iui 
Kriek. • In finala pe teren aco
perit de la Sydney, Gerulaitis l-a 
învins cu 4—6, 6—3, 6—1. 7—6 pe 
Vilas.
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