
CONSFĂTUIREA DE LUCRU
A TEHNICIENILOR LOTURILOR OLIMPICE

Recent, s-a desfășurat în 
București, sub conducerea to
varășului Emil Drăgănescu, 
ministrul Turismului și Spor
tului, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, consfătuirea colec
tivelor de tehnicieni care se 
ocupă nemijlocit de pregătirea 
sportivilor din loturile olimpi
ce, la care au luat parte șl 
specialiști ai federațiilor spor
tive, Comitetului Olimpic Ro
mân, de la Centrul de Cerce
tări al C.N.E.F.S., Ministerul 
Sănătății, Centrul de Medicină 
Sportivă, institutul de Educa
ție Fizică și Sport, precum și 
reprezentanți ai departamente
lor cu atribuții în sportul de 
performanță. Această acțiune 
cu principalii noștri tehnicieni
— antrenori, medici, psihologi, 
cercetători, care se ocupă de 
pregătirea loturilor olimpice
— a fost determinată de ne
cesitatea unei analize temei
nice a stadiului de pregătire 
la sfirșitul anului preolimpic, 
a modului cum se îndeplinesc 
obiectivele la fiecare lot olim
pic și stabilirea unor acțiuni 
concrete, ferme, pentru timpul 
care a mai rămas pină la 
data desfășurării Jocurilor O- 
limpice din anul 1980.

Tematica consfătuirii, desfă
șurată într-un spirit critic as
cuțit, s-a axat în principal pe 
analiza și evidențierea cauze
lor tehnico-metodice si disci
plinare care au dus in acest 
an la unele rezultate nesatis
făcătoare în competițiile ofi
ciale, pe măsurile ce se im
pun pentru îndepărtarea lipsu
rilor în unele ramuri, pe ac
țiunile privind creșterea cali
tății și eficienței procesului 

Etapa a 12-a a Diviziei A de fotbal

TOATE ECHIPELE DE PE PODIUM ÎNVINSE!

de instruire șl educație al 
sportivilor, pe perfecționarea 
conducerii și organizării pre
gătirii, pentru realizarea inte
grală a obiectivelor la Jocur 
rile Olimpice de la Moscova.

Au fost prezentate materiale 
urmate de dezbateri In pro
blemele referitoare la metodo
logii moderne în antrenamen
tul sportiv, perfecționarea și 
creșterea contribuției activi
tății de medicină sportivă, de 
asistență științifică și psiho
logică.

Pentru a permite aprofun
darea unor aspecte concrete 
ale pregătirii, o parte a con
sfătuirii a fost organizată pe 
grupe de sporturi înrudite, 
realizîndu-se un larg schimb 
de informații și opinii între 
tehnicieni și implicit posibili
tatea transmiterii experienței 
pozitive de la ramurile spor
tive care au obținut rezultate 
de prestigiu în acest an. De 
asemenea, consfătuirea a evi
dențiat necesitatea angajării 
plenare a tuturor tehnicienilor, 
de realizare a unul front co
mun, atît pe planul instruirii 
cit și al educației, de creare 
a unei atmosfere mobilizatoare 
la toate nivelurile.

Toți specialiștii și tehnicie
nii participant! la consfătuire 
au evidențiat hotărirea lor 
fermă de a munci fără preget 
pentru perfecționarea procesu
lui de instruire șl educație 
sportivă, pentru aplicarea crea
toare a metodelor și normelor 
de nivel mondial, de soluțio
nare operativă a cerințelor de 
pregătire, de a face totul în 
vederea reprezentării cu cinste 
și demnitate a sportului ro
mânesc la Jocurile Olimpice 
din anul viitor.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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UN ÎMBUCURĂTOR PLUS DE CALITATE LA RELUAREA 
ÎNTRECERILOR ÎN DIVIZIA DE LUPTE

LUPTE LIBERE

Gh. Ștefan (Rapid) l-a fixat cu umerii pe saltea pe brașoveanul 
G. Buescu fi arbitrul M. Cristea va consemna „tuful".

Foto : I. MIHAICĂ

SImbătă și duminică, in mai 
multe localități din țară s-au 
disputat turneele etapei a TV-a 
din diviziile de lupte libere și 
greco-romane, întrecerile fiind 
mai bine organizate decit in 
etapele precedente și dispu
tate la un nivel spectacular 
superior.

La BUCUREȘTI, in organi
zarea clubului Rapid (în sftrșit, 
la sala Giulești !) s-au întâl
nit componentele uneia dintre 
cele mal puternice serii (a 
TV-a) din Divizia de libere, in 
care activează Dinamo Brașov, 
Hidrotehnica Constanța, Rapid. 
Dunărea Canal Medgidia etc.

Remarcând buna organizare, 
trebuie să spunem că și con
cursul s-a situat la nivelul pre
tins de campionatul pe echipe 
al țării, sportivii manifestând 
o bună pregătire și o mare 
poftă de luptă. Constănțenil 
(antrenor I. Kenan) și-au va
lorificat deplin șansa oferită de 
echipa Dinamo Brașov (a concu
rat numai la 9 categorii și fără 
cițiva titulari), cîștigind deta
șat primul loc. Clasamentul
grupei a fost următorul t L 
Hidrotehnica 57 p. 2. Dinamo 
Brașov 51 p. 3. Rapid 41 p, 
4. Dunărea Canal Medgidia 37 
P. 5. Progresul Brăila 34 p, 8, 
Nicolina Iași 31 p, 7. Dunărea 
Galați 26 p.

Iată câștigătorii, în ordinea 
celor 10 categorii : AI. Simon 
(Dunărea Galați), Șt. Goraș 
(Dunărea Medgidia), Și. Nico- 
lae (Hidrotehnica). C. Moldo-

(Continuare in pag. 2—3)
• S. C. Bacău, la a șasea „remiză* consecutivă I • F. C. Scornicești, primul punct in 
deplasare • Politehnica Timișoara egal prețios la Bacău • Olimpia Satu Mare 

a predat lanterna roșie
' REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (3 noiembrie)

S.C. Bacău — „PoU* Timișoara 0-0
Sportul studențesc - Chimia Rm. Vilcea 1-0 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Baia Mare 1-0 (0-0)
C S. Tirgoviște - Dinamo 3-1 (2-0)
Olimpia Satu Mare - Univ. Craiova 2-0 (1-0)
F.C. Argeș — Steaua 1-0 (0-0)
„U” Cluj-Napoca — Gloria Buzău 3-1 (1—0)
Jiul — F.C. Scornicești 0-0
F.C.M. Galați - Politehnica lași 3-2 (2—1)

Gloria Buzău
A.S.A. Tg. Mureș
Dinamc
Univ. Craiova
Steaua
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Baia Mare 
Politehnica lași 
„Poli" Timișoara

— F.C. Scorni cești
— C.S. Tirgoviște
— F.C.M. Galați
— Jiul
— „U“ Cluj-Napoca
— Olimpia Satu Mare
— Sportul studențesc
— S.C. Bacău
— F.C. Argeș

1. STEAUA
2. Univ. Craiova
3. Dinamo
4. C.S. Tirgoviște
5. S.C Bacău
6. Jiul
7. F.C Baia Mare
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. „Poli* Timișoara

10. „U* Cluj-Napoca
11. F.C Scornicești
12. F.C.M. Galați
13. Sportul studențesc
14. Chimia Rm. Vilcea
15. Politehnica Iași
16. F.C Argeș
17. Olimpia Satu Mare
18. Gloria Buzău

12 6 3 3 24-15 15
12 6 3 3 21-14 15
12 5 4 3 18-10 14
12 5 4 3 17-11 14
42 4 6 2 16-15 14
12 6 2 4 8- 8 14
12 6 1 5 22-18 13
12 6 1 5 15-15 13
12 5 2 5 19-15 12
12 6 0 6 15-14 12
12 5 2 5 17-21 12
12 5 2 5 17-21 12
12 5 1 6 9- 9 11
12 5 1 6 13-13 11
12 5 1 6 16-18 11
12 4 2 6 12-16 10
12 2 3 7 9-21 7
12 3 0 9 7-21 6

Citiți în pag. 2—3 cronicile meciurilor 
din etapa a 12-a

GOLGETERII

Singur intre adversari, Predeanu se mulțumefte si privească 
cum portarul Constantin (Chimia Rm. Vilcea) reține balonul

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
PLEACĂ ASTĂZI ÎN IUGOSLAVIA

Echipa de fotbal a României, 
care va întîlni miercuri în pre
liminariile campionatului euro
pean reprezentativa Iugoslaviei, 
pleacă în cursul dimineții de 
-astăzi spre Kossovska Mitrovița, 
locul de desfășurare a partidei.

Față de lotul anunțat inițial 
au intervenit două modificări, 
Bucu și Augustin înlocuindu-i 
pe Iordache și Stoica, care au 
devenit indisponibili. Dar iată 
componența lotului — al cărui 
conducător este Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F. — așa

cum ne-a fost comunicată de an
trenorul Constantin Cernăianu : 
Cristian, Bucu — portari ; Tili- 
hoi, Sameș, Ștefănescu, Nicolae, 
Munteanu II, Koller — fundași ; 
Dinu, Boloni, Augustin, Mulțes- 
cu — mijlocași ; M. Răducanu, 
Crișan, Bălăci — înaintași. A- 
seară s-a declarat, la controlul 
medical, indisponibilitatea lui 
Cămătaru. în locul acestuia va 
fi folosit Cîrțu sau FI. Grigore, 
hotărîrea urmînd să fie luată 
luni dimineață înaintea plecă
rii. _

7 GOLURI : KoUer (F.C. Ba
ia Mare), Cîrțu (Univ. Craiova).

8 GOLURI : Radu H (F.C 
Argeș) — 2 din 11 m.

5 GOLURI : Anghel („Poli* 
Timișoara), M. Răducanu 
(Steaua), Terheș (F.C. Baia 
Mare), Batacliu și Cîmpeanu 
(„U* Cluj-Napoca), Cramer 
(F.C.M. Galați).

Divizia națională de hochei

LA ORA DERBY-URILOR DINAMO - STEAUA
Marți și miercuri, in cadrul 

Diviziei naționale A de ho
chei, au loe tradiționalele par- 

“ tide derby DINAMO — 
STEAUA, care au făcut tot
deauna neîneăpător Patinoarul 
artificial „23 August*.

O declarație în legătură cu 
aceste întîlniri, care se con
stituie într-un veritabil eveni
ment sportiv bucureștean, am 
solicitat-o ltd Gabriel Cos- 
man, antrenorul principal al 
formației dinamoviste, dețină
toarea titlului.

„Prin prisma rezultatelor 
anterioare obținute în actuala 
ediție a campionatului, parti
dele de marți și miercuri mi 
se par a fi sub semnul unui 
echilibru deplin. In general, 
atît formația pe care o pregă
tesc eu, cît și cea a colegului

Înaintarea universitarilor a cîftigat balonul, Barba șutează sub 
privirile lui Achim, care incearcă să-l blocheze. (Fază din me- 1 

ciul R.C. Sportul studențesc — Steaua 9—25)
Foto : V. BAGEAC

Etapa a 11-a a Diviziei A de rugby

FARUL PIERDE, LA SCOR, LA T1MIȘUARA!
Antepenultima etapă a turu

lui Diviziei A la rugby a 
consemnat rezultate mult mai 
strtnse decît precedentele sec
vențe competiționale, scorul- 
surpriză al zilei Inregistrîndu- 

meu Zoltan Czaka au realizat 
scoruri apropiate In disputele 
eu celelalte patru participante 
la seria de elită a campiona
tului. Și noi și steliștii am 
intimpinat serioase dificultăți 
in jocurile cu formația Sport 
Club din Miercurea Ciuc. Cred 
că rezultatele vor fi decise de 
calmul și puterea de concen
trare a jucătorilor in momen
tele cheie ale întîlnlrii*.

Ambele jocuri încep de la 
ora 17. Pe patinoarul artificial 
din Miercurea Ciuc se vor 
disputa, în cuplaj, celelalte 
două întîlniri ale etapelor a 
IX-a și a X-a : Unirea Sf. 
Gheorghe — Metalul Rădăuți, 
de la ora 14,45 și Sport Club 
— Dunărea Galați, de la 
ora 17. 

se la Timișoara. Dar iată n 
„radiografie* a etapei :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA - FARUL 28—9 (12—9) ! 
Un rezultat surprinzător, mai te
les prin diferența severă de scor, 
dar o victorie meritată a uni
versitarilor, cu atît mai re
marcabilă cu cît a fost obținu
tă de o formație cuprlnzînd 
mulți juniori. Autorii puncte
lor : Comănici (2 l.p., l.p.c., șl 
transformare), Matei (două e- 
seuri), Raicu (eseu), Peter (l.p, 
și transt), respectiv Lungu 
(eseu), Bucos (1-p. șl transf.). A 
arbitrat P. Ionescu. (C. CRE- 
ȚU. coresp.).

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — STEAUA 9-25 (0—15). 
în fine, după mai multe etape 
Steaua și-a aflat un adversar 
ceva mai pe măsură, care — ta 
ciuda diferenței de scor — a 
opus formației campioane o 
neașteptată rezistență. A rezul
tat un meci frumos, cursiv, cu 
multe faze de calitate. învin
gătorii au realizat obișnuitele 
lor acțiuni percutante pe înain
tare (cei mai activi : Achim, 
Murariu, Postolachi, Munteanu 
și Cioarec) și un joc precis 
pe „treisferturi", bine condus 
de mijlocașii Sueiu și Alexan
dri) și centrii Zafiescu I și 
-------,--------------------------------- ■ 

(Continuare in pag. 2—3)



DE ORIENTARE TURISTICĂ 
CHEMAREA TOAMNEI1, LA SIBIUJJ

• TOATE ȘCOLILE GENERALE ȘI LICEELE PREZENTE LA START 
• PROFESORII Șl PĂRINȚII - COT LA COT CU ELEVII

SIBIU, 28 (prin telefon). In
Dumbrava Sibiului, la 
„Chemarea toamnei", 
desfășurată sub egida 
dei", s-a realizat un 
mondial de participare 
rientare : 19 326 de
renți (vechiul record 
ținea, din iulie a.c„ 
cu 16 500. realizat in cadrul 
țlunii ,,O-Ring“). Organizatorii și 
partlcipanții dedică acest exce
lent record mondial marelui eve
niment din viața poporului, Con
gresul al Xll-lea al partidului. De 
menționat că tentativa a fost 
aminată cu două săptămînl, în- 
trucît marea majoritate a coau
torilor acestui record mondial au 
participat, pînă cu puțin timp 
In urmă, la acțiunea patriotică 
de strîngere a recoltei. Succesele 
din agricultură au avut darul 
să-i ambiționeze și mai mult pe 
sibieni în obținerea marii perfor
manțe de azi.

Am avut privilegiul, putem 
spune, să asistăm' la acest intere
sant eveniment din Dumbra
va Sibiului. Totul s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă sărbătorească, 
producînd o Impresie de neui
tat. La fiecare lovitură de gong, 
care se dădea din minut în mi-

acțiunea 
întrecere 

.Dacla- 
record 
la o- 

concu- 
apar- 

suedezilor, 
- • ac-

nut, din frontul larg de 100 m 
luau startul, în urale, cîte 200 de 
orientariștl, '
copii și copile, 
bărbați și femei, 
la 6 la peste 80 
pentru a găsi, în 
deplasîndu-se în 
pas, punctele de 
cu dibăcie, orientîndu-se 
marcajele de pe copaci, cu aju
torul busolelor sau hărților și
după... cel de-al 7-lea simț —
cel sportiv. Cei mai mici aler
gau, se împiedicau, cădeau, se
ridicau și iar alergau să găseas
că „leul", „tigrul44, „girafa'*, 

'----- unii dintre
siguranță, 

trimiși de acasă cu... 
lesă. Cei mai vîrstnici 
cu bastoane obișnuite 

pioleți, cu rucsacuri in

multicolor echipați : 
tineri și tinere, 
concurențl de 
de ani porneau 

, desișul pădurii, 
alergare sau la 
control ascunse 

după

„ursul*4, „vulpea44 — 
ei, pentru mai multă 
fuseseră J
cîini în 
alergau 
sau cu 
spate.

Foarte 
mulți părinți au participat 
la cot cu cei mici care, în gra
ba lor, s-a mai întîmpîat să 
piardă prin pădure cîte o mănu
șă, un fular sau o căciulită. 
Fără să exagerăm, putem spune 
că la acest record mondial co
autori au fost toti sibieni!, pen
tru că aproape fiecare familie a

mulțî profesori, foarte
' cot

... —
avut cel puțin un reprezentant. 

De unde această mare atrac
ție la Sibiu pentru orientare tu
ristică, ramură sportivă cu o 
răspîndire în continuă creștere 
la noi ? La această întrebare 
ne-a răspuns Dezideriu Heinz, 
un pasionat orientarlst care, îm
preună cu un larg colectiv de 
activiști obștești din Sibiu, a fă
cut totul pentru ca acest sport 
să cuprindă masele din acest 
oraș :

__ Căutînd cele mai variat» 
forme de propagandă pentru a- 
tragerea tineretului, verificînd 
ipotezele în practică, învățînd 
din experiența altora șl din pro
pria noastră experiență, am pus 
bazele primului club de orien
tare din țară, pentru a realiza o 
bază de masă unui sport de 
masă, iar ulterior — o bază de 
masă unui sport de performanță. 
Pentru a polariza interesul 
populației Sibiului a fost ne
voie de multe eforturi la care, ca 
și astăzi, In organizarea competi-, 
ției care s-a desfășurat, și-au 
dat concursul consiliile județene 
șl municipale ale Organizației 
pionierilor, U.T.C. și sindicatelor. 
Inspectoratul școlar județean și 
municipal, cit și consiliul jude
țean și consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport.

Recordul mondial realizat de 
sibieni constituie o pildă — me
rite de seamă revin Clubului de 
orientare, care ființează pe lin
gă întreprinderea de rețele elec
trice — șl, sperăm, el va avea 
un larg ecou In celelalte județe.

Horia CRISTEA

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
SERIA SECUNDA A DIVIZIEI A DE HOCHEI

11—5 (4—3, 5—1, 1). Clujenii
au realizat un scor surprinzător 
față de aspectul jocului. Marca
tori : Lajos 3, Miklds 3, ErOs 2, 
Gyorgypâl, respectiv Lukâcs 2, 
Tecze 2 și Merka.

RELUAREA ÎNTRECERILOR IN DIVIZIA DE LUPTE
p. (D

Pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc s-au încheiat în
trecerile turului I al campiona
tului Diviziei A la hochei, grupa 
a II-a valorică, cu disputarea 
etapelor a IV-a și a V-a. Jocu
rile au fost atractive, unele de 
mare luptă, Iar cea mai omogenă 
echipă s-a dovedit a fi Avîntul 
Gheorgheni, învingătoare în 
cele cinci partide susținute.

Meciurile etapei a IV-a : A.S.E. 
BUCUREȘTI — AGRONOMIA 
CLUJ-NAPOCA 7—5 (2—2, 2—0,
3— 3). Joc foarte disputat : bucu-
reștenii au punctat în ultimele 
trei minute, la scorul de 5—5. 
Au marcat : Steinberg 2, Con
stantin eseu 2, Gh. Florin, Bîsu 
și Pogăceanu, respectiv Sallâ 2, 
Eros, Darvas și Albert. AVÎN
TUL GHEORGHENI — LICEUL 
M. CIUC 11—6 (6—2, 2—2, 3—2).
Avîntul s-a impus în prima re
priză, cînd a fost net superioa
ră. Au înscris: Kercso 3, Da
niel 2, Siiket 2, Lengyel 2, 
Gyorgy și Tamăs pentru învingă
tori, iar pentru învinși Csata, 
Bartalis, Korpos și Baricz. TÎR- 
NAVA ODORHEI — PROGRESUL 
M. CIUC 5—2 (0—0, 2—2, 3-0).
Golurile le-au realizat Moldovan
2, Lâszld 2, Bân, respectiv Sala- 
mon și Csutak.

Etapa a V-a : AVÎNTUL
GHEORGHENI — A.S.E. BUCU
REȘTI 3—1 (1—0, 0—1, 2—0).
Meci de mare luptă, cu multe ra
tări din ambele părți. Au în
scris : Daniel 2, Gydrgy pentru 
Avîntul, 
LICEUL
NAVA
4— 1, 4—1). Elevii au jucat cu mult 
aplomb pe întreg parcursul par
tidei. Autorii punctelor : Becze
3, Csata 3, Gerczuli 2, Gergely, 
Szatmâri și Vorzsâk, respectiv, 
Peter, Moldovan, Lâszld șj Sze- 
kely. AGRONOMIA CLUJ-NA
POCA — PROGRESUL M. CIUC

ETAPA A 11-a A DIVIZIEI A DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Clasamentul după 5 etape : 
Avîntul 10 p (31—14), 2. Progre
sul 4 p (21—20), 3. A.S.E. 4 p 
(22—23), 4. Tirnava 4 p (23—3D, 
3. Liceul M. Ciuc 4 p (30—35), 6. 
Agronomia 4 p (29—37). (Vaier 
PAȘCANU — coresp.).

GOLGETERULUI

Divizia A, etapa a 12-a

DACĂ ȘI KOLLER...
...Iată un fapt mai rar intilnit în campionatul Diviziei A, 

consemnat de etapa a 12-a: toate cele patru echipe- fruntașe, 
Steaua, Universitatea Craiova, Dinamo și F.C. Baia Mare, au 
cedat în fața unor formații cotate mai slab. «Un adevărat 
război, declanșat de „Sud“ împotriva „Nordului44», sublinia, la 
finele transmisiei sale, referindu-se, firește, la cei doi poli ai 
clasamentului, crainicul reporter al radiodifuziunii, inspirat, 
pare-se, în comparația lui, de reluarea, in aceste zile, la tele
viziune, a ecranizării romanului lui Margaret Mitchell, „Pe 
aripile vîntului".

A fost un asalt general al formațiilor situate în jumătatea 
a doua a clasamentului, în fața căruia n-au rezistat, cum se 
vede, nici echipele revelație ale acestei toamne, S.C. Bacău și 
Jiul Petroșani (cărora Politehnica Timișoara și F.C. Scornicești 
le-au smuls cîte un punct), deși fotbaliștii lui Traian Ionescu 
și Viorel Tîlmaciu au evoluat pe propriul teren.

Dincolo însă de reușita formațiilor mici (pe care, în frunte 
cu Olimpia Satu Mare, le felicităm), de dorința lor de a urca 
în ierarhia primului eșalon, trebuie să vedem și contraperfor- 
manțele echipelor mari ale căror eșecuri, la numai trei zile 
distanță de remarcabile evoluții în cupele europene, nu țin 
de domeniul normalului. Căci nu-i vorba aici, în aceste infrin- 
geri, doar de o (mereu invocată) cădere fizică după marile 
solicitări ale turului II (infirmată rapid chiar de una din re
prezentantele noastre, F.C. Argeș, care, după meciul istovitor 
cu Nottingham Forest și la capătul unui drurți, realmente, obo
sitor, a găsit, sîmbătă, resursele necesare de a ataca neîntre
rupt 90 de minute), ci și de o ușoară infatuare a învingătoa
relor lui Eintracht Frankfurt și Leeds United, ca și a echipei 
care a condus-o pe F.C. Nantes în fief-ul ei. O stare de spi
rit dăunătoare' desigur, făcind imposibilă o abordare a jocului 
cu toate forțele, cu toate „motoarele în plinu și favorizînd 
prestațiile cu consum scăzut de efort, cu obiective limitate la 

-,,un punct**, la „un eventual gol de contraatac**; cum ni s-a 
părut a fi, mai ales, intenția liderului. Din această atitudine 
cvasi-generală a fruntașelor clasamentului avea să rezulte, la 
sfirșitul celor 810 minute ale etapei, reeditarea recordului de ine
ficacitate : 18 goluri față de 33, cifra (tot record, dar la polul opus) 
săptămînii trecute. O neproductivltate scoasă în relief și mai 
mult de autogolul (simbolic ?) al lui Koller, omul nr. 1 în 
clasamentul... golgeterilor.

Gheorghs NICOLAESCU

OFEN
Stadion „1 h* 

A marcat : IOV 
Cernere : 9-2.

F. Q AfiGEȘ- 
bulescu 6 (min. 
(min. 46 Turcu i 

STEAUA : N.
7, Dumitru 7, f 

A arbitrat : < 
O. Ștreng (Oro 

Cartonașe gal 
Trofeul Petsch

Marcate evli 
efort depus I 
Nantes, F.C. 
oferit un joc 
în care pitește 
torie meritată, 
pentru că au 
de minute șl l 
tualele condiții 
aruncat în luț 
Meciul a purt 
senților din ca 
echipe. F.C. / 
un turn (Radt 
toare în angre 
chipei, în timț 
lei au lipsit do: 
Stoica) și un 
ceea ce a stîr 
jocului pe tot 
tenii cant^Dlfid’ 
mătate de terc 
forța remiza, 
rile, am pute: 
a fost un du 
Zamfir, care 
niile, cu o ad 
și stoperul Sai 
cu un joc ath 
zolvîncj nenum 
dacă «gurile 
limpezimea nei

respectiv Gyorgypâl.
M. CIUC — TIR- 

ODORHEI 11—4 (3—2,

Fuicu (acesta pe postul lui 
Enache, accidentat). Am fi ne
drepți dacă nu am remarca 
Insă, In replică, jocul excelent 
al perechii Andrei și Costca 
Hariton, în centrul liniei de 
atac a studenților, activitatea 
laborioasă în tușă a lui Ga- 
landa și siguranța talentatului 
fundaș Titus 
cat Teleașă, 
riu, Zafiescu 
Acliim (l.p.
xandru (2 transf.) pentru în
vingători, respectiv Ilie (eseti), 
Toader (drop și transf.). A con
dus bine A. Briceag. (D. CA- 
LLIMACHI).

DINAMO - C.S.M. SIBIU 
15—0 (15—0). Avînd un avans 
liniștitor la pauză, bucurește- 
nii și-au zis că meciul e jucat, 
deconectîndu-se. Oaspeții nu 
s-au lăsat invitați, presînd mai 
toată repriza secundă, 
sebi pe aripa dreaptă, 
Irezistibilul Negru a fost, 
o dată, la un pas de eseu (re
marcabil a mai evoluat 
gurcanu), C.S.M. a avut și vreo 
zece posibilități de a piincta 
din lovituri de pedeapsă, dar 
transformerii săi s-au arătat 
foarte impreciși. Și... cam atît 
despre un joc anost, în care 
am mai reținut (totuși !) for
ma de șut a lui Constantin 
(autorul a 8 puncte, din două 
l.p. și o transformare). Au mai 
înscris Chirigiu (eseu, la de
butul în „A") și Nica (l.p.). 
Arbitrajul lui Th. Witting, ca 
mai întotdeauna, adică foarte 
bun. (G. RAEȚCHI).

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — 
VULCAN 11—4' (7—0). Intr-o 
partidă fără strălucire, R. C. 
Grivița Roșie a obținut un 
succes meritat. . învingătorii au 
fructificat prin eseurile reali-

Toader, Au mar- 
Munteanu, Mura- 
I — cite un eseu, 
și transf.), Ale-

îndeo- 
unde 

nu

Un-

(Urmare din pag. 1)

van (Dinamo Brașov), I. Lungu 
(Progresul Brăila), 
(Hidrotehnica), “ 
(Hidrotehnica), 
greșul Brăila), 
namo Brașov), 
tehnica). De remarcat arbitra
jele corecte și competente pres
tate de Al. Ruszi, M. Cristea, 
Șt. Stefănică (toți din Bucu
rești) și craioveanul Șt. Șerban. 
(M. Tr.).

SATU MARE. întîlnirile din 
seria a II-a au fost caracte
rizate de un evident echilibru, 
pentru primul loc în grupă 
luptînd, cu șanse aproape e- 
gale, patru echipe. în acest 
sens, clasamentul este edifica
tor : 1. C.S.M. Cluj-Napoca 47 
p, 2. Lemnarul Odorhei 46 p, 3. 
înfrățirea Oradea 44,5 p, 4. Co
merțul Tg. Mureș 44 p, 5. C. S. 
Satu Mare 40 p. 6. Mureșul Tg. 
Mureș 34,5 p, 7. A.S.A. Oradea 

(Z. Kovacs, coresp.).
în urma unor

N. Petcu
D. Bocăneală 

D. Mușat (Pro- 
C. Șandru (Di- 
C. Ion (Hidro-

25 p.
REȘIȚA.

dispute echilibrate, s-a stabilit 
următorul clasament în seria I : 
1. Constructorul Hunedoara 51 
p, 2. Jiul Petrila 48 p, 3. Vul
turii Lugoj 46 p, 4. U.M. Ti
mișoara 42 p, 5. Rapid
40 p, 6. C.S.M. Reșița

Arad 
27 p.

6) Și 
și

I

pentru 
a fost 
demne

I
I

zate de P. Marin (min. 
Negoescu (min. 57), precum 
printr-o lovitură de pedeapsă 
transformată de Simion (min. 
31. Rugbyștii de la Vulcan au 
lăsat impresia că vor realiza 
un scor și mai strîns. Au ratat 
însă o încercare (Victor Iones- 
cu), în prima parte a întîlni- 
rii, după care s-au... consolat 
în a primi 11 puncte. în ulti
mele 20 de minute, Vulcan s-a 
„văzut" mai mult, dar Buga a 
ratat un eseu (discutabil), după 
care tot el (min. 61) a culcat 
cu multă siguranță balonul în 
spațiul de țintă advers. Absen
ța din formație a unui trans
former autentic i-a privat pe 
metalurgiști de a valorifica e- 
seul realizat, precum 
l.p. din poziții foarte 
joase. A arbitrat Rene 
(t.st).

POLITEHNICA IAȘI 
PID 10—6 (10—3). Joc 
ră și victorie meritată a moldo
venilor. (D. ONCIUL, coresp.).

C.F.R. BRAȘOV — RUL
MENTUL BÎRLAD 4—3 (4—0). 
Prima victorie a brașovenilor. 
Au înscris : Hulpoi (eseu) pen
tru C.F.R., respectiv Peiu 
(l.p.c.). Arbitru : FI. Tudora- 
che. (I. STANCA, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
14—11 (7—7). Un meci ‘ 
echilibrat, între două 
fruntașele Diviziei A.

și două 
avanta- 
Chiriac.
— EA- 
de uzu-

foarte 
dintre

1. STEAUA 11 11 0 0 439- 51 33
2. Grivița R. 11 9 0 2 154- 67 29
3. Farul 11 8 0 3 225-114 27
4. Dinamo 11 8 0 3 248- 74 27
5. Șt. B. Mare 11 8 0 3 171-103 27
6. Șt. Petroșani 11 7 1 3 113- 96 26
7. „U- Tim. 11 6 0 5 137-110 23
8. Polit. lași 11 4 1 6 82-138 20
9. Sp. stud. 11 4 1 6 125-131 19‘)

10. C.S.M. Sb. 11 2 1 8 51-177 16
11. Vulcan 11 2 1 8 58-210 16
12. Rulm. Bîrlad 11 2 1 8 30-132 16
13. Rapid 11 2 0 9 79-234 15
14. C.F.R. Bv. 11 1 0 10 32-307 13

•) Punct scăzut pentru 3 suspendări.

7. C.F.R. Timișoara 26 
Glăvan, coresp.).

GRECO-ROMANE
SUCEAVA. Disputa \ 

primul loc in seria I 
deosebit de dirză. merite
de remarcat revenind sportivi
lor de la C. S. Botoșani și Ni- 
coliha Iași, care au luptat de 
la egal cu cîștigătorii, Mobila 
Rădăuți 52 p. 2. C. S. Boto- 

' Șani 52 p, 3. Nicotină Iași 51 p, 
4. A.S.A. Bacău 40 p, 5. C.S.M. 
Suceava 36 p, 6. Dunărea Ga
lați 26 p, 7. S. C. Bacău 20 p. 
Cîștigătorii, în ordinea catego
riilor : A. Ghiță (Mobila). Gb. 
Moraru (Mobila), C. Filipov 
(Nicolina), M. Balaur (Nico
tină), V. Baciu (Botoșani), M. 
Luță (Mobila), M. Zobu (Boto
șani), M. Crișmaru (Mobila), C. 
Ignat (Nicolina). (I. Mîndrescu, 
coresp.).

TULCEA. întrecerea celor 
mai bune formații, în care sînt 
prezenți mulți medaliați ai ma
rilor competiții Internaționale, 
s-a bucurat, de un cadru or
ganizatoric adecvat. Lăudabilă 
comportarea sportivilor local
nici, clasați pe locul 3 (39 p), 
după Dinamo (62 p) și Steaua 
(46 p) ,■ locul 4. Farul Con
stanță 37 p, 5. Metalul Bucu
rești 37 p, 6. Progresul Bucu
rești 35 p. 7. Progresul Brăila 
24 p. (P. Comșa, coresp.).

SLATINA. Așa cum era de 
așteptat, luptătorii din locali
tate au dominat concursul, o- 
cupînd primul loc la șase ca
tegorii : C. Scuturici (48 kg), N. 
Mareș (57 kg), D. Obrocea (74 
kg), V. Gabor (82 kg), L Ră- 
duțescu (90 kg) și I. Silvestru 
(+100 kg). Ceilalți ciștigăfori ai 
etapei sînt A. Tănase (Carpați 
Sinaia, la 52 kg), I. Dulică 
(Dacia Pitești, la 62 kg), D. 
Aiacoboaie (Rapid, la 68 kg) și 
C. Bogoi (Chimistul Rm. Vîl- 
cea, la 100 kg). Clasamentul e- 
tapei în seria a III-a este ur
mătorul : 1. Aluminiu Slatina 
50 p, 2. Rapid București 38 p, 
3. Dacia Pitești 36 p, 4. Car
pați Sinaia 30 p, 5. Chimistul 
Rm. Vîlcea 29 p, 6. Electropu- 
tere Craiova, 7. C.S.U. Pitești. 
(C. Ghițescu, coresp.).

LUGOJ. Partide de bun ni
vel tehnic și o luptă foarte 
strînsă pentru primele locuri in 
seria a IV-a, acestea au fost 
atributele concursului disputat 
sîmbătă și duminică în locali
tate. în final, Vulturii Textila 
Lugoj a ocupat locul I cu 48 
de puncte, 2. Steagul roșu Bra
șov 45 p, 3. A.S.A. Cluj-Na
poca 42 p, 4. SIMARED Baia 
Mare 42 p. 5. C.F.R. Timisoara 
42 p. 6. C S. Arad 31 P, 7. 
C.S.M. Reșița 30 p. (C. Olaru, 
coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 28 OCTOM
BRIE 1979.

I. Ascoli — Bologna
II. Avellino — Udines e

III. Cagliari — Pescara
IV. Fiorentina — Catanzaro
V. Internazionale — Milan

VI. Juventus — Napoli
VII. Perugia — Torino 

VIII. Roma — Lazio

1
X

1
1
1
1
2 

X

AUTOGOLUL...
A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. BAIA MARE 1-0 (0-0)

Stadion „23 August' ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 
10 000. A marcat : KOLLER (min. 76 - autogol). Șuturi la poartă : 18-8 (pe 
poartă : 11-2). Corners : 10-1.

A.S.A. : Vunvulea 7 — Gligore 6, Boloni 8, Unchiaș 7, Gali 6 — Biro 6, 
Bozeșan 6 (min. 81 Ispir), Hajnal 7 - Both II 6 (min. 63 Fanici 6), Pislaru 
6, Munteanu 7.

F. C. BAIA MARE ; Ariciu 7 - Borz 6, Condruc 7, Molnar 6 (min. 82 Sa- 
bâu), Koller 6 - P. Radu 6. Ciohan 5 (min. 81 Roznai), Mureșan 7 - Sepi 
6, Terheș 7, Deac 7.

A arbitrat : M. Safomir (Cluj-Napoca) 8 ; la linie : M. Fedruc (Suceava) 
șl Gh. Dumitru (București).

Cartonașe galbene : GLIGORE.
Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 5-1 (3—0).

Se intrase în ultimul sfert 
de oră ah partidei și nici una 
din cele două eeftipe nu părea 
capabilă să realizeze 
Pentru că, timp de 75 de mi
nute, și gazdele și 
și-au măcinat forțele

AM
F.C

Stadion Dunăr 
Au marcat : MC 
REAN (mln. 12) 
4-3). Comere :

F.C.M. GALAȚ 
6 — Băjenaru 7 
ban 7, Orac 7.

POLITEHNICA 
milă II 7, Munt 
6) — Florean 6,

A arbitrat : C 
bii din Bucureșt

Carto na gol 
Cartonașe roși 

*Trcfeul Petsche

golul.
oaspeții 

T___  __  . _ . într-un
joc de uzură, în general lent, 
fără virtuțile tehnico-tactice cu 
care fiecare dintre ei ne obiș
nuiseră. A.S.A. a avut, ce-i 
drept, mai mult inițiativa și, 
pe alocuri, a reușit chiar une
le faze frumoase din care ar 
fi putut înscrie. Așa a fost, 
de pildă, în min. 22 cînd o 
acțiune inițiată de Munteanu 
și continuată pe partea o- 
pusă de Both II a fost stopată 
cu dificultate de Condruc. 
min. 40, poarta băimăreană 
fost pusă, de asemenea, 
grea încercare de Hajnal, 
și în min. 51, dealtfel, 
Ariciu a reținut 
șutul puternic al 
cător. La rîndul 
au făcut un joc

în 
a 

la 
ca 

cînd 
cu dificultate 
aceluiași ju- 

lor oaspeții 
de așteptare.

Hlizind să marcheze, mai mult 
pe seama greșelilor adversaru
lui. Și ocaziile de gol nu au 
lipsit ; a lipsit, în schimb, pre
cizia în execuție a jucătorilor 
băimăreni, mai ales în fazele 
din min 9 și 70, cînd, de fie
care dată, Deac a șutat din 
poziții favorabile pe lingă 
bară. Și a venit min. 76. Mun- 
teanu a executat înalt o lovi
tură de colț, Boloni a reluat 
spre poartă, dar mingea, stre- 
curîndu-se printr-o grămadă 
de jucători, s-a lovit de umă
rul lui KOLLER (actualul 
geter al campionatului) 
schimbîndu-și traiectoria, 
intrat în plasă exact în 
tea opusă celei în care 
pregătea să intervină 
Soarta meciului a fost 
decisă, gazdele avîpd, 
în final, posibilitatea unei vic
torii mai clare, compromisă 
însă de marile ratări ale lui 
Munteanu (min. 80) și Fanici 
(min. 90).

Mihai IONESCU

gol- 
și> a 

par
se 

Ariciu. 
astfel 
totuși,

UN VIS DE DOUA MINUTE...
„U" CLUJ-NAPOCA - GLORIA BUZĂU 3-1 (1-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
12 000. Au marcat: BATACLIU (min. 38), GHIZDEANU (min. 48) și CÎMPEANU 
II (min. 50 șl 64). Șuturi la poarta : 18-5 (pe poartă 8-2). Corners s 9-5.

„U" : Lâzâreanu 7 — Anca 5 (min. 33 L. Mihai 7), Ciocan 6, Mo£ 6, I. Mu
reșan 5 - L. Mihai (min. 33 Suciu 8), Mânu 7, Cîmpeanu II 8 - ~ 
Florescu 5 (min. 52 Răduță 7), Batacliu 8.

GLORIA : Tănase 6 - Vlad 5, Nicolae 5, Simion 5, Tulpan 7 -
8, Toma 6, Neculce 5 (min. 66 Petreanu 6) — Negoescu 7, Stan

A arbitrat : M. Moraru 8 ; la linie : A. Avramescu (ambii din
A. Forwirth (Timișoara).

Cartoncșe galbene : STAN, NICOLAE.
Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 1-0 (1-0).

Prima întîlnire în campionat 
între „U“ și Gloria, acest ve
ritabil duel pentru „puncte 
grele", a avut ca moment psi
hologic minutul 48. Deși 
chinuiseră în prima 
cu adversarul și cu 
slăbiciuni, gazdele 
totuși, în min. 38, 
hai a insistat la 
și pierdută, Mânu 
la carte, fundașii 
zoieni au greșit ca la grădi
niță și BATACLIU a înscris 
cu capul. Dar a venit în acel 
minut 48 „intriga" partidei: 
Negoescu a scăpat pe dreapta, 
l-a găsit pe GHIZDEANU și 
neobositul cărăuș al Gloriei a 
„ochit" poarta pe unghiul 
lung. în acel moment, buzo
ienii au visat că au găsit dîra

se 
repriză, 

propriile 
punctaseră, 

cînd L. Mi- 
o minge ca 
a centrat ca 
centrali bu

IX. C.S.M. Suceava — F.C.C-ța
X. Energia — F.C.M. Brașov

XI. Progresul — Mec. ■fină 
XII. Rapid — Autobuzul 

XIII. C.F.R. Cj.-N. — Corvinul

1 
2 
1 
1

____ ______ ________ 2
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

703.620 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO 2 DIN 28 OCTOM
BRIE 1979. EXTRAGEREA I : 60 
4 1 11 ; EXTRAGEREA A II-a : 
20 70 64 25 ; EXTRAGEREA A
III-a : 48 51 15 58. FOND TOTAL 
'DE ClȘTIGURI : 394.731 lei.

Dobrotă 6,

Ghizdeanu 
6, Radu 
Ploiești)

4. 
si

din 
iar
de

lui 
decît 
am-

'' • 
de lumină spre salvarea 
„pivnița" clasamentului, 
tînăra formație antrenată 
Teodor Pop părea să ia „dru

mul eșecului" din ultimele două 
partide susținute acasă.

Visul Gloriei și chinul 
„U“ n-au durat însă 
două minute. Animate de
biția lui Suciu și experiența 
lui Batacliu, „șepcile roșii" 
își găsesc neașteptat de repe
de tăria morală să nu capitu
leze și buzoienii n-au prea 
mult timp să savureze golul 
egalării. Pentru că în min. 50 
Mânu execută o lovitură li
beră, „centralii" buzoieni uită 
iarăși să sară și CÎMPEANU 
II înscrie cu capul, aducînd 
Gloria cu picioarele pe 
mint și cu........ lanterna"

pă- 
de 

gît. Același jucător va marca 
și in min. 64, după o cascadă 
de greșeli în defensiva oas
peților. Vrînd să argumen
teze desprinderea, clujenii do
mină finalul, în care Tănase 
scoate două mingi grele, iar 
Răduță și Mânu ratează două 
faze ușoare. Ceea 
seamnă că gazdele 
sîmbătă emoții în 
adversar care n-a 
general rău.

Mircea M. IONESCU

ce nu în- 
n-au avut 

fața unui 
jucat în

Rareori al 
joc atît de pi 
fășurată slmbâ 
frumosul stadi 
pie la sc^ră 4 
moșului stadio 
Belgrad. Parei 
joc amical, nu 
știm dacă s-ai 
în tot meciul) 
joc de pe vren 
rian, Baratky, 
judecind după 
al celor două 
și spectaculoas 
raje pe extrem

N
s.

Stadion „23 A 
aproximativ 9 OCX

S. C. BACAU 
- Cărpucl 6, Pc 
Botez 6), Antoh

„POLI-t Suclv 
6, Cotec 6, Lațe 
delcu 5, Floare?

A arbitrat : K
Severin) șl C. R 

Cartonașe gali 
Trofeul Petschi—
Oricît ar pă 

fost probabil i 
pei băcăuane 
tru goluri în 
pe stadionul 
cît să-1 invm 
o singură dati 
litehnicii Tim: 
avut inițiativa 
capăt la altul 
dele nu au n

SE
ENERGIA ( 

DEJ — F.C.M 
(0—1). Au ma 
85), respectiv 
Bența (min. 59;

F.C. BRĂILA 
CEA 1—0 (0—0) 
realizat de Bul

C.S.M. SUCE 
STANȚA 2—0 
Avădanei (miz 
(min. 86).

UNIREA FOC 
GHEORGHENI 
golurilor Mano 
ma (min. 55 și
63) .

I.C.I.M. BRAI 
NI A FAG AR A! 
înscris: Ciobai 
tru I.C.I.M., CI 
tru Nitramonia 
MUSCELUL CI 

GREȘUL BRA) 
marcat: Berev 
54), Păun^4mJ 
respectiv Miha

C.S. BOTOȘ7 
GURA HUMOI 
Autorii goluri! 
Macavei (min.
64) , Dumitru ( 
(min. 82).

PORTUL CT
ITORUL VASL 
Înscris: Bogia 
Portul. Păunes 
tru Viitorul.



FUNDAȘULUI ZAMFIR
- STEAUA 1-0 (0-0)

n bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 8 000. 
(min. 87). Șuturi la poarta : 14-4 (pe poarta : 6-2).

-Z-'^'Zamfir 8-}-, Cîrstea 6, Stancu 7, Ivan 7 — Băr-
6),' Toma 7, lovănescu 6 - Dobrin 7, Moiceanu 5 

olae 6.
7 - Anghelinl 6, Agîu 6, Sameș 8, Vigu 6 - Zahiu 
Gheorghe 6 - A. lonescu 5, M. Răducanu 5.

eseu 7 ; la linie : C. Coman (ambii din Buzâu) și

RSTEA, ZAHIU, VIGU.
j La juniori î 5—1 (3-0).

...............................    ■■■■■■r.ii.T •

►ă marele 
îgham și 
Steaua au 
strălucire, 

ținut o vic- 
mul rind 
it peste 70 
ă — în ac- 
tiipei — au 
e resursele, 
renta... ab- 
or două e- 
Jucat fără 

esă hotărî- 
ensiv al e- 
tabla Ste- 

lordănescu,
■ (Zamfir), 
cursivitatea 
*• Egcureș- 
'prt^TTa ju- 
inși că vor 
cînd lucru-

că meciul 
fundașul 

it toate 11- 
. insistență, 
e a rezistat 
arcabil, re- 
iuații, chiar
■ n-att-lr.-dt 
r.C. Argeș a

beneficiat și de travaliul intens 
al lui Toma (remarcat și la Not
tingham), în timp ce Steaua a 
înregistrat șl handicapul jocului 
șters al lui M. Răducanu, lipsit, e 
adevărat, de omul său de legătură, 
lordănescu, nesuplinit de Popa. 
Echipa gazdă, așa cum se poate 
intui și din caseta tehnică, a 
avut situații bune (min. 24 — To
ma, șut puternic peste bară, min. 
27 — bombă Zamfir, respinsă in 
extremis de Răducanu, min. 30 
— D. Nicolae, cea mai mare oca
zie a meciului, și min. 73 — șut 
puternic al lui D. Nicolae). Stea
ua ar fi putut înscrie în min. 14, 
cînd Cristian l-a blocat pe M. 
Răducanu, scăpat singur, și min. 
25, șut foarte bun al lui I. Gheor
ghe. Golul a fost înscris în min. 
87, cînd, la o lovitură liberă a Iui 
M. Zamfir, IOVANESCU a țîșnit 
și a înscris cu capul. (Să men
ționăm, însă, că lovitura liberă a 
sancționat un fault inexistent). în 
ultimul minut, A. lonescu a ra- 

4at o bună ocazie, confirmînd 
parcă ideea că Steaua a respins 
nejustificat varianta jocului des
chis.

loan CHIRILA

PLUS 2 CU PEZZEY, 
MINUS 2 CU GREACA

C.S. TIRGOVIȘTE - DINAMO 3-1 (2-0)
Stadion Municipal ; teren bun : timp frumos, dar rece ; spectatori - apro

ximativ 15 000. Au marcat: KALLO (min. 41), DUMITRESCU (min. 43), 
GREACA (min. 61), MULȚESCU (min. 46 din 11 m). Șuturi la poarta : 12—9 
(pe poarta : 7—2). Cornere : 9-6.

C. S. TîRGOViȘTE ; Coman 8 - Gheorghe 8, Alexandru 7, Ene 7, Pitaru 8 
- Tătaru 7, Dumitrescu 7, Kallo 7 — FI. Grigore 7, Sava 7, Greaca 8.

DINAMO : Ștefan 6 — Cheran 6, Sâtmâreanu 7, Dinu 6, Lucuțâ 6 — Mul- 
țescu 6, Augustin 6, I. Moldovan 5 — Țâlnar 5 (m:n. 68' I. Marin 5), Apos
tol 5, Vrînceanu 5 (min. 46 Țevi 6).

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8 
A. Hirța (Gherla).

Cartonașe galbene : AUGUSTIN.
Trofeul Petschovschi : 8 ; La juniori :

Dinamo a pierdut fără drept de 
apel un meci în care formația 
bucureșteană a fost foarte depar
te de ceea ce ne-a arătat miercuri 
în partida cu redutabila forma
ție vest-germană. Astfel stînd lu
crurile, formația locală a atacat 
susținut, desfășurînd o gamă va
riată de acțiuni ofensive care au 
prins mereu pe picior greșit a- 
părarea dezmembrată a dinamo- 
viștilor. Astfel, în primele 5 mi
nute tîrgoviștenii beneficiază de 
trei cornere, rămase însă fără 
rezultat, iar în min. 6 Ștefan sal
vează curajos din fața lui Sava. 
Pe fondul dominării insistente a 
echipei locale, Dinamo inițiază 
în min. 7 singurul contraatac pe
riculos al reprizei, cînd Vrîncea
nu, de la numai 6 m, șutează în 
Coman. Dinamoviștii nu se regă
sesc deloc, mijlocașul nu reușesc 
să lege jocul, sînt mereu depă
șiți, tot greul ducîndu-1 fundașii, 
solicitați în permanență. Mereu 
hărțuită, apărarea dinamovistă 
cedează în min. 41: FI. Grigore 
execută un corner de pe partea

; la linie : M. Adam (Cluj-Napoca) și 

0-2 (0-2).
—————————— 
dreaptă, Sava reia puternic, Ște
fan respinge pînă la KALLO care 
expediază balonul în plasă. Peste 
2 minute tabela arată 2—0: DU
MITRESCU șutează puternic, de 
Ia 20 m, și balonul deviază din 
FI. Grigore în colțul porții, deru- 
tîndu-1 pe Ștefan.

Chiar în primul minut al repri
zei secunde, dinamoviștii reduc 
din handicap, prin MULȚESCU, 
care transformă sigur lovitura de 
Ia 11 m acordată la un henț în 
careu comis de Ene. Meciul pare 
a fi relansat. Dinamo echilibrea
ză întrucîtva jocul, dar cei care 
înscriu sînt tot tîrgoviștenii, prin 
GREACA (min. 61), care l-a dri
blat surprinzător de ușor pe Che
ran, trimițînd apoi balonul, plasat, 
în colțul din stînga porții lui 
ștefan. Abia de acum încolo Di
namo arată cite ceva din ceea ce 
știe și ce poate, atacă cu întreg 
efectivul, dar imprecizia la fina
lizare nu mal poate schimba re
zultatul.

Gheorghe NERTEA

VICTORIE FARA DREPT DE APEL
OLIMPIA SATU MARE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-0 (1-0)

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp frumos, senin ; spectatori - aproximativ 
8 000. Au marcat: MARCU (min. 8) și PINTER (min. 54). Șuturi la poartă: 
8—6 (pe poartă : 4-1). Cornere : 5-4.
' OLIMPIA • Feher 7 - Pinter 7, Kaiser 9. Matei 6 (min. 57 Helvei 6). Bat- 
hori II 7 - Marcu 7, Balogh 7, Mureșan 6 - Hațeganu 6, Bolba 6, Both I 7.

UNIVERSITATEA CRAIOVA s Boldici 6 
5, Ungureanu 6 — Geolgâu 6 (min. 68 
Cîrțu 6 (min. 46 Crișan 6), Câmâtaru 5,

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) 9 ; 
tâțea (Pitești).

Cartonașe galbene : PINTER, MARCU, 
Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori :

Sub un cer însorit, cu răcoare 
dar nu frig, pe un gazon încă 
verde, cu două echipe impetuoa
se, una complet în galben (Olim
pia), alta în albastru (_U“ Cra
iova), jocul de la Satu Ma
re avea pregătită atmo
sfera unei mari partide. Dar 
craiovenii n-au mai răspuns 
„prezent" ca la Baia Mare în 
etapa dinaintea „cupelor europe
ne", ci, dimpotrivă, aflați după 
victoria cu Leeds United, fie obo
siți, fie mai puțin interesați de 
campionat, au dat o replică pa
lidă unei echipe gazde care, deși 
„lanternă", a jucat pentru a în
vinge și a învins fără drept de 
apel. In așa fel îneît antrenorul 
Valentin Stănescu a felicitat pe 
învingători și pe arbitrul Igna, 
remareînd totuși încărcătura de 
efort a echipei sale, angajată 80 
la sută și în loturile reprezen
tative. Credem, totuși, că 
„U“ Craiova ar fl putut să dea 
o replici mai închegată Olimpiei, 
care nu și-a închipuit că va avea 
atît de puțin de furcă cu una din 
fruntașele Diviziei A, în așa fel 
îneît gazdele nu păreau a fi în

- Negrilă 6, Ștefănescu 8. Bumbescu 
Donose 6). Beldeanu 6, Bălăci 6 — 

Irimescu 6.
la linie V. lanul (lași) și A. Mus- 

BUMBESCU, MATEI.
2-0 (1-0).
— -........... •

evoluția lor nici pe departe co
dașele clasamentului.

Zorii victoriei sătmărene au a- 
părut devreme. în min. 8, mijlo
cașul MARCU a șutat de la 20 
m și a deschis scorul. Replica 
oaspeților, absentă. Abia în min. 
19, primul șut craiovean, cu mult 
peste poartă. Atacul moale, Că- 
mătaru (cu multe contuzii, am 
aflat după meci) sărea peste min
ge, Cirțu activa doar cu numele. 
Bălăci și Beldeanu băteau pasul 
pe loc. în schimb, Olimpia con
struia faze și era periculoasă 
chiar dacă șuturile înaintașilor săi 
se dovedeau anemice. Pauza nu 
aduce nimic nou în aspectul în- 
tîlnirii. Tot Olimpia domină. în 
min. 48, „bară“ a lui Bolba, iar 
în min. 54 fundașul PINTER se 
infiltrează în careul craiovean și 
fructifică o centrare de la Bațc- 
ganu: 2—0. Viitorii învinși se a- 
gită, Cămătaru trage primul său 
șut la poartă în min. 65, nimic 
nu se mai schimbă însă, cu ex
cepția mingii căzute pe trans
versala porții lui Feher (șut cu 
boltă, Bălăci, min. 86).

Aulei NEAGU

ZUT UN MARE TALENT: MOTOC
-AȚI - POLITEHNICA IAȘI 3-2 (2-1)
n bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 20 000. 
lin. 3 și min. 17), CRAMER (min. 63), respectiv FLO- 
'JESCU (min. 60). Șuturi la poartă : 8-8 (pe poartă

jiu 6 - Vlad 6, Constantinescu 7, Olteanu 8, Țolea
8, Moțoc 9 (min. 78 Cojocaru) — Majearu 8, Bala-

ucu 5 (min. 21 Naște) - Romilâ III 6, Anton 7, Ro- 
- G lonescu 7, Simionaș 8, Dânilâ 6 (min. 46 Ursu 
B, Cernescu 7.
(Brașov) 9 ; la linie : P. Doiciu și D. Rădulescu (am-

\NTON, OLTEANU, MUNTEANU, NAȘTE.
PE (pentru proteste după încheierea partidei). 
0 ; La junrori : 1-0 (1-0).

să vezi un 
partida des- 
modernul și 
ițean, o co

ta roșie din 
it un senin 
■nplonat (nu 
i 15 faulturi 
i a fost un 
Dobay, Ma- 

i, Bodola — 
de acțiune 

cu repetate 
Ti șl dema- 
oleuri splen

dide de la 20—25 metri, între care 
trei (două ale gălățeanulul Moțoc 
și unul al ieșeanului Cernescu) 
au însemnat și trei goluri de 
mare spectacol.

Fără „nume" în echipă, dar cu 
o evidentă disciplină tactică, an- 
gajîndu-se și în faza de atac șl în 
cea de apărare prin blocuri ofen
sive și, respectiv, defensive bine 
organizate, gălățenii s-au impus 
progresiv în joc în fața unui ad
versar mai puternic (potențial), 
dar care a greșit mizlnd prea 
mult pe rezolvările individuale ale 
talentatului Cioacă sau ale valo

roșilor fotbaliști Simionaș sau 
Cernescu. Meciul a debutat cu o 
lovitură de teatru: în min. 3, o 
pasă excelentă, în adîncime, de 
vreo 35 de metri, a lui Constan, 
tinescu, 11 găsește pe MOȚOC, 
care șutează extraordinar, de la 
20 m, la poarta ieșenilor. Surprins, 
Bucu plonjează tîrzlu și zadarnic: 
1—0. Min. 12, o frumoasă acțiune * 
lui C. lonescu, care centrează în 
careu, Cioacă sare peste minge și 
Florean înscrie sec: 1—1. Min. 17: 
„recidivă MOȚOC" (mare talent 
acest băiat de 19 ani), care „îm
pușcă" un voleu de Ia 20 m la 
care Bucu abia clipește: 2—1. Min. 
60: CERNESCU egalează în... «ti- 
Iul lui Moțoc, tot din voleu: 2—2. 
Min. 63: corner executat de Ma
jearu, deviere cu capul a lui Ba- 
laban și gol splendid înscris tot 
cu capul de... „piticul" CRAMER 
(1,60 m înălțime !): 3—2. Pînă în 
final, întrecere pasionantă, Poli
tehnica luptă ceva mai bine in 
partea a doua a meciului (cînd 
Romllă n este trecut mijlocaș, 
post în care rămîne unul dintre 
cel mai valoroși jucători din țară), 
dar gălățenii lșl păstrează victoria 
prlntr-un joc mal bine gîndlt. mal 
sigur, mal eficient.

Marius POPESCU

DEFENSIVA OASPEȚILOR,
JIUL - F. C. SCORNICEȘTI 0-0

Stadion Jiul ; teren moale ; timp favorabil ; spectatori - aproximativ 6 00C. 
Șuturi la poartă : 17-5 (pe poartă : 6-1). Comere : 14-0.

JIUL : Cavai 7 — P. Grigore 6, Bădin 8, Rusu 7, Miculescu 6 — Stolchiță 
6, Ciupitu 6 (min. 69 Mușot 6), Varga 6 — Bucurescu 6, Enescu 6 (min. 56 
Lixandru 6), Sălăjan 6.

F. C. SCORNICEȘTI : Istra te 7 - Llcâ 6, Ciocioanâ 8, Șoarece 8, G Mincu 
7 — P. Manea 6, Fl. Dumitrescu 7, Martinescu 7 — Prepeliță 6, Pițurcâ 7. 
P. Petre 6.

A arbitrat : C. Jurja 9 ; la linie ; R. Stîncan și N. Suciu (toți din Bucu- 
Cartonașe galbene : CIOCIOANA, PIȚURCA, MICULESCU.

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 2—3 (1—2).
— ■un—i ■■■ .......... «.inii. «

După scenariul clasic al e- 
chipelor hotăxite să păstreze 
scorul alb, F. C. Scomicești 
s-a baricadat în propriul ca
reu. A constituit acolo o re
dută atît de solidă, îneît pe 
parcursul întregii partide, gaz
dele — care au atacat, se în
țelege, continuu — nu au gă
sit decît o singură dată o fi
sură 'care le-ar fi putut con
duce la gol : era în min, 50, 

SUPERFICIALITATE PLUS RATĂRI

mingea centrată pe jos a trecut 
ca o nălucă paralel cu linia 
porții lui Istrate, dar și Varga 
șî Enescu au luftat, încercînd 
să-i schimbe direcția spre 
plasă. Altminteri, Jiul, constru
ind atacurile cu oarecare acu
rateța la mijlocul terenului, n-a 
mai găsit rezolvări la finali
zare, deconcertată de abnegația 
și disciplina unei apărări stru
nită bine de „liberoul" Șoarece,

IMBATABILA
neșteptat de acomodat pe acest 

-post inedit pentru el. Nu-imai 
puțin adevărat că preferința 
gazdelor pentru centrările înalte, 
alternate -cu pătrunderile indi
viduale a convenit fundașilor 
oaspeți, recunoscuți pentru ca
litățile lor atletice.

Pe fondul acestei presiuni a- 
supra terenului său, F. C. Scor- 
nicești șPa permis și cîteva 
momente de răgaz, atunci cînd 
Fl. Dumitrescu împărțea pase 
meșteșugite spre singurii co
echipieri degajați de obligații 
în defensivă : Prepeliță și- Pi- 
țurcă. Una dintre ele (min. 70) 
s-ar fi putut converti în gol, 
dacă Prepeliță ar fi nimerit 
poarta la capătul unui contra
atac care i-a surprins pe fun
dașii Jiului plecați să de-a o 
mînă de ajutor unor înaintași 
în pană de inspirație.

ton CUPEN

MĂCAR DIN PENALTY...
- POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-0

teren bun ; timp frumos : dar friguros : spectatori - 
I Ia poartă : 14—4 (pe poartă : 8—2). Cornere : 12—3. 
:he 7 - Andrieș 6, Catargiu 8, Solomon II 7, Elisel 6 
, Șosu 6 - Șolman 5 (min. 41 Verigeanu 5 ; min. 63 
taru 5.
runda 6, Pâltinișan 8, Mehedințu 8. Barna 7 — Vișan 
n. 70 Șerbănolu 6) - Nucă 5 (min. 60 Nadu 6). Ne-

a (București) 9 ; la linie : S. Drăgulici (Drobeta 
unedoara).
ȘOȘU. ANTOHI.
10. La juniori : 1-0 (0-0).

Tr.

ciudat, i-a 
nicios echi- 
ircheze pa- 
precedentă, 
îencea. de- 
> și numai 
«tarul Po- 

Deși au 
c de la un 
rtidei, gaz- 
ă fructifice

nici una din marile ocazii de 
gol pe care și le-au creat. în 
prima repriză mai ales, cînd și 
evoluția lor de ansamblu a 
fost mai bună, ei au ratat cel 
puțin trei situații excelente : 
în minutele 13 (șut de la 25 m 
al lui Solomon II, mingea lo
vește bara și revine la Cărpuci, 
care întîrzie și este deposedat), 
16 (pătrundere și șut al lui 

Catargiu, dar Suciu respinge) 
și 26 (în aceeași fază de atac, 
Antohi pierde de două ori due
lul direct cu portarul timișo
rean). Culmea, băcăuanii n-au 
izbutit să înscrie nici măcar 
din penalty-ul acordat imediat 
după pauză (min. 47, pentru 
faultul făcut în careu de por
tarul Suciu asupra lui Antohi, 
card scăpase singur), Chitara 
trăgînd peste poartă. Constrînși 
la un joc defensiv, timișorenii 
(din rîndurile cărora au lipsit 
Dembrovschi și Anghel — acci
dentați) n-au contat decît foar
te puțin în atac. Dar — ajutați 
oarecum și de-., adversarii lor, 
care au abuzat de centrări înal
te, ineficace in fața unor fun
dași centrali foarte buni ca 
Păltinișan și Mehedințu — ei 
s-au apărat cu o rară dîrzenie, 
meritînd prin aceasta punctul 
obținut.

Constantin F1RĂNESCU

_ SPORTUL STUDENȚESC - CHIMIA RM. VILCEA 1-0 (0-0)
Stadion Republicii : teren moale : timp rece ; spectatori - aproximativ 

600. A marcat : O. IQNESCU (min. 62). Șuturi Ia poartă : 19-5 (pe poartă : 
7—2). Cornere : 10—3.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 8 — TSnăsescu 7, Cazan 6. Grigore 6, 
Munteanu II 7 — Cățoi 5, O. lonescu 6, Chihaia 5 - M. Marian 5, lorgu- 
iescu 6 (min. 79 M. Sandu), Predecnu 5 (min. 65 Munteanu 1 6).

CHIMIA RM. VILCEA : Constantin 5 - Bădilâ 6, Iordan 6. Bosno 6. Cincă 
8 — Savu 7, Cilean 6, Carabageac 5 — Teleșpan 5. Coca I 4 (min. 74 Stanca), 
Gîngu 5.

A arbitrat : O Anderco 9 ; la linie : 1. Taar (ambii din Sotu Mare) și Gh. 
Jucan (Mediaș),

Trofeul Petschovschi : 5. La juniori : 3-0 (1-0).

i ii i h n ................................... ■■■ >

într-adevăr, așa cum se pre
supunea în avancronica noas
tră, Sportul studențesc >a ob
ținut o victorie la un gol di
ferență, care a dus-o în cla
sament peste adversara sa, Chi
mia Rm. Vîlcea. Obiectiv mi
nor, totuși, raportat la veleită
țile formației studențești, și 
realizat cu asemenea mijloace 
precare incit meciul a fost — 
cu excepția marilor ratări ! — 
o succesiune anostă de faze. 

Iată ratările la care ne-am re
ferit : min. 5 — O. lonescu 
lasă mingea să-i treacă pe sub 
nas în careul mic advers ; min. 
12 — Iorgulescu, nejenat de ni
meni, trimite balonul cu capul 
din 6 m pe lingă bară ; min. 
56 — Iorgulescu șut pe lingă 
buturile adverse de la cîțiva 
metri J min. 82 — Savu tri
mite cu capul mingea peste 
poartă, avîndu-1 în față doar 
pe portarul Moraru. Să mai 

adăugăm și cele două faze 
(min. 25 și min. 52) cînd Tă- 
năsescu și, respectiv, Cincă au 
scos balonul de pe linia por
ții, dar, în pofida acestei liste 
„spectaculoase", meciul a fost 
plicticos. Ce-i drept s-au plic
tisit doar cîteva sute de spec
tatori...

Golul s-a înscris în min. 62, 
cînd O. IONESCU, primind o 
pasă de la Iorgulescu, a trimis 
mingea cu capul în plasă pe 
lingă Constantin, spectator ea 
și la alte faze : 1—0.

Sportul studențesc a abordat 
foarte superficial partida, mai 
ales în faza de atac, pentru ca 
în ultimele zece minute, cre- 
zînd că victoria îi este asigu
rată să gafeze și în apărare. 
Chimia Rm. Vilcea a avut în 
.această perioadă două bune o- 
cazii de a înscrie, prin Savu, 
numai decizia si inspirația lui 
Moraru salvînd pe gazde de 
Ia gol.

Paul SLAVESCU

HEORGHIU

Petcu (min. 
u (min. 43),

TUL
ul gol a fost 
(mln. SS).
- F.C. CON- 

Au înscris: 
șl Grosaru

CIMENTUL MEDGIDIA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (2—0). 
A marcat: Cocoș (min. 5, 20 si 
85).

(Relatări de la Gh. Grunzu, 
N. Costin, I. Mîndrescu, V. Ma- 
noliu, C. Gruia, P. Mateoiu, Th. 
Ungureanu, P. Enache și Ai. Ma- 
vlea).

IERI, ÎN DIVIZIA B

— VIITORUL
1—0). Autorii 
(min. 3), Si- 
l Naca (min.

- NITRAMO- 
(0—1). AU

in. 57) pen- 
nin. 18) pen-

UNG — PRO- 
-1 (2—0). AU 
(min. 15 și 

-ăla 11 m), 
. «6>.

MINERUL 
5—0 (0—0).

că (min. 47), 
ărăban (min. 
15) șl Sofran

1. F.C.M. Brașov 11 9 2 0 29- 5 20
2. F.C. Constanța 11 8 1 2 28-10 17
3. C.S.M. Suceava 11 6 3 2 17- 7 15
4. C.S. Botoșani 11 6 1 4 20-12 13
5. Unirea Focșani 11 6 0 5 24-12 12
6. Delta Tulcea 11 5 2 4 17-10 12
7. Minerul G.H. 11 5 2 4 12-24 12
8. I.C.I.M. Brașov 11 3 5 3 17-14 11
9. Viitorul Vaslui 11 4 3 4 14-12 11

10. Prog. Brăila 11 4 2 5 17-18 10
11. Cimentul Med. 11 4 1 6 13-18 9
12. F.C. Brăila 11 3 3 5 14-19 9
13. Tractorul Bv. 11 3 3 5 13-19 9
14. Muscelul C lung 11 3 3 5 12-21 9
15. Energia 11 3 2 6 11-21 8
16. Viit. Gheorgheni 11 3 2 6 9-22 8
17. Portul Constanța 11 3 1 7 8-20 7
18. Nitramonia Fâg. 11 2 2 7 9-20 6

ETAPA VIITOARE (4 noiem-

STȚA — VI-
-1 (0—0). Au

74) pentru 
iln. 65) pen-

brie): Nitramonia Făgăraș — Mi
nerul Gura Humorului, F.C. Con
stanța — Muscelul Clmpulung, 
F.C.M. Brașov — Progresul Bră
ila, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
C.S.M. Suceava, Delta Tulcea — 
C.S. Botoșani, Tractorul Brașov — 
Portul Constanta, F.C. Brăila — 
Cimentul Medgidia, Viitorul 
Gheorgheni — viitorul Vaslui, ur
nirea Focșani — I.C.I.M. Brașov.

SERIA A ll-a
POIANA CKIPINA — GAZ ME

TAN MEDIAȘ 2—1 (1—1). Autorii 
golurilor: Manolache (min. 10 din 
11 m), Dorobăț (min. 65), respec
tiv Orza (min. 20).

PANDURII TG. JIU — META
LUL PLOPENI 2—0 (0—0). AU
înscris: Zuică (min. 67 și 84).

F.C.M. GIURGIU — CARPAȚI 
MIRȘA 3—2 (3—1). Au marcat:
Leșeanu (min. 5), M. Preda (min. 
35), I. Preda (min. 43), respectiv 
Tarțea (min. 9 șl 58).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — MECANICĂ FINA 
BUCUREȘTI 3—2 (3—0). Autorii
golurilor: Grigore (min. 30), Al. 
Moldovan (min. 35), Dragu (min. 
45), respectiv Puchca (min. 56), 
Stoiciu (min. 85).

OLTUL SLATINA — CHIMICA 
TIRNAVENI 1—0 (1—0). Unicul
gol a tost realizat de Furnea 
(min. 3).

F.C. RAPID BUCUREȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0). 
A marcat: Cojocaru (min. 43).

FLACARA AUTOMECANICA 
MORENI — ȘOIMII SIBIU 2—0 
(1—0). Au înscris: Stăncescu (min. 
27) șl Rus (min. 87).

PETROLUL PLOIEȘTI — CHI
MIA TR. MĂGURELE 3—0 (0—0).

Autorii golurilor: Toporan (min. 
46), Libiu (min. 55) și C. Popa 
(min. 84).

METALUL BUCUREȘTI — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 2—0 
(2—0). Au marcat: Prodan (min. 
3) și Cămui (min. 7).

(Relatări de la C. Virjochie, P. 
Cristea, Tr. Barbălată, P. Ion, D. 
Mihail, D. Moraru-Slivna, Gh. 
Linca, A. Cristea șl Nlc. ștefan).
1. Poiana Cimpina 13 8 0 5 22-14 16
2. Prog. Vulcan 11 6 4 1 15- 9 16
3. Mec. fină Buc. 12 5 4 3 18- 8 14
4. Petrolul Ploiești 11 6 1 4 16-11 13
5. Metalul Buc. 12 6 1 5 20-15 13
6. Pandurii Tg. Jiu 12 6 1 5 17-19 13
7. F.C. Rapid Buc. 11 5 2 4 14-11 12
8. Chimia Tg. Mâg. 12 5 2 5 20-17 12
9. Gaz metan 11 5 2 4 21-20 12

10. Metalul Plopeni 12 5 2 5 15-14 12
11. Oltul Slatina 13 4 4 5 12-17 12
12. Chimica Tîrn. 12 4 3 5 17-14 11
13. Autobuzul Buc. 12 3 5 4 21-18 11
14. Carpați Mîrșa 12 5 0 7 13-22 10
15. Flacăra Moreni 11 3 3 5 14-23 9
16. Șoimii Sibiu 11 3 3 5 8-18 9
17. Rulmentul Alex. 11 3 2 6 10-14 8
18. F.C.M. Giurgiu 11 3 1 7 10-19 7

ETAPA VIITOARE (4 noiem-
brie): Șoimii Sibiu — F.C.M. Giur
giu, Rapid București — Gaz me
tan Mediaș, Oltul Slatina — Lu
ceafărul București, Flacăra Auto- 
mecanica Moreni — Carpațl Mîr- 
șa, Autobuzul București — Chi

mica Tîrnăveni, Petrolul Ploiești 
— Mecanică fină București, Meta
lul București — Pandurii Tg. Jiu, 
Rulmentul Alexandria — Progre
sul Vulcan București, Metalul Plo- 
penl — Chimia Tr. Măgurele, Po
iana Clmpina stă.

SERIA A lll-a
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — COR- 

VINUL HUNEDOARA 0—1 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de Vă- 
etuș (min. 56).

UNIREA ALBA IULLA — SO
MEȘUL SATU MARE 2—1 (1—0). 
Autorii golurilor: Tarcu (min. 29), 
Nlchiniș (min. 60), respectiv 
Goia (min. 55).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL ANINA 5—0 (3—0). AU în
scris: Georgescu (min. 15 din 11 
m și min. 70), Butuza (min. 35 
și 42) șl Sigmirean (min. 76).

DACIA ORAȘTIE — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 1—0 (0—0). A mar
cat: Neagu (min. 48).

U.T.A. — MINERUL CAVNIC 
2—1 (1—0). Au înscris: Tisa (min. 
25 și 49), respectiv Șuncutean 
(min. 61).

METALURGISTUL CUGIR — 
U.M. TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Au
torul golurilor: Bucur (min. 33 
din 11 m șl min. 85).

F.C. BIHOR ORADEA — AURUL 
BRAD 0—0.

F.C.M. REȘIȚA — IND. SÎRMEI 
C. TURZII 7—i (6—0). Aii înscris: 
Gabel (min. 11 și 43), Oancea 
(min. 32 și min. 78 din 11 m),

Vizitiu (min. 35 și min. 40 din 
11 m) și Atodiresei (min. 45), res
pectiv Vesa (min. 68 din 11 m).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
STRUNGUL .ARAD 2—0 (1—0). A 
marcat: Dianu (min. 18 și 80).

(Relatări de la I. Lespuc, 1. 
Filipescu, I. Toma, B. Cretu. N. 
Strejan, M, Vîlceanu, I. Ghișa, 
D. Plăvițiu și O. Străinescu).
1. U. T. Arad
2. F.C. Bihor
3. Corvînul Huned.
4. Gloria'' Bistrița
5. F.C.M. Reșița
6- Aurul Brad
7. Minerul Anina
8. Unirea Alba lulia
9. Dacia Orăștie

10. Minerul M. N.
11. C.F.R. Cj.-Nap.
12. Strungul Arad
13. Minerul Cavnic
14. Înfrățirea Oradea
15. U.M. Timișoara
16. Ind. sîrmei C.T.
17. Someșul Satu M.
18. Metalurgistul

ETAPA VIITOAI 
brie): Minerul Anina

11 8 0 3 24-1 i 16
11 7 2 2 20- 8 16
11 7 1 3 19- 9 15
11 6 1 4 31-11 13
11 5 2 4 19- 9 12
11 5 2 4 19-11 12
11 5 1 5 12-17 11
11 5 1 5 13-19 11
11 4 3 4 11-17 11
11 5 1 5 10-19 11
11 4 2 5 14-16 10
11 4 1 6 14-13 9
11 3 3 5 13-15 9
11 4 1 6 9-12 9
11 4 1 6 7-18 9
11 4 0 7 18-24 8
11 4 0 7 12-21 8
11 407 11-25 8

IE (4 noic:m-
Someșul 

Satu Mare. Metalurgistul Cuglr — 
Dacia Orăștie, Strungul Arad - 
F.C.M. Reșița, F.C. Bihor Oradea
— U.T. Arad, C.F.R. Cluj-Napoca
— înfrățirea Oradea, Aurul Brad
— Unirea Alba lulla, Ind. sîrmei 
C. Turzii — Corvlnul Hunedoara, 
Minerul Cavnic — Gloria Bistrița, 
U.M. Timișoara — Minerul Mol
dova Nouă.



In etapa a treia a C. N. tie baschet masculin Rugbyștii noștri juniori, în mare vervă!
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FARUL, DUBLA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN RERBY-UL CU
Din etapa a treia a Diviziei 

A la baschet masculin am re
marcat dubla victorie a echipei 
Farul în derbyul cu I.C.E.D., 
precum și primele succese ale 
dinamoviștilor din Oradea în 
actualul campionat. în clasa
ment, modificări nesemnifica
tive. Rezultate și unele amă
nunte :

I.C.E.D. — FARUL CON
STANȚA 0—2 : 63—79 (27—43) 
și 74—80 (44—38). Un meritat 
dublu succes al baschetbaliști- 
lor din Constanța care simbătă 
au dominat chiar din primele 
minute. ținîndu-și adversarii 
permanent „la respect” dato
rită respectării disciplinei de 
joc, apărării în zonă bine or
ganizată și preciziei aruncări
lor la coș. Bucureștenii, parcă 
blazați (! 7), au ripostat de-abia 
in repriza secundă, dar și a- 
tunci insuficient pentru a re
face din handicap, 
partidă echilibrată, 
răsturnări de scor, 
plusul de luciditate 
rilor de la Farul, 
tenți — au fructificat 
promptitudine cîteva greșeli 
tehnică ale partenerilor de în
trecere. în general, a fost un 
meci atractiv, dar numai da
torită evoluției scorului, nive
lul tehnic al întîlnirilor (pri
vit prin prisma caracteristici
lor baschetului modern) 
tuîndu-se la .subsoluT 
țelor. 
26+7, 
4+15, 
2+16, 
Pasca 
Radu 
arbitrat I. Petruțiu — P. Pa
sere (simbătă) bine, A. Atana- 
sescu — V. Pruncu (duminică), 
primul bine, al doilea cu gre
șeli in aprecierea faulturilor.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 2—0 : 98—53 (48—28)
și 95—80 (55—39). Meciul de 
ieri a prilejuit studenților o 
evoluție inteligentă și ambiți
oasă, avînd drept rezultat men
ținerea unei diferențe mici în 
fața formației campioane a ță
rii. Coșgeteri : Caraion 22+4, 
Braboveanu 15+16, Nicules- 
cu 10+12, Fluturaș 14+10, 
respectiv Stratulai 23+14. Pe- 
trof 22+14. (D. STANCULES- 
CU).

RAPID — POLITEHNICA 
IAȘI 2—0 : 78—69 (39—35) și
72—59 (33—37). întâlniri aproape 
identice. Ieșenii au condus 
simbătă cu 33—30 (min. 19) și 
duminică cu 39—37 (min. 22),

Duminică, 
cu multe 
decisă de 
al jucăto- 

care — a- 
cu 
de

si- 
cerin- 

Grădisteanu 
12+6,

Coșgeteri :
Chircă

Osacenco 0+17, 
respectiv 
4+17, . _

12+6, Mănăilă 24+17. Au
Spinu 

Băiceanu

Voieu 
Carpen 
21+22,
17+5,

O fază pe cit de 
spectaculoasă, pe 
atit de „curată": 
aruncării lui Chir- 
că (I.C.E.D.) i se 
opune „capacul" 
lui Mănăilă ( 
rul). Fazi 
derbyul etapei.

Foto: D. NEAGU

bucureștenii s-au e- 
mai multă atenție, 
și s-au desprins în 
datorită în mare 
excelentei compor-

după oare 
parat cu 
au egalat 
ciștigătorl, 
măsură și 
țări a lui Bulancea. Coșgeteri : 
Bulancea 24+22, Gh. Dumitru 
16+10. Vintilă 12+18. respec
tiv Moisescu 29+28, Măgurean 
9+18. (Daniel DIACONESCU, 
coresp.).

DINAMO ORADEA — C.S.U. 
SIBIU 2—0 : 84—71 (44—34) și 
68—62 (33—24). Meciuri de fac
tură tehnică modestă | gazdele 
au luptat mai mult, obținînd 
primele victorii în actualul 
campionat. Coșgeteri : 
17+17, Kosa 12+21. Szep 
respectiv Palhegi 19+14, 
nescu 11+15. Șerbănescu 
(P. LORINCZ, coresp.).

C.S.U. GALAȚI — _U* CLUJ- 
NAPOCA 1—1 : 67—72 (36—33) 
și 75—62 (39—26). Superficiali 
in prima partidă, gălățenli au 
ratat posibilitatea cuceririi vic
toriei pe care au obținut-o in 
a doua, intîlnire, datorită unei 
prestații mai energice. Coșge
teri : Stratan 23 +22, Cocoș 
14+12, respectiv Barna 27 +23, 
Crăciun 14+14. (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — 
0—2 : 80—115 (37—55) 
(36—60). Bucureștenii 
permanent inițiativa J 
nii au luptat de la egal doar 
în primele 15 minute ale me
ciului de duminică. Coșgeteri : 
Cernat 14+26, Oczelak 21+8, 
Opșitaru 11+15, Ermurache 
13+16, respectiv Tecău 26+18. 
Benedek 18+11, Hegyesi 13+18. 
(V. SECAREANU, coresp.).

Nagy 
12+10, 
Marti- 
10+12.

STEAUA 
și 73—116 
au avut 
brașove-

Etapa inaugurală In „cupa României" la volei

7J 11“ BUCUREȘTI A REALIZAT SURPRIZA
La două săptăminl după Înche

ierea Campionatelor europene, 
voleiul reintră în actualitate. Ieri 
s-a dat startul în „Cupa Româ
niei*. Iată rezultatele din prima 
etapă :

FEMININ
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 

PENICILINA IAȘI 3—1 (—13, 8,
6. 12). Proaspăta promovată In 
Divizia A a realizat surpriza pri
mei etape, obținînd o frumoasă 
victorie in fața vicecamploanel 
naționale — Penicilina Iași. Noile 
transferate în echipa antrenată 
de Nicolae Humă, (Alexandra 
Constantinescu și Emilia Stolan) 
au legat jocul bucureștencelor, 
dînd posibilitatea Cristinei Marin, 
lui Ildico Gall, Mirelei Popa, Iu- 
lianei Paul șl Luciei Albeșteanu 
să evolueze foarte bine, 
putea fi 3—0, dacă In 
set „V 
s puncte, șl-ar fi menținut 
vantajul în final. leșencele 
jucat sub orice așteptări, 
ceptia Nadlel Sava șl 
Bis chin. Au arbitrat : C. 
țiu (Bv.) și E. Costoiu 
(S. NOR AN).

DINAMO BUC. — „U* 
ȘOABA 3—0 (2,0,2). un record
greu de egalat aobtinut Dinamo, 
lnvlngind „U“ Timișoara în nu
mai 25 de minute 1 Scorul ne 
scutește de orice comentariu. 
Dinamovlstele au acționat ca la 
un antrenament ușor avlnd în 
echipă șl o junioară (Mirela 
Pavel, 15 ani). Au arbitrat M. 
Georgescu (Ploiești) șl M. Sta- 
mate (Buc.) (S.N.).

OLIMPIA ORADEA — RAPID 
BUC. 3—1 (7, 5, -14, 7). Rapid 
a evoluat fără cinci titulare. 
Evidențiate : Eva Szep, Rodica 
Horacek, Carmen Slăvianu (de la 
Oradea) șl Liliana Urdea (Ra
pid). (I. GHIȘA — coresp.).

MARATEX B. MARE — „U“ 
CRAIOVA 2—3 (13, -12, 14, -7,
-11). Victorie meritată a oaspe
telor, care au jucat mai atent la 
fileu. (V. SASARANU—coresp.).

FARUL CONSTANTA — ȘTIIN
ȚA BACĂU - 3—0 (4, 9, 4). Deșt 
fără Maria Enache (indisponibilă), 
Farul s-a impus net. Au evoluat 
bine Iuliana Enescu, Aurora 
Popența (Farul) ș! Leontlna Ma
te? (Știința). (G. TAMAȘ—coresp.).

CH1MPEX CONSTANTA — 
C.S.U. GALAȚT 0—3 (-11, -13,
-3). joc la discreția oaspetelor. 
Au evoluat bine Crina Georges
cu, Florența Itu de la C.S.U. 
șl Marta Marinescu, Emilia Mâ
năm (Chlmpex). (G. TAMAȘ — 
coresp.).

Scorul
_ ____ __ primul
Buc., care a condus la 

a- 
au 

ex-cu 
Doinei 
Mani- 

(Buc.).

TIMI-

MASCULIN
DINAMO — CALCULATORUL 

BUC. 3—0, (4, I, 13). In 55 de 
minute dlnamoviștll au obținut 
victoria. Jocul a fost echilibrat 
în setul 3. Evldentlațl : Chlțiga 
ș| Ghlzdeanu (Dinamo), Popescu 
(Calculatorul). Meciul s-a jucat 
simbătă. (N. MATEESCU—coresp.)

TRACTORUL BV. — EXPLO
RĂRI B. MARB 2—3 (-12, 8,
13, -7, -2). Gazdele au evoluat 
bine doar în primele trei se
turi. Evidenția#: Igrlșca, Stal- 
cu de la învingători sl H’nda 
(Tractorul). (P. DUMITRESCU— 
coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — 
„POLI* TIMIȘOARA : 1—3 (7,
-7, -2, -11). Cu un lot descom
pletat, gazdele nu au putut face 
față adversarilor. (L TANA- 
SESCU—cotesp.)

VIITORUL BACAU — STEAUA 
1—3 (-12, 10, -4, -14). în primele 
două seturi torțele au fost a- 
proape egale. In setul 4. gar- 
dele au condus cu 14—12. (L 
IAN CU—coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — „U“
CRAIOVA 3—2 (11. 12. -8. -11 
12). O partidă de mare luptă. (I. 
MINDRESCU—coresp.)

C.S.M. DELTA TULCEA — 
SILVANIA S. SILVANIEI 3—0 
(3, 10, 7). Gazdele au cîștigat da
torită jocului mal bun la meu 
și în linia a doua. (P. COMȘA— 
coresp.)

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ
U.R.S.S. 39-4 (13-4)

Rugbyul a fost în actuali
tate duminică nu numai prin 
jocurile etapelor diviziilor A 
și B, ci și prin meciul dintre 
selecționata divizionară de ju
niori a României și reprezen
tativa similară a Uniunii So
vietice. La capătul unei fru
moase evoluții, speranțele 
rugbyului nostru și-au apro
priat victoria la un scoc con
cludent : 39—4 (13—4). Con
duși bine de Octavian Moraru, 
căpitanul echipei noastre, tri
colorii au reușit aproape tot 
ce și-au propus, finalizind nu 
mai puțin de 7 eseuri. Au
tori, Coman și Simionescu — 
cite două. Stoica, Duță și 
Leucă, cîte una. Dintre aces
tea, patru au fost transfor
mate de Badea, in același timp 
autorul unei l.p., in primele, 
minute ale partidei.

Selecționata divizionară de 
juniori a României a făcut un

joc bun, cu o permanentă cir
culație a balonului.

Oaspeții au impresionat prin 
gabarit, precum și prin viteza 
de deplasare a „trelsferturi- 
lor*. Dar, unele greșeli de 
tehnică au scăzut mult din 
potențialul echipei. Punctele 
de onoare ale formației oaspe 
le-a realizat Liportinoi (eseu).

Arbitrul Dragoș Grigorescu 
a condus foarte bine forma
țiile : SELECȚIONATA DIVI
ZIONARA : Dugaia — Nicu- 
laie, Simionescu, Stoica, Leu
că — Badea, Coman — Șugar, 
Moraru, Duță — Pongracz, Di- 
nescu — Văsluianu, Dima. Co
liba. U.R.S.S. : Koreicenko — 
Berzin, Fotnicev, Feodorov, 
Rozanov — Stolerov, Kozîlov 
— yaleașnikov, . Uvareșvili, 
Burilov — Sultaneșvili, Med- 
veev — Liportinoi, Staroșin, 
Samardin.

Tiberiu SI AM A

SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI
SAHISTUL FLORIN GHEOR
GHIU, VIRTUAL ÎNVINGĂTOR 
IN TURNEUL DE LA NOVI SAD

Marele maestru român FL 
Gheorghiu, cu o victorie la 
Boikovici, in. runda a 11-a, și 
o remiză La Knaak, in penul
tima rundă, și-a consolidat po
ziția de lider în turneul de la 
Novi Sad, al cărui virtual câș
tigător poate fi considerat in
diferent de rezultatele rundei 
finale. Următorii doi clasați, 
marii maeștri sovietici Gheller 
și Sveșnikov, se află la dife
rență de un punct față de șa
hiștii ijostru, iar iugoslavul 
Gligorici ’ are 7 puncte și o 
partidă întreruptă. Comentato
rul de șah al agenției Taniug 
subliniază evoluția foarte bună 
a lui Florin Gheorghiu, care 
a demonstrat o forță de joc 
deosebită intr-un turneu cu 10 
mari maeștri și patru maeștri 
internaționali. Neînvins in cele 
12 runde consumate, Gheor
ghiu a obținut 7 victorii și 5' 
remize. Dar iată clasamentul 
înaintea ultimei runde : 1. Flo
ria Gheorghiu (România) 9*/i 
puncte | 2—3. Gheller și Sveș
nikov (U.RB.S.) 8‘/j p ; 4.
Gligorici (Iugoslavia) 7 p (1) |

5. Kurajita (Iugoslavia) 7 p |
6. Farago (Ungaria) 6 p î 7. 
Knaak (R.D.G.) 5‘/j p (2) | 8. 
Popovid (Iugoslavia) 5’/j p (1) I
9. Browne (S.U.A.) 5 p (li |
10. Raikovici (Iugoslavia) 4‘Ap 
(2) | 11. Beliavski (U.R.S.S.) 4 
p (2) ) 12 Buljovdd (Iugosla
via) 3 
kovici

p î 13—14. Dezze și Boj- 
(Iugoslavia) 2 p (1),

G NICOLAE, PE LOCUL I 
LA „INTERNApONALELE* 

DE JUDO 
ALE R. F. GERMANIA

La MQnchen au luat sflrșit 
campionatele internaționale de 
judo ale R. F. Germania. Un 
frumos succes a repurtat, la 
categoria 65 kg, sportivul român 
Constantin Nicolae, clasat pe 
primul loc. El l-a învins în fi
nală pe italianul Roberto Viag- 
gio. La cat 86 kg. Mlhalache To
rn* a ocupat locul doi, fiind în
trecut în finală de vest-germa- 
nul Wolfgang Frank.

„TURNEUL CAMPIONILOR* 
DE LA HAMBURG l-A REVENIT 

LUI ILIE NĂSTASE
Competiția de tenis pe teren 

acoperit „Turneul campionilor*

PE TERENURILE DE TENIS
Au continuat întîlnirile pen

tru competiția internațională 
de tenis dotată cu „Cupa Da
vis*. Rezultate : Brad Ford : 
Canada — Mexic 1—2 ; Monte
video : Uruguay — Chile 0—3 
(echipa chiliană este calificată 
în etapa următoare) I Guaya
quil : Brazilia — Ecuador 2—1 | 
Caracas : Venezuela — Colum
bia 2—0.

★
Turneul internațional masculin 

de la Viena a continuat cu des
fășurarea meciurilor din cadrul 
sferturilor de finală. Rezultate 
tehnice : Smith — Cox 6—4, 
6—1 | Mayer — McMillan 6—1,

„CUPA CUPELOR"
LA POLO PE APĂ

Turneul de calificare pentru 
grupele semifinale ale .Cupei 
Cupelor* la polo pe apă s-a 
desfășurat la Florența și a fost 
cîștigat de echipa locală Algida. 
In ultimul med, poloiștii ita
lieni au întrecut cu scorul de 
9—7 (1—3, 1—2, 3—1, 4—1) for
mația suedeză Vaesteras, am
bele echipe obținînd calificarea.

BOX • Campionul mondial de 
box la categoria „super-cocoș“, 
portoricanul Wllfredo Gomez, 
șl-a apărat cu succes centura. In 
gala disputată la Madison Square 
Garden din New York, el l-a în
vins prin ko In repriza a 5-a pe 
mexicanul Nicolas Perez.

GIMNASTICA • Concursul In
ternațional „Memorialul Joaquim 
Blume", desfășurat la Barcelo
na. a revenit la individual com
pus Iul Serghei Baranov (U.R.S.S.) 
cu 56,05 p, urmat de Miguel So
ler (Spania) 55,45 p.

HANDBAL 0 In turneul inter
național feminin de la Buda
pesta, selecționata Cehoslovaciei 
a învins cu scorul de 22-12 (11—6) 
formația Olandei. Alte rezultate: 
R. F. Germania — Franța 21—13 
(12-6). Ungaria — R.S.S. Azer-

3—6, 6—4 | Fibak — Franulo- 
vld 6—4, 6—41 Lendl — Ba- 
razzutti 7—5. 6—2.

INTERNAȚIONALE
s-a desfășurat 
participarea a 
tați. In prima 
(România) l-a 
6—2 pe cehoslovacul 
Smid. Rezultate înregistrate in 
ziua a doua : Tomaș Smid 
(Cehoslovacia) — UU Pinner 
(R. F. Germania) 7—6, 7—61 
Adriano Panatta (Italia) — Ilia 
Năstase (România) 7—5. 6—2. 
Turneul a fost cîștigat de ju
cătorul român Ilie Năstase, care, 
în partida decisivă, l-a învins 
cu 6—2, 6—0 pe Uli Pinner
(R.F.G.) Pentru locul 3 : 

mas Smid (Cehoslovacia) 
întrecut cu 7—5, 6—2 pe 
driano Panatta (Italia).

la Hamburg, cu 
4 jucători invi- 
zi, Ilie Năstase 
învins cu 6—3, 

Tomas

To- 
1-a
A-

IN SEMIFINALE LA OLDSMAR, 
VIRGINIA RUZICI PIERDE (2-1) 

LA CHRIS EVERT

La Oldsmar (Florida) s-au 
desfășurat întîlnirile din cadrul 
sferturilor de finală ale tur
neului internațional feminin de 
tenis. Cunoscuta campioană a- 
mericană Chris Evert-Lloyd a 
întrecut-o cu 3—6, 6—1, 6—3 pe 
jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici. Alte rezultate : Virgi
nia Wade — Regina Marsikova 
4—6. 6—1, 6—4 ! Tracy Austin 
— Kerry Reid 6—2, 6—3 ; E- 
vonne Goolagong — Wendy 
Turnbull 6—2, 6—4. în semifi
nale Chris Evert a cîștigat prn 
neprezentarea Virginiei Wade, 
iar Evonne Goolagong a elimi- 
nat-o cu 6—4, 6—1 pe Tracy 
Austin.

învins, In deplasare, cu 2—1 
Bayern Miinchen.

REZULTATELE ETAPEI 
7-a DIN CAMPIONATUL 
LIAN : Ase oii — Bologna

CAMPIONATUL ENGLEZ, 
JUC1ND IN DEPLASARE, LEEDS 
ÎNVINGE, IAR NOTTINGHAM 

FOREST PIERDE
LONDRA. 28 (Agerpres). — Me

ciurile din etapa a 13-a a cam
pionatului englez de fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Southampton — Leeds 1—2; 
Tottenham — Nottingham Forest 
1—0; Wolverhampton — Aston 
Villa 1—1 ; Manchester City — Li
verpool 0—4 ; Stoke — Derby S—2; 
Everton — Manchester — ' 
0—0 ; Bristol — Arsenal 
Bolton — Crystal Palace 
WB Albion — Coventry 
Ipswich — Middlesbrough _ _. 
In clasament conduce Manchester 
United cu 18 puncte, urmată de 
Nottingham 17 puncte.

DUPA 18 ETAPE, ÎN CAMPIO
NATUL R. F. GERMANIA pe pri
mul loc ta c’asament se află Bo
russia Dortmund cu 15 puncte, ur
mată de S. V. Hamburg — 13
puncte, Schalke 04 — 13 puncte, 
Eintracht Frankfurt pe Main — 
12 puncte etc. In etapa a 10-a, 
S. V. Hamburg a întrecut cu 1—0 
pe Borussia Dortmund, iar Hertha 
a dispus eu 1—0 de Eintracht 
Frankfurt pe Main. F.C. KOln a

Unlted 
o—i ; 
î—i: 
4—1; 
1—0.

Avellino — Udinese 0—0, Cagliari
— Pescara 1—0, Fiorentina — Car 
tanzaro 3—0, Inter — Milan 2—0, 
Juventus — Napoli 1—0, Perugia
— Torino D—1, Roma — Lazio 
1—1.

SURPRIZA LA BUDAPESTA I 
UNGARIA - S.U.A. 0-2 I

BUDAPESTA, (Agerpres). — 
Selecționata de fotbal a S.U.A. 
și-a încheiat turneul de 7 me
ciuri în Europa întllnind la Bu
dapesta reprezentativa Ungariei. 
Aproape 5 000 de spectatori 
urmărit acest joc, care a 
sflrșit cu o surprinzătoare 
torle a oaspeților : 2—o 
cele două goluri au fost 
de Nehnkoff (mln. 71) 
Bernardo (mln. 86).

★
OSLO (Agerpres). In locali

tatea Stavanger s-a disputat me
ciul de fotbal dintre echipele 
Norvegiei șl Finlandei din ca
drul preliminariilor turneului 
olimpic. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (1—1).

au 
luat 
vic- 

(0-0). 
marcate 
șl Di

TELEX «TELEX
baldjană 26—22 (13—13) • In
meci retur pentru „Cupa cupe
lor” echipa masculină elvețiană 
B.S.V. Berna a învins, pe teren 
propriu, cu scorul de 24—13 
(11—7), formația belgiană Avânți 
Lebbeke și s-a calificat pentru 
turul II al competiției. • La 
Lucerna au continuat meciurile 
turneului internațional masculin. 
Rezultate : Elveția — Iugo
slavia 23—25 ; U.R.S.S. — Unga
ria 30—19 • Preliminariile C.M. 
pentru juniori au continuat în 
Danemarca șl Suedia. Iată re
zultatele : Cehoslovacia — Elve
ția 29—10 ; Suedia — Belgia 22— 
12 ; Iugoslavia — R. D. Germană 
21—15 ; Polonia — Italia 24—20 ; 
Finlanda — Japonia 29—19 ; Da-

nemarca — Luxemburg 30—11 ; 
Ungaria — Franța 26—20 ; Olan
da — Arabia Saudltâ 17—16 ; Is
landa — R. F. Germania 16—14; 
U.R.S.S. — Portugalia 40—17.

NATAȚIE • La Rostock au 
In prezent campionatele de 
tatle în bazin acoperit (25 
ale R. D. ~ 
zl de concurs au fost 
două noi recorduri 
Andreas Relchel — 
în 4:27,46 și Petra 
800 m liber în

loc 
na- 

__ ------------------ m)
Germane. In prima 

' t stabilite 
naționale : 

400 m mixt 
Schelder — 
8:30,92. Ia 

proba de 100 m liber, Barbara 
Krause — 55,79.

RUGBY • Disputat la Buenos 
Aires, meciul internațional dintre 
echipele Argentinei și Australiei 
s-a terminat cu scorul de 24—13 
(12—6) In favoarea gazdelor.
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