
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL ILFOV

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA »

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Duminică, 11 noiembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită de lucru în 
județul Ilfov la întreprinderea 
agricolă de stat Afumați, unde 
a examinat, împreună cu con
ducerile Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare si 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de mașini, modul in 
care s-au aplicat indicațiile 
privind 
lor de recoltat 
gerea cocenilor 
terenurilor. i 
rilor agricole 
stria! — cu 
complexe de 
șini agricole.

Elicopterul 
terizat pe una 
IAS Afumați, unde a fost pre
zentată sistema de mașini des
tinată mecanizării lucrărilor de 
recoltat porumbul, alcătuită din 
utilaje aflate în fabricație de 
sorie sau în fază de prototip. 
La coborîrea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat de Vasile Mușat, 
prim-secrctar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., de 
cadrele de conducere ale Mi
nisterului Agriculturii și Indu
striei Alimentare, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, de specialiști, proiec
tau ți și cercetători, precum și 
de numeroși mecanizatori 
lucrători agricoli. Cei 
au făcut tovarășului 
Ceaușescu o primire plină de 
căldură. exprimînd 
prețuire și gratitudine pe care 
lucrătorii ogoarelor, întregul 
nostru popor o poartă secre
tarului general al partidului 
pentru preocuparea sa constan
tă față de îmbunătățirea acti
vității in acest sector de bază 
al producției materiale, de ca
re depinde satisfacerea tot mai 
deplină a cerințelor de consum

s-au aplibat 
perfecționarea utilajc- 

porumb, strîn- 
și eliberarea 

organizarea lucră- 
în sistem indu- 

formații mari și 
tractoare și ma-
prezidcnțial a a- 

din tarlalele

și 
prezcnți 
Nicolae

întreaga

ale populației, dezvoltarea ar
monioasă, pe multiple planuri, 
a tuturor ramurilor economiei 
naționale.

Activitatea și preocupările 
specialiștilor din cele două mi- 

• nistere în direcția creării de 
mașini agricole de mare randa
ment pentru recoltat porumbul, 
în conformitate cu indicațiile 
date de secretarul general a! 
partidului cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate în acest an în 
județul Timiș, s-au concreti
zat în realizări menite a răs
punde acestui comandament, 
impus de însăși dezvoltarea in
tensă a producției agricole.

în acest cadru, a fost prezen
tată combina de recoltat po
rumbul în știuleți, pe patru 
rinduri, căreia, în urma indica
țiilor date de secretarul gene
ral al partidului, i-au fost adu
se o serie de îmbunătățiri și 
modernizări, care au permis 
sporirea cu peste 50 la sută a 
capacității de recoltare, un nou 
tip de combină pe șase rinduri, 
alta pe opt rinduri și noi uti
laje de mare complexitate.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Ilfov, am
plă analiză a modului în care 
urmează să fie dotată agricul
tura cu utilaje moderne de re
coltat se înscriu în preocuparea 
constantă a secretarului gene
ral al partidului pentru dezvol
tarea în ritm susținut a aces
tui sector de bază al economiei 
naționale, pentru creșterea per
manentă a producției agricole 
în vederea satisfacerii cerințe
lor de aprovizionare ale popu
lației și, in același timp, a ne
voilor de materii prime pentru 
industrie — obiectiv prioritar 
prevăzut de proiectul de Direc
tive al Congresului al XII-lea 
al partidului cu privire la dez
voltarea economico-socială a 
României în perioada 1981— 
1985 și orientările de perspecti
vă pînă în 1990.
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Omagiul tineretului sportiv al țarii

COMPETIJII DE MASĂ AII
DEDICATE APROPIATULUI CONGRES
„CROSUL TIP0GRAFIL0R“-0 SĂRBĂTOARE

A SPORTULUI
A VlII-a ediție a tradiționa

lei competiții „Crosul tipogra
filor", care se desfășoară în 
fiecare an pentru cinstirea me
moriei tipografilor căzuți sub 
gloanțele burghezo-moșierimii în 
decembrie 1918, a cunoscut du
minică, în Capitală, o partici
pare record : peste 650 de ti
pografi de diferite vîrste au 
luat startul la cele cinci probe 
— patru rezervate junioarelor 
și juniorilor, senioarelor și 
seniorilor, iar a cincea — 
chisă tuturor categoriilor 
vîrstă.

Desfășurarea finalei pe 
a tradiționalului cros, sub 
nul apropiatului Congres al par
tidului, a conferit întrecerilor 
un plus de strălucire, tipogra
fii ținînd să cinstească marele 
eveniment cu rezultate frumoa
se și în domeniul sportului.

Concursul a avut loc pe a- 
leile din 
Poligrafic 
atmosferă 
re a ținut 
cursul și

des- 
fle

țară 
sem-

jurul Combinatului 
Casa Scînteii, într-o 
sărbătorească, la ca- 
parcă să-și dea con- 

____ soarele de toamnă, 
prezent încă de la primul start. 
Numeroși lucrători din tipo
grafiile bucureștene au venit

Handbaliștii noștri i-au învins din nou pe campionii mondiali

ROMÂNIA-RE. GERMANIA lî-16, LA BOBLINGEN!

DACIADEk
Al PARTIDULUI

din. unitățile ti- 
majoritatea ora-

juniorilor s-au a-
Liceului 

„Dimi- 
aparțin,

MUNCITORESC

Aspect de la startul seniorilor

să asiste la frumoasa întrece
re, la care luau parte cglegii 
lor de la C.P.C.S., „13 Decem
brie 1918", „Arta Grafică", „In
formația", „Filaret", I.M.P. cit 
și concurenți 
pografice din 
șelor țării.

La probele 
liniat Ia start elevii 
industrial de poligrafic 
trie Marinescu", care 
încă de pe băncile școlilor, di
feritelor întreprinderi bucu- 
restene. Ei au concurat

BOBLINGEN, 11. în Sala 
sporturilor din Bâblingen peste 
5 000 de spectatori au asistat la 
cea de a doua întîlnire amica
lă susținută de echipele mas
culine de handbal ale R. F. 
Germania și României. Ca și la 
Miinchen, în meciul disputat 
vineri și ciștigat de handbaliș- 
tii români cu 14—12, partida a 
fost dominată de „tricolori".

Elocvent este faptul că aceștia 
au condus în marca majoritate 
a timpului, uneori detașîndu-se 
chiar (12—9 în min. 42). Gaz- 
dele au avut o singură dată a- 
vans: 13—12 în min. 48. Ast
fel, handbaliștii noștri i-au în
vins și de această dată pe de
ținătorii titlului mondial : 
ROMANIA — R.E. GERMA
NIA 17—16 (7—5). Finalul me

ciului a fost dramatic. Cu 
40 de secunde înainte de 
sfîrșitul întîlnirii, cînd sco
rul era de 17—16, gazdele au 
contraatacat și Spengler — 
singur cu portarul nostru — a 
șutat năpraznic, dar Munteanu 
a apărat magistral. Alături de

(Continuare in pag. a 4-a)

multă dîrzenie și ambiție pen
tru unitatea tipografică unde 
vor lucra după terminarea șco
lii. La probele rezervate senio
rilor au luat parte firfhliștii 
concursurilor desfășurate pe a- 
sociațiile sportive din poligra
fie. ,

Cîștigătoarea întrecerii seni
oarelor, Catela Sanda, de la 
I.P. „Arta Grafică", avea o- 
brajii îmbujorați de efort și 
de bucuria reușitei.

— Sînt ...veterană la „Crosul 
tipografilor" — nc-a declarat 
ea —, particip pentru a patra 
oară. Prima dată am luat lo
cul I, apoi de două ori locul

secund. Azi, in pragul deschi
derii Congresului al XII-lea 
al partidului, am venit cu gîn- 
dui să cîștig medalia de aur. 
Și sînt bucuroasă că am reușit 
această frumoasă performanță.

Dumitru Victor, puternic în
curajat de colegii săi de mun
că, a reușit frumoasa perfor
manță de a ocupa locul II la 
seniori și — dornic să-și mal 
încerce o dată forțele — același 
loc la proba de masă, deschisă 
tuturor vîrstelor. Nu mai puțin

Sever NORAN

Divizia A fle fotbal, 
clapa a 14-a 

„STĂTU QUO“
IN FRUNTEA 

CLASAMENTULUI
■® Primele patru clasate, victo
rii in bloc • Steaua și Dinamo 
au obținut puncte prețioase in 
deplasare • S.C. Bacău sub 
obsesia... egalităților • Olim
pia, victorioasă la Tirgoviște, 

luptă să prindă plutonul
M. Sandu deschide seria golurilor Sportului studențesc in jocul 
de ieri cu A.S.A. Tg. Mureș Foto : Vasile BAGEAC

REZULTATE TEHNICE
Univ. Craiova — F.C.M. Galați 3-1
Jiul Petroșani - Gloria Buzău 1-0
Sportul studențesc- A.S.A. Tg. Mureș 4-0
F.C. Baia Mare - „U“ Cluj-Napoca 2-0
S. C. Bacău — Chimia Rm. Viicea 2—2
„Poli" Timișoara — Steaua 1—3
F. C. Argeș - Politehnica lași 3-1
C.S. Tirgoviște - Olimpia Satu Mare 1-3
F.C. Scornicești - Dinamo 2-3

ETAPA VIITOARE (14 noiembrie)
Politehnica lași 
F.C.M. Galați 
F.C. Scornicești 
Olimpia Satu Mare 
Steaua
„U“ Cluj-Napoca 
Dinamo
Chimia Rm. Viicea 
A.S.A. Tg. Mureș

- Jiul Petroșani
- Sportul studențesc
- Univ. Craiova
- Gloria Buzău
- C.S. Tirgoviște
- F.C. Argeș
- F.C Baia Mare
- „Poli" Timișoara
- S.C. Bacău

CLASAMENTUL
(2-0)
(0-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-2) 
(2-1) 
(1-1) 
(0-2)

1. UNIV. CRAIOVA 14 8 3 3 29-15
2. Steaua 14 8 3 3 29-16
3. F.C. Baia Mare 14 8 1 5 28-18
4. Dinamo 14 6 5 3 22-13
5. S.C. Bacău 14 4 8 2 19-18
6. Jiul 14 7 2 5 9-13
7, A.S.A. Tg. Mureș 14 7 1 6 17-20
8. C.S. Tirgoviște 14 5 4 5 19-16
9. Chimia Rm. Viicea 14 6 2 6 17-15

10. F.C. Argeș 14 6 2 6 16-17
11. Sportul ctudențesc 14 6 1 7 13-13
12. F.C.M. Galați 14 5 3 6 19-25
13. „Poli" Timișoara 14 5 2 7 20-19
14. „U" Cluj-Napoca 14 6 0 8 15-18
15. Politehnica lași 14 5 2 7 18-22
16. F.G Scornicești 14 5 2 7 19-25
17. Olimpia Satu Mare 14 3 3 8 12-24
18. Gloria Buzău 14 4 0 10 8-22

Amănunte de la jocurile etapei a 14-a 
in paginile 2—3,

19
19
17
17
16
16
15
14
14
14
13
13
12
12
12
12

9
8

(Continuare in pag. 2—3)

PARTICIPARE ENTUZIASTĂ 
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

întrecerile din cadrul etapei de 
iarnă a marii competiții națio
nale ,.Daciada“ au continuat cu 
o amploare sporită sîmbătă și 
duminică în întreaga țară, iubi
torii sportului — copii, tineri și 
oameni ai muncii de toate vîr- 
stele dedicînd întrecerile lor ma
relui eveniment politic din viata 
poporului nostru, apropiatul 
Congres al partidului.

Iată cîteva dintre relatările te
lefonice transmise ieri de co
respondenții ziarului nostru.

• PLOIEȘTI
Peste 700 de tineri (elevi, mun

citori șl cooperatori) au partici
pat la crosul organizat în jurul 
sălii sportului „Victoria", dotat 
cu „Cupa Congresului al XII-lea 
al P.C.B.". Cîștigătorl : cat. 13— 
14 ani : Violeta Belu (Lie. ind. 
2 Ploiești) șl M. Badea (Șc. gen. 
31) ; 17—18 ani : Viorica Mlcu 
(Lie. Petrol Cîmpina) șl R. Pet- 
cu (Lie. Mihai Viteazul Ploiești); 
19—20 ani : lonelia Dascălu (A. 
S. Energia Cîmpina) și Gh. Va- 
slle ; 22—30 ani : Gabi Motorolu 
și C. Crăciun — ambii de la E- 
nergia Cîmpina. Excelentă orga
nizarea asigurată de Comitetul 
județean U.T.C., Consiliul jude
țean al sindicatelor șl C.J.E.F.S. 
Prahova. (I. TANASESCU — co- 
resp.)
• GALAȚI

La școala generală nr. 11 din 
localitate au avut ioc sîmbătă șt 
duminică Întreceri de fotbal, te
nis de masă, cros, șah și baschet, 
eu participarea a peste 1300 de 
elevi. De buna desfășurare a

competițiilor ,s-au ocupat cu dă
ruire și competență profesorii de 
educație fizică Veronica Brăniș- 
teanu și Maria Andrei. Octav la- 
mandi și Dumitru Enache. (T. 
SIBIOPOL — coresp.)

0 VALEA JIULUI
în cinstea Forumului co

muniștilor, s-a desfășurat in 
Valea Jiului finala „Crosului 
claselor", a cărui etapă pe aso
ciații a avut loc, cu o săptămini 
în urmă, la Petroșani, Petrila, 
Vulcan, Lupeni și Uricani. In 
finală, fiecare oraș a fost re
prezentat de cite 10 sportivi da 
fiecare clasă V—XII. Printre 
cîștlgători s-au numărat Liliana 
Avram (Șc. Gen. 6 Petrila), 
A. Rengler (Șc. Gen. 3 Lupeni), 
Cristina Căliman (Lie. Ind. Pe
trila) și M. Vilcean (Lie. Mat.' 
Flz. Petroșani). (1. bAloi — co
resp.)

0 PITEȘTI
In localitate a avut loc „Festi

valul sportului feminin argeșean" 
din cadrul marii competiții națio
nale „Daclada", etapa finală pa 
județ, organizată în cinstea ar 
propiatulul Congres al partidului, 
Diri cele 5 000 de participante la 
faza de masă pe întreprinderi șl 
Instituții, la finală au luat pacta 
230 de fete. Iată cîștlgătoarele I 
cros — Viorica Bițu (Dacia PI-< 
teștl) ; șah — Simona Nicula (Per 
trochimistul) : tenis de masă —; 
Ana Gheorghe (Argeșana) ; por

(Continuare in pag. 2-S)



COMPETIJII
(Urmare din pag. I)

DE MASĂ AEE „DACIADfh
pice — Rodica Alecu (TexllHs- 
tul) ; volei — Echipa Dacia Pi
tești. <i. fețeanu — coresp.)

• GHEORGHENI
In cinstea Congresului al XII- 

lea al P.C.R., 30 de echipe de o- 
rlentare turistică din localitate 
au participat la un mare con
curs, cîștigat la băieți de repre- 
xentativa școlii generale nr. 1 
din Remetea — la băieți și de 
cea a școlii generale nr. 5 din 
Ditrău — la fete (C. MAJLNASI 
— coresp.)

• SUCEAVA
In municipiul Suceava șl in al

te localități din Tara de Sus au 
avut loc sîmbătă șl duminică 
"numeroase competiții dedicate 
Congresului partidului. La Su
ceava, în întrecerea de handbal 
organizată cu 8 echipe de fete 
șl 6 de băieți, cîștigătoare au lost 
formațiile Olimpia Suceava (!) 
ți A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
(m). Pe patinoarul artificial un 
numeros public a asistat la du
bla întîlnire de hochei pe ghea
tă dintre juniorii cluburilor 
sportive școlare din Suceava și 
Rădăuți, cîștigate de suceveni. 
La Vatra Dornei a fost organi
zată o competiție de șah la care 
au participat sportivi din jude
țele Blstrița-Năsăud, Botoșani șl

Suceava, încheiată cu victoria 
șahiștilor din Bistrița. La Gura 
Humorului, 400 de tineri munci
tori și 600 de e:evl s-au întrecut 
la șah, tenis de masă, popice, 
volei și handbal. (I. MlNDRES- 
CU — coresp.)

• BUCUREȘTI
LA BUCUREȘTI, PE BAZA 

SPORTIVA METALUL, a avut 
loc „Ștafeta Congresului al Xn-

lea al P.C.H.- la cros, ciclotu
rism, handbal, volei și dirt-traclc. 
Au participat tineri și tinere din 
Sectorul 3. Printre cîștigătorl : 
la cros — Daniela Bedreagă (Lie. 
23 August) șl Costel Giurgiu (Lie. 
I.O.R.), Mariclca Drăgan (Lie 
Ind. 21) și Iorgu lemnarii (Lie. 
Electroaparataj). La volei fete a 
cîștigat Lie. I.O.R. iar la handbal 
băieți — Lie. de chimie nr. 5. 
(N. ȘTEFAN — coresp.).

H„CROSUL TIPOGRAFILOR
(Urmare din pag. 1)

bucuros era Gheorghe Monea, 
de la C.P.C.S.. deși... nir cîști- 
gase nici o medalie.

— Sînț, totuși, fericit că. Ia 
cei 50 de ani pe care-i am, am 
reușit performanta de a termi
na în plutonul fruntaș, ne-a 
spus el.

Soarele abia apucase să urce 
cam la înălțimea ultimului 
etaj al „Casei Scînteii", cînd 
competiția a luat sfîrșit. Fie
care dintre participanți sau 
dintre cei care aplaudaseră în
trecerea ducea cu sine o ima
gine a acestei zile în care tra
diționala întrecere a tipogra
filor, desfășurată în preajma

deschiderii Congresului parti
dului, a constituit, pentru toți, 
o adevărată sărbătoare a spor
tului muncitoresc.

REZULTATE TEHNICE : ju
nioare — 1. Maricela Paml'ile 
(Lie. 16), 2. Măriuța Potop 
(Buletinul Oficial), 3. Ioana Pă- 
dureanu (I.M.P.). Juniori — 1. 
Vasile Lupu (I.M.P.), 2. C. O- 
Iaru (C.P.C.S.), 3. T. Iamandi 
(Buletinul Oficial). Senioare — 1. 
Catela Sanda, (I.P. Arta 
Grafică), 2. Mariana Badea 
(I. P. Oltenia), 3. Vasilica Gogiu 
(C.P.C.S.). Seniori — 1. V. Mu- 
reșan (Sibiu), 2. D. Victor 
(I.M.P.), 3. A. Nicolac (Buleti
nul Oficial). Proba de masă : 1. 
M. Rolea, 2. D. Victor, 3. A. 
Păun.

I 
I 
I 
!
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Divi 
etape

ÎNTRE DOUĂ „ZONE DE FOC7; 0 MICĂ..-PI
șteptată, desigur — după splendida perfor
manță din turui II al „Cupei U.E.F.A." — 
afluența de spectatori în tribunele Centralu
lui craiovean, unde 30 000 de olteni au aplau

dat îndelung formațra favorită abia înopoiatâ de la
Leeds și intrata pe teren în aceeași componență cu 
care pășise, miercuri seara, pe gazonul stadionului 
Allan Road. Ieri, Ștefănescu, Beldeanu, Bălăci, Cămă- 
taru, Cîrțu și coechipierii ou făcut cadou fidelilor lor 
suporteri o nouă victorie, depășind Incomoda forma
ție a fotbaliștilor gălățeni, dar liderul clasamentului, 
contrar previziunilor, n-a realizat desprinderea de ur
măritori ; întrucît trio-ul aflat in plasa „tricoului gal
ben", Steaua, F.C. Baia Mare și Dinamo, a rulat cu 
atenție maximă, depășind concurenții direcți, Politeh
nica Timișoara, „U* Cluj-Napoca șî F.C. Scornicești. 

O notă în plus pentru Steaua, care, surmontînd 
handicapul moral prilejuit de infrîngerea suferită pe 
propriul teren, cu puține zile în urmă, în „Cupa cu
pelor", a învins, în fief-ul el, o echipa lansată din 
start prin golul înscris de abilul Dembrovschi.

Meritorie ne apare, firește, și comportarea dina- 
moviștilor bucureșteni, ei fiind singurii care au smuls, 
în această toamnă, ambele puncte „11 "-Iul lui Dumi

tru Anescu, pe terenul acestuia, 
rutinațil jucători al lui Angelo 
talentații fotbaliști ai lui Viorel 
este întrebarea-cheie în partida 
așteptată, desigur, cu viu interes.

Agitația mare s-a proctus însQ, L 
daș : Olimpia Satu Mare, deși cor 
marcaj, o întrecut, finalmente, în 
drept de apel pe C.S, Tîrgoviște, 
studențesc a depășit po A.S. Armi 
un scor (4-0) care-i permite să s 
peste cinci trepte, de pe poziția c

Demnă de subliniat și cerbicia c 
șansele, la Petroșani, Gloria Buzău 
la limita, printr-un gol înscris dupe

In sfîrșit, spre mijlocul clasamet 
doua „zone de foc", sare în ochi 
caleidoscop fotbalistic : acel 2—2 îr 
unde — prin această a 8-a remiză c< 
locală devine o... mică Perugie, v< 
tul italian prin nesfîrșita serie a ec

Gheorghe

RECITAL CRAIOVEAN IN PRIMA 'HI

După turneul de baschet feminin de la Oradea I
LUPTA PENTRU TITLU SE ANUNȚĂ FOARTE ECHILIBRATĂ I

ORADEA, 11 (prin telefon). Al 
doilea turneu al campionatului 
național de baschet feminin a 
avut darul de a relansa între
cerea pentru cîștigarea 
Deocamdată, în 
mentului 
Politehnica C.S.Ș. 2 șl 
București, dar ele sînt talonate 
îndeaproape de Rapidt 
Satu Mare, Crișul Oradea și U- 
niversitatea Timișoara.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
72—67 (37—32). Derby ul a oferit
« întrecere echilibrată, în cursul 
căreia jucătoarele ambelor for
mații au făcut risipă de energie 
pentru apărarea șanselor, iniția
tiva a aparținut mai mult stu
dentelor (21—16 în min. 13, 35— 
27 în min. 18), dar de fiecare 
dată baschetbalistele de la Voin
ța au revenit, ajungînd chiar să 
conducă (49—43 în min. 27). Ul
tima parte a meciului, deși echi
librată, a reliefat un plus de su
perioritate din partea echipei 
Politehnica C.S.Ș. 2, datorită ac
țiunilor ofensive mai organizate 
și mai eficace, precum șl apără
rii active (în care au excelat Mi- 
haela Radu și Ecatcrina Bradu). 
Coșgetere : Chvatal 19, Filip 18, 
Roșianu 16, respectiv Borș 25, 
Stru/jaru 15. Popescu 12.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— MOBILA SATU MARE 72—67 
(37—37). O frumoasă victorie a 
tlmișorencelor (de la care a lip
sit Judith Gross, accidentată), 
datorată remarcabilelor prestații 
ale junioarelor Chepețan și Bor- 
dea, alături de titularele Goian, 
Casetti și Szigheti. Mobila, la 
prima înfrîngere în actualul cam
pionat, a acționat mai mult po
zițional, prea lent, cu foarte pu
ține contraatacuri. Coșgetere : 
Goian 18, Chepețan 18. Casetti 17. 
respectiv Bălaș 31, Ciocan 18.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 —
PROGRESUL BUCUREȘTI 90—82 
(45—36). începutul a fost favorabil 
studentelor, care au condus cu 
20—9 (min. 7) și 41—19 (min. 14), 
după care baschetbalistele de la 
Progresul s-au apărat mai activ, 
stopînd acțiunile ofensive ale 
adversarelor. întrecerea s-a echi
librat : 62—60 (min. 31), dar re-

titlului, 
fruntea clasa

se află, la egalitate, 
Voința

Mobila

zultatul a fost decis în fînal în
tre două formații descompletate 
de unele jucătoare de bază, eli
minate pentru 5 greșeli persona
le. Menționăm că la studente nu 
au jucat in acest turneu Pîrșu 
(fără viza anuală pe legitimație !) 
și Cuțov (retrasă temporar din 
activitatea competițională). Coș- 
getere : Fotescu 23. Boșianu 22, 
Bradu 13, respectiv Crcțu 21, 
Ivănescu 16, Pușcașu 13.

VOINȚA BRAȘOV 
CLUJ-NAPOCA 49—47
Meci aprig disputat, dar de ni
vel tehnic scăzut. Pivoții echipei 
studențești au evoluat sub valoa
rea lor, victoria brașovencelor 
fiind decisă de excelenta com
portare a junioarelor Pali și So- 
lovăstru. Coșgetere : Petric 18, 
Pali 13, respectiv Ciubăncan 12, 
Bolovan 10.

RAPID — MOBILA SATU MA
RE 71—67 (35—42). Feroviarele au 
folosit cu predilecție acțiunile in 
viteză și au dominat panourile ; 
Ia Mobila, absența pivoților cu 
talie corespunzătoare s-a făcut 
din nou resimțită. Coșgetere :

(33—23).

Chiralcu 23, Cslkos 19, Gherghl- 
șan 11, respectiv Bălaș 21, Cio
can 18, Keresztesi 14.

VOINȚA BRAȘOV — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 78—62 (33—39). 
Coșgetere : Pali 34, Petric 23, 
Solovăstru 12, respectiv Simioana 
17, Pușcașu 15.

CRIȘUL ORADEA — OIJMPIA 
BUCUREȘTI 62—58 (35—23). Coș
getere : Niculescu 19. Grigoraș 16, 
Varga 14, respectiv Iatan 13. '
că 11.

RAPID — CARP ATI
GHEORGHE 94—47 (53—24).
getere : Tatu 26. Cernat 18, 
raleu 18, respectiv " ’ 
21, Vancsa 8.

„U“ CLUJ-NAPOCA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 65—62 
(26—29). Coșgetere : Bolovan 22, 
Anca 12, Czegledi 12, respectiv 
Goian 14, Gross 13, Casetti 10.

CRIȘUL ORADEA — CARPAȚI 
SF. GHEORGHE 81—46 (42—22). 
Coșgetere : Szell 16, Oancea 14, 
Varga 12, respectiv Vancșa U6, 
Kalakatroni 12.

Dumitru STÂNCULESCU

Tri-

SF.
Coș- 

__ Chi- 
Kalakatroni

CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET
Partidele etapei a 5-a a cam

pionatului masculin de baschet 
au cunoscut o desfășurare liniș
tită, fără surprize, mai puțin, 
poate, meciul cîștigat de Farul 
la Oradea.

I.C.E.D. — POLITEHNICA IAȘI 
2—0 : 81—77 (44—43) și 89—83
(44—44, 79—79). Foarte echilibrate, 
cele două meciuri desfășurate în 
sala Floreasca. Bucureștenii au 
făcut tot ce le-a stat în puteri 
pentru a cîștiga ambele partide. 
Dacă în prima ei au realizat 
victoria după cele 40 minute re
gulamentare dc joc, în cea de 
a doua a fost nevoie de pre
lungiri pentru a se stabili cîști- 
gătoarea. Studenții ieșeni au ve
nit la București puși pe fapte 
mari, dar cu toate eforturile de
puse nu au putut realiza mai 
mult, deoarece le-au lipsit jucăto
rii înalți. Coșgeteri : Grădișteanu 
30+13, Osacenco 8+30, Voicu

ECHIPELE DIN SATU AAARE AU DOAAINAT
CAAAPIONATUL DE

Sîmbătă și duminică, în Sala 
Floreasca, din Capitală, eșalonul 
speranțelor și-a desemnat cam
pionii pe anul 1979 în întrecerea 
pe echipe. Cu cele trei noi tit
luri obținute acum în competiția 
pe echipe (la floretă fete, flore
tă băieți și spadă) Clubul spor
tiv Satu Mare realizează un fru
mos bilanț în acest an în cam
pionatele naționale de tineret : 6 
titluri de campioni, primele trei 
fiind obținute în vară, în între
cerile Individuale (S. Roca — 
floretă băieți, G. Betuker — flo
retă fete și R. Szabo — spadă). 
Un succes care demonstrează, 
din nou, disponibilitățile scrimei 
sătmărene.

Aliniind pe planșe doi com
ponent ai lotului reprezentativ 
masculin de floretă, S. Roca și Z. 
Huszti, cvartetul C. S. Satu Mare, 
antrenat de St. Ardeleanu, s-a 
Impus, avînd o singură dificul
tate, în fața formației oră den e 
Crișul, la care a cîștigat doar la 
tușaveraj. Și dacă la proba flo- 
retistelor, echipa sătmăreană, cu 
trei tinere trăgătoare de reale 
perspective, G. Betuker, O. Hoch- 
dorfer, Cs. Ruparcsics, a tran
șat net în favoarea sa duelul cu 
principala adversară. Energia 
București, în proba de spadă, re
prezentanții scrimei din Satu 
Mare (antrenor: Gh. Kando) n-au 
putut fi, departajați^ de spadasinii 

Olimpia 
asalturi

craioveinl de la C.S.S. 
decît prin numărul de 
cîștigate. Dealtfel, proba de spadă 
a fost singura în care s-au înre
gistrat rezultate-surpriză : Olim
pia învinge pe C.S.S.M., dar pier
de la Electnoputere. aceasta din 
Urmă fiind întrecută net (2—14 ’)

♦

SCRIMA TINERET
de C.S.S.M. ! Sabia a fost domi
nată de formația bucureșteană 
Progresul, primul său trăgător, 
FI. Păunescu, Inregistrînd și re
cordul individual ai competiției : 
20 de victorii din 20 de asalturi 
disputate I

Iată rezultatele Înregistrate : 
FLORETA BĂIEȚI — 1. C.S. Satu 
Mare (S. Roca, Z. Hauszti, N. 
Costa, A. Fille) 3 V (3—3, 61—56 
t.d. Crișul, 9—7 C.S.S. Oradea 
tl—5 C.S.M. Cluj-Napoca), 2. Cri
șul Oradea 2 v, 3. C.S.S. Oradea
1 v, 4. C.S.M. Cluj-Napoca 0 v ;
SABIE — 1. Progresul București 
(F. Păunescu, A. Chiculiță, V. 
Mocanu, M. Iancu) 5 v (15—1 U- 
nlrea, 14—2 Tractorul șl C.S.S. 1, 
13—3 I.E.F.S., ‘ - ---------- — ’
zia), 2. -------
I.E.F.S.
2 V, 5. __ _
Unirea Iași o v ; SPADA - 
C.S.S. Satu Marc (R. Szabo, 
Bodoczi, M. Fecser, I. Szarvadi) 
4 v (16—0 I.E.F.S., Albatros, 14—2 
Electro, 11—5 C.S.S. C-ța), 2. 
C.S.S. Olimpia Craiova 4 v (13—3 
Albatros, 9—7 C.S.S.
8—8. 65—58 t.d.. I.E.F.S., _ .
C.S.S.M.), 3. Electroputere Craio
va 3 V, 4. I.E.F.S. 2 V, 5. C.S.S. 
Constanța 1 v, 6. Albatros Ma
maia 1 v ; FLORETA FETE : — 
1. C.S. S. Mare (G. Betuker, O. 
Hochdorfer, Cs. Ruparcsics, C. 
Korci, E. Bumbuleț) 5 v (14—2 
Tractorul, 13—3 C.S.S.M., 11—5
Steaua, 9—7 Progresul, 9—1 Ener
gia), 2. Energia București 4 v, 3. 
Steaua 3 v, 4. Progresul București 
2 v, 5. Șc. sp. s. Mare 1 v, 6. 
Tractorul Brașov 0 v.

Paul SLAVESCU

8+18, respectiv Moisescu 28+18, 
Măgurean 21+21, Pomîrlă 6+18.

DINAMO — „U“ CLUJ-NAPO- 
CA 2—0 : 83—54 (36—24) și 90—68 
(46—33). Victorii clare ale cam
pionilor, dar studenții clujeni au 
luptat pentru fiecare minge și au, 
făcut, cît de cît, față atacurilor' 
susținute ale gazdelor. Coșgeteri: 
Caraion 10+16, Chivulescu 6+16, 
respectiv Barna 18+22, Herbert 
2+19.

STEAUA 
(48—31) și 
cu un lot 
absentînd 
chetbalist 
9 jucători 
risipă de 
ta proporțiile scorului. Dar, tre
buie să spunem că feroviarii, de 
la o vreme, se ocupă mai mult 
de deciziile arbitrilor. Coșgeteri : 
Cernat 26+35, Oczelak 18+12,
respectiv Gh. Dumitru 30+10,
Bulancea 8+12.

C.S.U. SIBIU — POLITEHNICA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 2—0 : 93—84 
(42—47) și 78—71 (37—40). Coșge
teri : Chirilă 28+15, Apostu 12+17, 
respectiv Stratulat 18+22, Petrof 
16+12. (S. BEU — coresp.).

C.S.U. GALATI — C.S.U. BRA
ȘOV 2-0 : 85-79 (35—28, 72-72)
și 77—74 (48—39). Coșgeteri :
Stratan 24+23, Cor jos - • ■
Troacă 15+16, respectiv 
24+24, Tecău 20+20. “
POL — coresp.).

DINAMO ORADEA 
1—1 : 75—76 (40—33)
(30—42). Coșgeteri :
Nagy 6+20, respectiv ________
20+18, Pașca 9+14. (P. LORINCZ, 
— coresp.).

— RAPID 2—0: 100—63 
91—62 (34—30). Rapidul, 
subțirel, în primul joc 
și Turcanu (un bas- 

foarte util) și cu doar 
valizi, a făcut multă 

energie pentru a limi-

coresp.).

(T.

14+22, 
Moraru 
SIRIO-

FARUL
74—73$1

Szep 22+15, 
Băiccanu

4.

. 9—7 C.S.S. SlobO- 
C.S.S. Slobozia 4 v, 3.

2 v, 4. C.S.S. 1 București 
Tractorul Brașov 2 v, "

4. I.E.F.S. 2 V, 5.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

6.
1. 

N.

C-ța,
8—7

c.s.s.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 NOIEM
BRIE 1979

I. Univ. Craiova — F.C.M. Gl. 1
1
1 
1

X 
2
1 
2
2 
1
1 
1
2

Jiul — Gloria Buzău 
Sportul stud. — A.S.A. 
-----B.M. — „U“ Cj.-N.

Bacău — Chimia
Timișoara — Steaua 

Argeș — Poli. Iași 
Tîrgoviște — Olimpia 
Scornicești — Dinamo 

Fiorentina
Juventus

Roma

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX. F.C.
X. Ascoli

XI. Internazionale
XII. Perugia 

XIII. Torino — Milan
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI 

630.180 LEI.
NUMERELE EXTRASE 

GEREA LOTO 2 DIN 11 
BRIE 1979

EXTRAGEREA I : 62 
EXTRAGEREA A II-a : 
41. EXTRAGEREA A III- 
54 64.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
464.725 lei, din care, 58.819 lei 
report la categoria 1.

F.C. 
S.C. 
Poli. 
F.C. 
C.S.

LA TRA-
NOIEM-

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

I
I
I
I
I
I
I
I

CRAIOVA, 11 (prin telefon)
întîmpinată deosebit de călduros 

la reîntîlnirea sa cu entuziastul 
public oltean după frumoasa vic
torie de Ia Leeds, Universitatea 
și-a onorat poziția fruntașă din 
clasament nu numai printr-o vic
torie clară și meritată asupra u- 
nei echipe în vizibilă ascensiu
ne, care a ținut-o în șah pe Di
namo, în etapa trecută. Ia Bucu
rești, ci și printr-un joc care în 
primele 45 de minute a constituit 
un adevărat recital. în această 
dintîi jumătate a meciului, cra- 
iovenii au manifestat o rnare 
vervă, atacînd aproape continuu 
și într-un mod spectaculos. O- 
fensiva lor susținută s-a soldat 
însă cu numai două goluri și a- 
celea Înscrise ca urmare a unor

UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C.M. GALA
Stadion Central ; teren bun ; timp variabil ; spe 

30 000. Au marcat: NEGRILA (min. 17), CAMATARU 
(min. 87 — autogol), respectiv CONSTANTINESCU (min. 
25-7 (pe poartă : 12-1). Cornere : 9—3.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 — Negrilâ 8, Bumbescu 
gureanu 8 — Țicleanu 7 (min. 77 Crișan), Beldeanu 7 
7, Cămâtaru 6, Cîrțu 6.

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 6 — Vlad 7, Olteanu 6, Con 
- Bejenaru 6, Cramer 6 (min. 89 Florea I), Moțoc 8 - 
Orac 6.

A arbitrat : G. Dragomir 9 ; la linie : A. Deleanu 
și D. Ologeanu (Arad).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1-1 (0-1).

faze în care a intervenit șl pu
țină șansă. Primul dintre ele (în 
min. ; 17) a fost opera fundașului 
NEGRILA, care a reluat in plasă 
mingea ricoșată din zidul alcă-

UN SUCCES DE... PATRU LOCURI IN CLASAMENT
F.C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI 3-1 (2-1)

Stadion ,;1 Mai" ; teren
Au marcat : BARBULESCU 
36) și URSU (min. 90 - 
10-5). Comere : 15-4.

F. C. ARGEȘ : Speriatu .
Bârbulescu 7, Chivescu 6, lovânescu
Doru Nicolae 7 (min. 70 latan 6).

POLITEHNICA ; Naște 6 — Romilâ III 6, Bozi 6, Ursu 6, Munteanu 5 — 
Romîlâ ll 8, C. lonescu 6, Simionaș 6 — Florean 5 (mîn. 70 Nemțeanu 5), 
Cioaca 5, Cernescu 6 (min. 79 Costea).

A arbitrat : 1. Pop 8 ; la linie : C. Jurja șl I. Vasile (toți din București).
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3—0 (1-0).

bun ; tîmp frumos ; spectatori — aproximativ 8.000. 
(min. 5), ROMILA ll (min 25), IOVANESCU (min. 
autogol). Șuturi la poarta : 16-12 (pe poartă :

7 - M. Zamfir 7, Stancu 6, Cîrstea 6, _ _
7 — Dobrin 7, Radu II 6 (min. 67 Turcu),

PITEȘTI, 11 (prin telefon)
Startul lansat al echipei cam

pioane — cu atacuri rapide ale 
lui Radu II, Doru Nicolae 
Iovănescu, acțiuni tăioase, 
dirijate de Dobrin — se 
cretizează încă din min. 5___
BARBULESCU șutează puternic 
din marginea careului înscriind 
pe lingă un Naște surprins. După 
acest gol marcat atît de repede, 
argeșenii ratează o ocazie bună 
de majorare a scorului (min. 16) 
prin Radu II. Dar, temlndu-se 
parcă de o înfrîngere la scor, 
ieșenii își string imediat rîndu- 
rile, contraatacă viguros și ra
tează de trei ori egalarea prin 
Romilă II (min. 17 și 23) și Cer
nescu (min. 24). Ocazii imense 
care prefațează golul marcat dc 
același ROMILA II, pătruns în 
forță printre apărătorii echipei 
gazdă (min. 25). F.C. Argeș re
vine însă în atac și preia din 
nou conducerea în min. 36 in 
urma celei mai frumoase faze a 
meciului : Radu II schimbă cu 
Doru Nicolae, cursă impetuoasă 
a acestuia, centrare, Dobrin a- 
runcă balonul lui IOVANESCU, 
iar mijlocașul Argeșului reia im- 
parabil sub transversală. Autorul 
golului ratează, după alte trei 
minute, majorarea scorului.

în repriza secundă se joacă, în 
majoritatea timpului, în jumăta
tea de teren a oaspeților, dar fa
zele de poartă cart* se puteau 
solda cu goluri sînt foarte_jare 
și... egale de o parte și de"âlta. 
Doru Nicolae (min. 55), Simionaș 
(min. 57), Dobrin (min. 85) și 
Nemțeanu (min. 86) irosesc a- 
ceste ocazii. Și cînd mai erau 
doar 60 secunde de joc, Ia o

și 
bine 
con- 
cind

Ivan 7

centrare șutată (ca multe altele; 
a Iui Bărbulescu, URSU intervi
ne greșit și deviază în propria-i 
poartă. Autogol și 3—1 pentru 
F.C. Argeș care obține astfel o 
victorie de... patru Incuri în 
clasament.

Laurențiu DUMITRESCU

tuît Ia o Iovi 
tă (de la 18 
iar cel de al 
i se datorește 
beneficiarul î 
din șoldul lu 
un sut al ac 
sc’Jffob, gazd 
fructifice alte 
tate din acțiu 
tă frumusețea 
dintre ele, în 
trimis mingea 
a barei), care 
tul la un s< 
înainte de pa

Sub efectul 
oboselii, craic 
putut evolua 
nivel și în re 
a avut un asj 
chilibrat. Jucî 
Și cu 
gălățeni! au .1 
în min. 63 (d 
8 minute înai 
prin Majaru) 
splendid șut 
metri al Iui < 
Ia care portar 
pur și simplu 
ța de scor a 1 
în min. 87. pri 
TEANU, din a 
gea trimisă pt 
Cîrțu a deviat

Constc

MIRCEA SANE
SPORTUL STUDENȚESC - A.S.A. TG. MURE!

Stadion Republicii ; teren acceptabil ; timp frumos ; 
motiv 2 000. Au marcat : M. SANDU (min. 35, 40 și 84), 
Șuturi la poartă : 18—11 (pe poartă : 11-4). Comere : 9-6

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 - Tânâsescu 7, < 
Munteanu II 8 — lorgulescu 7, O, lonescu 8 (min. 80 
M. Marian 7 (min. 75 Ene 6), M. Sandu 9, Chihaia 8.

A.S.A. : Vunvulea 5 — Gligore 5, Unchiaș 5, Boloni 
Bozeșan 5 (min. 72* Fanici 5), Biro I 6 — Both II 5 (rr 
nai 6, Muntean 5.

A arbitrat : M. Moraru 3 : la linie dulescu (a
A. Forwirth (Timișoara).' *

Cartonașe galbene : TANASESCU, IORGI^kTCU, BOTH
Cartonașe roșii : CAȚOI și PISLARU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-1 (1-0).

Bucureștemii susțineau un meci 
„pe muchie de cuțit“ (față de 
situația lor din clasament), tîrg- 
mureșenii, mai asigurați de ci
frele clasamentului, păreau însă 
deciși să facă o figură frumoasă 
in meci. Starea de spirit, sim
țită la cabine, s-a transpus în 
teren — o perioadă — printr-un 
joc destul de echilibrat. Sportul 
studențesc ataca mai prelungit,

mai activi dai 
deau cu ieșiri 
apărare și cu 
periculoase pe 
rile gazdelor 
din Tîrgu Mui 
numai pînă îi 
M. SANDU a i 
plasă, balonul I 
junsesc Vunvul 
Cinci minute rr 
DU va marca

BĂCĂUANII Șl „SPECIALITATEA CASEI“:
S.C. BACĂU - CHIMIA RM. VILCEA 2-2 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori — aproxima
tiv 8.000. Au marcat : CARPUCI (min. 40), CINCA (min. 48), VAMANU 
(min. 58), SAVU (min. 65). Șuturi la poartă : 9-5 (pe poartă : 3-2). Cor
nere : 4—1.

S.C. BACĂU : Ursache 4 — Panaite 5, Catargiu 6, Solomon ll 5, Elisei 6 
— Cârpuci 6 (min. 67 Solomon I 6), Vamanu 7, Soșu 6 — Chitaru 7 (min. 
50 Verigeanu 6), Botez 6, Antohi 6.

CHIMIA : Constantin 4 (min. 63 Roșea 7) - Bădilâ 6 (min. 63 Bărbuț 6). 
Basno 7, Iordan 8, Lepâdatu 6 — Cilean 8, Savu 8, Cirtcâ 7 — Teleșpan 6, 
Gîngu 7, Carabageac 7.

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 9 ; la linie : Cr. Teodorescu (Buzău) și 
C. Tânase (Cîmpulung Muscel).

Cartonașe galbene : ANTOHI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-1 (1-0).

——■■■■ ■■■■................    ■ ■ ■ i „ ... . ................. . ■ ii.i ■ <

BACĂU, 11 (prin telefon)
S. C. Bacău nu a putut cîștiga 

nici de data aceasta pe teren 
propriu, obținînd al patrulea său 
meci egal, consecutiv, care anu
lează într-un fel celelalte patru 
puncte cîștigate pe terenuri străi
ne. De data aceasta, Chimia Rm. 
Vîlcea a părăsit bucuroasă ga
zonul băcăuan, o echipă care-și

conturează văzînd cu ochii o 
personalitate a sa. împotriva lui 
S. C. Bacău, ea a opus în apă
rare jocul Ia ofsaid, iar în atac 
combinațiile mult filtrate Ia mij
locul terenului de niște jucători 
tehnici, urmate de lansări abile 
ale coechipierului cel mai avan
sat.

Primul gol al meciului l-a în
scris CARPUCI (min. 4C), cu un

șut violent de 
pinat de portai 
un plonjon pri 
tradiția meciur 
fringe în sfîrși 
(min. 48) ii I 
portar, Ursache 
unghi greu. Cur 
58) impune îai 
marcaj echipa 
din apropiere, 
bună și-au crc« 
unui eveniment 
mai mult cu cî 
a ratat de pt 
probabil, deciși 
(min. 6%), -Thapă 
nică de mare 
echilibrul, arunc 
Bacău în criza 
poate depăși a 
în fața proprie: 
în ce mai gola: 
favorabil oaspeț 
jeri, ei au ieșit 
contraatacuri, d: 
presiuni haotice^ 
rios careul lui



A
14 a

, miercuri, 
și peste 

? Aceasta 
de etapă.

utonul co- 
tabela de 

ire, fard 
ce Sportul 
dureș la 
clasament 
locul 11. 

î-a aparat 
â de Jiul, 
de joc.
tre 
îtat
la Bacâu, 

i — echipa 
campione-

cele
de...

LESCU

IZA
[2-0)
— aproximativ 
J2), OLTEAN U 
iri la pv .rtă :

cu 7, Țolea 7
6, Balaban 6,
din București)

— •
eră execuții
le Beldeanu, 
(în min. 32) 

CAMÂTARU, 
ngi ricoșate 
antinescu la 
Beldeanu. în 
u reușit 
clare, rezul- 
sive de toa- 
apătul uneia 
13, Negrilă a 
ichia de jos 
fi dat drop
ii consistent

•licabil — al 
nu au mai 
lași excelent 
ecundâ, care 
ident mai e- 
;ic mai bine 

ofensiv, 
lin handicap 
rataseră cu 

bună Ocazie 
urma 
circa 35 de 
ANTINESCU. 
li ci a rămas 
tor. Diferen- 
uși, refăcută 
țoiul lui OL- 
picior min- 

cu capul de 
artă.

RĂNESCU

unui

UN BUN DIRIJOR, MULȚESCU
F.C. SCORNICEȘTI - DINAMO 2-3 (0-2)

Stadion Viitorul ; teren denivelai ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 6 000. Au marcat: AUGUSTIN (min. 12), MULȚESCU (min. 14), P. PETRE 
(min. 49), STANESCU (min. 85) și ȘOARECE (min. 86). Șuturi la poarta ; 
12-13 (pe poartă : 6—6). Cornere : 8-5 .

F. C. SCORNICEȘTI : Istrate 6 — Lică 7, Martinescu 6, Șoarece 6. A. Mincu 
6 — Ciobanu 5 (min. 53 Ciocioanâ 6), Badea 5, P. Petre 7 — Prepelița 6 
(min. 70 Voiculeț 6), Pițurcă 7, P. Manea 7.

DINAMO : Eftimescu 6 — Cheran 6 (min. 53 Bădilaș 6), Ghiță 7, I. Marin 
7, Lucuțo 6 — Augustin 7, Custov 6, Stânescu 6 - Țălnar 6, Mulțescu 8 
(min. 85 I. Moldovan), Vrînceanu 7.
A arbitrat î I. Rus (Tg. Mureș) 8 ; la linie : C. Sxilaghi (Baia Mare) și 

I. Dima (Sighișoara),
Cartonașe galbene : BADILAȘ, MARTINESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (1—0).

SCORNICEȘTI, 11 (prin lele- 
fon}

O partidă decisă în două mi
nute (12 și 14), cînd AUGUSTIN 
a sprintat spectaculos, lansat fi
ind de MULȚESCU, la primul 
gol, pentru ca Ia cel de-al doi
lea rolurile să se Inverseze, aces
ta din urmă trimițînd balonul în 
plasă. Acest rapid „un-doi44 a 
fost înlesnit de plasamentul bi
zar al stoperilor echipei gazdă, 
libero-ul Șoarece fiind, totuși, o 
Improvizație. Timp de jumătate 
de oră, Dinamo a manifestat o 
petă superioritate tehnică, în con
dițiile terenului dificil, a pasat și 
interceptat cu dezinvoltură, ra- 
tînd de două ori majorarea sco
rului (min. 16), prin Țălnar, care 
a fost pus într-o poziție ideală 
de foarte activul Mulțescu ; a- 
cesta din urmă, la riadul său. 
avea să expedieze balonul în bară 
după numai trei minute. Odată 
cu aceste două mari ratări, ju
cătorii din Scornicești prind cu
raj și au un bun final de re
priză (în min. 27 Pițurcă trimite 
balonul pe bara transversală, iar

după alte 10 minute tot el ra
tează copilărește, după driblarea 
lui... Eftimescu). Așa se încheie 
o repriză în care Dinamo și-a 
impus jocul în fața unei echipe 
dominată psihic de cele^ două 
goluri. r - 
trecerea lui

fața jocului se
atacă furibund și P. 

reduce scorul (min. 49), 
în plasă mingea centra- 

P. Manea. Atacurile dc- 
mai insistente, Șoarece 

o nouă mare ocazie (min.

_____ ____ ___2 două 
După pauză, odată cu 

Șoarece in prima 
schimbă.

Ju-

linie, 
Gazdele 
PETRE 
reluînd 
tă de 
vin tot 
ratează 
60), egalarea pare iminentă, dar 
Dinamo reușește să tempereze 
jocul, mai ales prin Mulțescu, șl 
majorează scorul (min. 85, STA- 
NESCU, direct din cornerul e- 
xecutat de Vrînceanu). „Jocu
rile sînt făcute44, dar ȘOARECE 
reduce scorul, în min. 86, mar- 
cînd cel mai frumos gol al me- 

la o 
O victorie 

tehnicitatea 
a avut un

întoarcere", 
Pițurcă.
care

ciului, „din 
pasă a Iui 
meritată, în 
calmă a )ui Mulțescu 
rol determinant.

loan CHIRILÂ

SURPRINZĂTOR,

VICTORIA CONTRAATACULUI
POLITEHNICA TIMIȘOARA - STEAUA 1-3 (1-2)

Stadion ,,1 Mai" i teren bun ; timp închis și răcoros (ploaie în repriza se
cundă) ; spectatori — aproximativ 20 000. Au marcat: DEMBROVSCHI (min. 
1), A. IONESCU (min. 2), IORDANESCU (min. 21), M. RADUCANU (min. 
59). Șuturi la poartă : 26-6 (pe poartă : 15-5). Cornere : 15-2.

„POLI" » Suciu 5 - Floareș 6 (min. 71 Volaru 5), Păltinișan 6, Mehedințu, 
Barna 5 — Dembrovschi 6, Vișan 5 (min. 56 Șeibonoîu 6), Cotec 6 — Nadu 
5, Nedelcu 6, Nucă 5

STEAUA • Iordache 9 — Anghelini 7, Sameș 8, FI. Marin 8, Nițu 7 — Du
mitru 7, Zahiu 7, lordonescu 7 — Aelenei 7 (min. 65 Șt. Popa 6), A. lonescu 
7, M. Răducanu E-|-.

A arbitrat : S. Drâgufici (Drobeta Tr. Severin) 8 ; ta linie : V. Ciocilteu 
și D. Preoțescu (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : FLOAREȘ, SAMEȘ.
Cartonașe roșii : MEHEDINȚU.
Trofeu! Petschovschi : 8. Lo juniori : 0-0.

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon)
Steaua a aplicat lecția contra

atacului, așa cum se cuvenea. Cu 
o linie de patru mijlocași (Aele- 
nei acționînd și el mult retras), 
bucureștenii au încercat mai întîi 
să echilibreze jocul printr-o ex
celentă circulație a balonului, să 
tempereze elanul formației locale, 
care s-a văzut din primul minut 
în avantaj : Barna a centrat în 
careu, Nedelcu a fentat, sărind 
peste minge, și DEMBROVSCHI 
a înscris fără dificultate. Dar, 
după alte 60 de secunde, primul 
contraatac 
larea : M. 
pe stingă, 
oprească din cursă, a urmat cen
trarea precisă, pe jos, și A. IO- 
NESCU a reluat de Ia 2 m in 
poartă. Inițiativa aparține timi
șorenilor, dar jocul lor lent, bă- 
trînesc. nu poate să le aducă al 
doilea gol. Cîteva șuturi de la 
distanță, expediate de Cotec

(min. 7), Nedelcu (min. 12) 
Nadu (min. 14 — cînd Zahiu

și 
a 

salvat din fața porții goale), nu 
fac decît să-1 remarce pe Iorda
che. Un nou contraatac bucureș- 
tean în min. 21 aduce oaspeților 
avantajul : Dumitru il găsește cu 
o pasă lungă pe IORDANESCU, 
care avansează in careu și, din 
unghi închis, înscrie și cu con
cursul portarului Suciu. specia-

tor. Și tot Steaua este foarte a- 
proape de a-și mări avantajul, în 
min. 22. cînd Suciu iese în afara 
suprafeței de pedeapsă și salvea
ză cu piciorul din fața lui A. Io- 
nescu. Bănățenii atacă susținut, 
chiar cu Păltinișan venit din de
fensivă. dar Iordache nu poate 
fi învins.

Nici după pauză jocul localni
cilor nu se limpezește în atac. Ei 
se năpustesc în ofensivă, Iăsînd 
mari spații libere pentru virfu- 
rile adverse și in min. 59 M. RA- 
DUCANU face o cursă din care 
nu lipsesc fenta și driblingul, 
își pierde adversarii pe drum și 
înscrie în poarta goală. E sco
rul care se va menține pînă în 
final, deoarece dominarea 
mică a gazdelor se izbește 
maturitatea și experiența 
lorilor antrenați de Gh. Constan
tin și V. Zavoda. Văzîndu~se în
vinsă pentru a doua oară con
secutiv pe terenul său. — ■
Timișoara se enervează 
hedințu, care îl lovește fără ba
lon pc Nițu (min. 89). este eli
minat.

ane- 
de 

jucă-

,,Poliu 
și Me-

Gheorghe NERTEA

stelist a și adus ega- 
Răducanu a pătruns 

Vișan n-a putut sâ-1

DAR PE DEPLIN MERITAT
C.S. TiRGOVIȘTE - OLIMPIA SATU MARE 1-3 (1-1)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp excelent ; spectatori - aproximativ 
12 000. Au marcat: MARINESCU (min. 10), respectiv ALEXANDRU (min. 25- 
autogol), MATEI (min. 77), MARCU (min. 80). Șuturi la poartă : 22-14 (pe 
poartă : 12-6). Cornere : 15—4.

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 5 - Gheorghe 4, Alexandru 4, Ene 5, Pitoni 
6 — Tătaru 4 (min. 80 Ștefănescu), Dumitrescu 5, Kallo 7 - FI. Grigore 5, 
Marinescu 6. Greaca 6.

OLIMPIA : Feher 8 - Pinter 6, Kaiser 9, Matei 8, Bathori II 7 - Mureșan 
7, Marcu 8, Balogh 6 (min. 25 Helvei 7) - Hațeganu 7, Demorcek 8, Both I 7.

A arbitrat : Gh. Retezan 8 ; la linie : V. Constanținescu (ambii din Bucu
rești) și M. Ivăncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : PINTER, PITARU, GHEORGHE, MARCU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—0 (0-0).

IERI, IN DIVIZIA B
SERIA I

TIRGOVIȘTE, 11 (prin telefon)
Gazdele au început în forță 

jocul și după două șuturi peri
culoase Ia poarta lui Feher în 
primele două minute (autori : 
Tătaru și Kallo), oaspeții vor fi 
aceia care ratează în min. 4 o 
mare ocazie de gol prin Dcmar- 
cek. în min. 10 se deschide sco
rul : Tătaru a șutat puternic de 
la 35 m, Feher, surprins, scapă 
balonul în față de unde MARI
NESCU, pe fază, îl expediază în 
plasă : 1—0. Urmează o seric de 
atacuri tîrgoviștcne, manifestînd 
dorința acestora de ..a încheia 
conturile" încă din prima repri
ză. Olimpia se apără, însă, calm, 
exact și contraatacă viguros. La 
o astfel de acțiune, min. 25, o

centrare a Iui* Dcmarcck care-1 
caută pe Mureșan, îl obligă pe 
ALEXANDRU să intervină la ba
ton, dar acesta in loc să înlăture 
pericolul trimite imparabil cu 
capul în plasă, făcfndu-l pe Co

man... mat. Deci, 1—1, iar echi
librul de pe tabela de marcaj se 
exprimă pînă la sfîrșitul primei 
reprize și în teren, ambele echi
pe nercușind să-și valorifice oca
ziile create.

După pauză, Olimpia nu mai 
pare mulțumită doar cu remiza 
și forțează victoria. In min. 57 
oaspeții înscriu un ‘
prin Kaiser, gol validat 
de arbitrul de centru, dar anu
lat la semnalizarea tușierului V. 
Constan tinescu 
said. Acesta 
naiul. Pentru 
jucînd cu o _________  _____  _
și exemplară dăruire sătmărenii 
vor reuși să înscrie de încă două 
ori în min. 77 
gol 
min. 
astfel o surprinzătoare dar foar
te meritată victorie.

Mihai IONESCU

gol frumos 
inițial

pe motiv de of- 
a fost însă sem- 
că, de aici înainte, 
nebănuită ambiție

prin MATEI —
frumos cu capul — și în 

80 prin MARCU, obținînd

DELTA TULCEA — F.C.M. 
brașov 1—1 (1—0). Au marcat : 
Iamandi (min. ~ "
Paraschivescu 
F.C.M.

PROGRESUL
SUCEAVA 2—1 . ______ ________
Ologu (min. 12), Oprea (min. 89). 
respectiv Boghiu (min. 35).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— VIITORUL GHEORGHENI 0—0.

VIITORUL VASLUI — UNIREA 
FOCȘANI 0—0.

C.S. BOTOȘANI — ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de Pică 
(min. 38).

CIMENTUL MEDGIDIA — NI- 
TRAMONIA FAGARAȘ 2—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Bărbulescu
(min. 35) și Oancea (min. 45).

PORTUL CONSTANȚA — F.C. 
BRAILA 1—0 (0—0). A marcat : 
Caramalău (min. 63 din 11 m).

I.C.I.M. BRAȘOV 
STANȚA 0—2 (0—2). Autorii 
lurilor : Buduru (min. II) și 
niu (min. 24).

43) pentru DeLta. 
(min. 46) pentru

BRAILA — C.S.M. 
(1—1). Au înscris:

F.C. CON- 
go- 
Pe-

DIN NOU APLAUZE PENTRU GAZDE
F.C. BAIA MARE - „U" CLUJ-NAPOCA 2-0 (1-0)

REDIVIVUS!
;2-0)
>ri — aproxi- 
ilA (min. 70).

în

n Ploiești) și

frumusețea : dribling scurt 
fața lui Unchiaș și șut neiertă
tor „la firul ierbii44, în colțul din 
dreapta jos al porții adverse. E- 
ra semnalul încheierii conturilor 
din acest meci...

în „actul doi44 bucureștenii își 
vor dubla diferența. Un șut Ia 
vinclu, alt gol de spectacol, sem
nat CHIHAIA (min. 70) și o re
luare cu boltă a balonului, autor 
*ot M. SANDU (min. 84) 
stabili o diferență pe care ni
meni nu ar fi îndrăznit să o 
pronosticheze în prima jumătate 
de oră a meciului. Dar, ieri, M. 
Sandu și-a adus aminte că 
fost, cîndva, golgeter ;

M. vor

MUSCELUL 
TRACTORUL 
Au înscris : 
Miuțu (min. 
36), respectiv

SERIA

CÎMPULUNG — 
BRAȘOV 3—1 (3—0). 
Pamfil (min. 
24), Bădescu 
Oancea (min.

A Ii-a

10), 
(min.
57).

eții' răspun- 
riizate din 
i destul de 
atac. Teme- 
bițiilc celor 

durat însă 
. 35
cu capul, în 
re nu îl a- 
săritura sa.

iu, M. SAN- 
ol de toată

cînd

a 
. „ „ , verva și

Inspirația lui s-au arătat deter
minante pentru stabilirea unui 
scor categoric. A.S.A. a îmbră
cat foarte repede „veșmintele 
resemnării44. Cele două goluri, în 
cinci minute, din prima 
ză, ale bucureștenilor au 
cumpănit-o total. " 
minările 
(min. 43) 
doi*4, cînd

repri- 
des-

Să notăm eli- 
lui Cățoi și Pîslaru 

pentru o altercație „în 
jocul era întrerupt.

Eftimie IONESCU

MIZA

vase
CINCA 
celălalt

m, întîm- 
•nstantin cu 
le părea că 
îule 
ar 
pe
un șut din 
tfANU (min. 
e tabela de 
i o reluare 
știi din' tri- 

nou iluzia 
2it. cu atît 
îz (min. 62) 
lesprinderea, 
Dar SAVU 
xccuțic teh- 

restabilește 
ar pe S. C.
care nu o 
cînd joacă 

une, din ce 
naiul a fost 
Degajați, le- 
r pe cîteva 
:nghina unei 
iclitînd se- 
he.

Ion CUPEN

Stadion ,,23 August" ; teren moale ; timp închis, ceața, spectatori - apro
ximativ 15 000. Au marcat: MUREȘAN (min. 24) și TERHEȘ (min. 82). Șu
turi la poartă : 25-6 (pe poartă : 15-2). Cornere : 10-3.

F. C. BAIA MARE : Ariciu 8 — Borz 7, Condruc 7, Sabâu 7, Molnar 7 - 
Sepi 7 (min. 61 Bălan 7), P. Radu 8, Mureșan 9 — Terheș 8, Roznai 7-|-, 
Deac 7 (min. 70 Buzgâu 7).

UNIVERSITATEA : Moldovan 7 — L. Mihai 7, Moș 7, Ciocan 7, Bagiu 6 - 
Vidican 6, Suciu 7, Mânu 6 — Batacliu 6, Dobrotă 5 (min. 75 Florescu), A.
Mureșan 5 (min. 54 Anca 6).
A arbitrat ; R. Petrescu 9 ; la linie : H. Nkoîau și C. Ghiță (toți din Bra

șov).
Cartonașe galbene : MOȘ.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 3-0 (0-0).

BAIA MARE, 11 (prin telefon)
Ceață londoneză, persistentă, 

tribune arhipline (în care se afla 
și o puternică galerie clujeană), 
atmosferă de mare meci pe sta
dionul unde cuplul de antrenori 
Viorel Mateianu — Traian Ivă- 
nescu și echipa lor continuă să 
fie aplaudate 
pentru jocul 
45 de minute, 
mănat 
europene, 
micul ______
al băimărenilor, 
drăcit în careul 
mișcare permanentă, 
derutante de atac, 
șuturi multe, precise, 
brio de Moldovan.

Au existat și alte 
binți : min. 5, scapă 
contraatac, Ariciu închide foarte 
bine unghiul de șut, în min. 6 și 
7 Terheș ratează de puțin și el 
deschiderea scorului pentru ca în 
min. 17 Ariciu să-1 oprească, la 
20 m de poartă, salvator, pe

cu un 
din 

ecran :

la scenă deschisă 
practicat. Primele 
mai ales, au se- 
meci din cupele 
acelea văzute pe 
angajament total 

un forcing în- 
universitarilor, 

schimbări 
urmate de 

apărate cu

faze fier- 
Vidican pe

.   ■■ HI  ...............  6
Batacliu. Din acest moment, me
canismul băimărenilor funcțio
nează fără greșeală, cu dominare 
insistentă. Ea se concretizează 
în min. 24. Borz execută un cor
ner, Terheș trimite mingea cu 
capul în spate și MUREȘAN (cel 
mai bun jucător de pe teren) 

de aproape, în gol : 1—0. 
seamănă cu o cetate asedia

tă, defensiva , luptă din o___,
Moldovan este la post în multe 
situații critice ; în min. 51 (Deac 
șutează milimetric peste 
versală), min. 53 (Terheș și Roz- 
nai nu găsesc ținta porții), min. 
67 (Roznai se fîstîcește lingă Moș 
cu o minge foarte bună) și min. 
76 (Moldovan respinge cu picio
rul șutul lui Bălan). Oaspeții ce
dează pentru ultima oară în min. 
82 : Roznai îl angajează bine 
pe Condruc, venit în atac, de
viere la TERHEȘ și blondul a- 
tacant nu mai iartă : 2—0.

greu,

trans-

Stelion TRANDAFIR3SCU

DUPĂ MAI BINE DE
JIUL PETROȘANI - GLORIA BUZĂU 1-0 (0-0)

Stadion Jiul ; teren moale, denivelat ; timp bun ; spectatori — aproximativ 
3 000. A marcat: CIUPITU țmin. 64). Șuturi Ia poartă: 18-2 (pe poartă: 
5—0). Cornere : 9—0.

JIUL ; Cavai (fără notă) - P. Grigore 7, Bădin 6 (pentru durități), Rusu 
7, Miculescu 5 — Stoichițâ 6 (min. 73 Stoica 5), Ciupitu 7, Varga 6 (pen
tru durități) — Bucurescu 5, Lixandru 4 (min. 46 Mușot 5), Sătăjan 5.

GLORIA : Tănose 8 — Ivana 6, Nicolae 7, Simion 7, Tulpan 5 •— Toma 6, 
Ghizdeanu 6, Dobre 5 - Stqnciu 5, Negoescu 5 (min. 70 Marin 6), Gh. 
Radu 5 (min. 77 Petrache).

A arbitrat : M. Fediuc 6 ; lo linie : M. Abramiuc (ambii din Suceava) 
FI. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene : IVANA, MICULESCU, SALĂJAN, VARGA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

O ORĂ
dar

PROGRESUL VULCAN 
[ — METALUL 

Autorii 
34) și

BUCU- 
PLOPEN1 
golurilor : 

Gh. Ștefan

. *■ IVv/v. *. ..■> .
REȘTI — 
2—0 (2—0).
Dragu (min. 
(min. 41).

MECANICA
— ȘOIMII SIBIU 0—1 (0—0). A
marcat : Stănulescu (min. 76. 
autogol).

CHIMICA TTRNAVENI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 3—0 (2—0).
Au înscris : Boroș (min. 2), Mar
ton (min. 42) și Matefi (min. 81). 
Meciul s-a disputat la Sibiu, 
deoarece terenul echipei Chimica 
este suspendat.

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
RAPID BUCUREȘTI 0—1 (0—1).
Unicul gol a fost realizat de 
Cojocaru (min. 17).

GAZ METAN MEDIAȘ — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 0—0.

PANDURII TG. JIU — FLA- 
CARA AUTOMECANICA MORENI 
1—0 (1—0). A înscris : Lupa
(min. 8).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
POIANA CÎMPINA 3—4 ‘ (1—1).
Au marcat : Gabor (min. 37), 
Frunzea (min. 65), Fîșic (min. 71), 
respectiv Stăncioiu (min. 34, 57 
și 87) și Samuilă (min. 55).

CARPATI MÎRȘA — OLTUL 
SLATINA 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Panccru (min. 45) și Fă- 
țan (min. 77).

F.CJWf. GIURGIU

FINA BUCUREȘTI

AUTOBU-

SERIA A IlI-a
BI- 
în-

GLORIA BISTRIȚA — F.C. 
HOR ORADEA 2—6 (0—0). Au 
scris : Moga (min. 50) și Geor
gescu (min. 79 din 11 m).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL
CAVNIC 3—2 (1-1). Autorii go-_ . . 2 min.

(min. 61), 
(min. 44

PETROȘANI, 11 (prin telefon)
Nici nu începuse bine jocul șl 

arbitrul M. Fediuc s-a și văzut 
obligat să scoată de două ori 
cartonașul galben, mai întîl pen
tru Ivana, apoi pentru Miculescu. 
Partida s-a caracterizat prin ne
întrerupte acțiuni de atac ale 
formației locale, care și-a masat 
adversarul în careu. Dar minu
tele treceau șl așteptata deschi
dere a scorului nu se producea. 
Motivul ? Pe de o parte marcajul

(care 
vreme

au
in

strîns al buzoienilor 
învățat mult în ultima ____
această privință), iar pe de altă 
parte, datorită neștiinței atacanți- 
lor Jiului de a se demarca, de 
a „juca fără minge44. Cea mai 
mare ocazie de gol aveam s-o 
trecem la activul oaspeților, care 
în min. 29, la un contraatac 
Ghizdeanu — Ncgoescu, sînt pe 
punctul de a deschide scorul, dar 
Negoescu șutează alături. Și Ji
ul își reia atacurile de la cap,

își creează bune situații.
Varga (min. 34), Bucurescu (min. 
38) sau Ciupitu (min. 45, de la 
7 m.) 
tuații.

După 
aspect, 
lui sînt la fel de lipsite de ori
zont și, în min. 61, îi notăm din 
nou pe oaspeți într-o bună pozi
ție de șut, realizată tot pe con
traatac, și irosită de Ghizdeanu. 
Golul victoriei Jiului se înscrie 
în min. 64 : P. Grigore cade la 
marginea careului și arbitrul in
dică lovitură liberă de la 16 m, 
pe care CIUPITU o transformă 
impecabil. Părerea 
că P. Grigore nu a fost faultat 
ci a alunecat. După 3 minute din 
nou o fază fierbinte, Bucurescu 
înscrie, dar tușierul FI. Cenea se 
afla de mult cu steagul ridicat, 
indicînd poziția de ofsaid a lui 
Varga, pe care arbitrul Fediuc a 
sancționat-o cu întîrziere. Victo
ria echipei gazdă, realizată chiar 
în aceste condiții, este totuși me
ritată.

risipesc aceste bune si-

pauză, jocul arc același 
acțiunile de atac ale Jiu-

noastră este

Mircea TUDORAN

lurilor : Oancca (min. 
88 din 11 m), Gabel 
respectiv Dragomirescu 
și 53).

DACIA ORAȘTIE — ____ __
MIȘOARA 1—0 (0—0). A înscris : 
Nenu (min. 70 din 11 m).

U.T. ARAD — MINERUL ANINA 
2—1 (2—0). Au marcat : Iova
(min. 17), Giurgiu (min. 31), res
pectiv lovan (min. 55).

CORVINUL HUNEDOARA — 
STRUNGUL ARAD 9—0 (6—0).
Autorii golurilor : Lucescu (min. 
5), Dumitrache (-min. 7, 45, 75 și 
80), Bogdan (min. 12), —v ■
(min. 35), KIein (min. 
Petcu (min. 68).

SOMEȘUL SATU MARE 
SIRMEI C. TURZII 3—1 
Au înscris : Szilaghi (min. 
71, ambele din 11 m), Toth . 
61), respectiv Coloji (min. 10).

AURUL BRAD — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 2—0 (0—0). Au marcat : 
Ghiță (min. 73 din 11 m> și Stoi
ca (min. 78).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
METALURGISTUL CUGIR 2—0 
(1—0). Autorii golurilor : Dianu 
(min., 11) și Costinaș (min. 48).

U.M. TI-

Văetuș
38) și

IND. 
(1-1).
31 și 
(min.

Relatări de la M. Topolschi, L 
Baltag, D. Bolohan, M. Moga, Gh.
Unguieanu, R. Avram, P. Ena-
che, C. Gruia și P. Mateoiu.

1. F.C.M, BRAȘOV 13 10 3 0 33- 6 23
2. F.C. C-ța 13 10 1 2 32-10 21
3. Unirea Foc. 13 7 1 5 28-12 15
4. C.S. Botoșani 13 7 1 5 22-14 15
5. Delta Tulcea 13 6 3 4 20-12 15
6. C.S.M. Sv. 13 6 3 4 18-10 13
7. Minerul G.H. 13 5 3 5 12-25 13
8. Viit. Vaslui 13 4 4 5 16-15 12
9. Progresul Br. 13 5 2 6 19-22 12

10. F.C. Brăila 13 4 3 6 19-20 11
11. I.C.I.M. BV. 13 3 5 5 17-20 11
12. Tractorul Bv. 13 4 3 6 17-22 11
13. Cimentul Med. 13 5 1 7 15-23 11
14. Muscelul 13 4 3 6 15-24 11
15. Viitorul Gh. 13 4 3 6 12-24 11
16. Energia 13 4 2 7 12-22 10
17. Portul C-(a 13 4 1 8 9-23 3
18. Nitramonia 13 3 2 8 10-22 8

ETAPA VIITOARE (duminică 
18 noiembrie) : C.S. Botoșani — 
Portul Constanța, F.C.M. Brașov 
— Unirea Focșani, Viitorul Ghe- 
orgheni — F.C. Brăila, Tractorul 
Brașov — Minerul Gura Humoru
lui, C.S.M. Suceava — Nit ram o- 
nia Făgăraș, Viitorul Vaslui — 
Cimentul Medgidia, Progresul 
Brăila — I.C.I.M. Brașov, 
Constanța — Delta Tulcea, 
celui Cîmpulung — Energia 
Gheorghiu-Dej.

F.C. 
Mus- 

Gh.
I

ZUL BUCUREȘTI 1—0 (0-0). A
înscris : Lcșeanu (min. 79).

Relatări de la Gh. Slave, Nic. 
ștefan, I. Beu, D. Gruia, M. Ța- 
căl, M. Băloi, O. Guțu, M. Ver- 
zescu și Tr. Barbălată.

1. PROG. VULCAN 13 8 4 1 18- 9 20
2. Poiana Cîmp. 13 8 0 5 22-14 16
3. Rapid Buc. 13 7 2 4 18-12 16
4. Metalul Buc. 13 7 1 5 25-16 15
5. Petrolul PI. 13 7 1 5 20-14 15
6. Pandurii 14 7 1 6 19-24 15
7. Mecanică fină 14 5 4 5 18-13 14
8. Metalul Plop. 14 6 2 6 21-17 14
9. Chimica Tîrn. 14 5 3 6 21-16 13

10. Autobuzul Buc. 14 4 5 5 23-20 13
11. Gaz metan 13 5 3 5 22-23 13
12. Șoimii Sibiu 13 5 3 5 11-18 13
13. Chimia Tr. M. 14 5 2 7 21-24 12
14. Oltul Slatina 14 4 4 6 12-19 12
15. Carpați Mîrșa 14 6 0 8 15-27 12
16. Flacăra Auto. 13 4 3 6 19-24 11
17. Rulmentul 13 3 3 7 10-15 9
18. F.C.M. Giurgiu 13 4 1 8 11-21 9

ETAPA VIITOARE ( duminiică
18 noiembrie) : F.C.M. Giurgiu — 
Gaz metan Mediaș, Carpați Mîrșa 
— Chimica Tîrnăveni, Autobuzul 
București — Luceafărul Bucu
rești, Petrolul Ploiești — Pandu
rii Tg. Jiu, Șoimii Sibiu — Me
talul Plopeni, Rapid București — 
Progresul Vulcan București, Rul
mentul Alexandria — Poiana 
Cîmpina, Metalul București — 
Mecanică fină București, Flacăra 
Automecanica Moreni — Chimia 
Tr. Măgurele, Oltul Slatina stă.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — UNI
REA ALBA IULIA 1—0 (0—0). A 
înscris : Popovici (min. 49).

Relatări de la I. Toma, D. Plă- 
vițiu, B. Crețu, N. Strejan, I. 
Vlad, Z. Covaci, Al. Jurcă, P. 
Șumandan și I. Ghișa.

Brad

1. U. T. ARAD
2. F.C. Bihor
3. Corvinul
4. Aurul
5. Gloria Bistrița
6. F.C.M. Reșița
7. Minerul Anina
8. Dacia Orăștie
9. Minerul M.N.

10. C.F.R. Cj.-N. 
LI. Minerul Cavnic 
L2. Strungul Arad 
L3. U.M. Tini.
L4. înfrățirea Or. 
t5. Unirea A.I. 
L6. Ind. sîrmei 
L7. Someșul S.M. 
I8. Metalurgistul

4
3
4
4
5
5
6
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8

18
18
17
16
15
14
13
13
13
12
11
II
11
11
11
10
10
10

(duminicăETAPA VIITOARE
18 noiembrie) : Gloria Bistrița — 
Someșul Satu Mare, Unirea Alba 
Iulia — Minerul Moldova Nouă. 
Corvinul Hunedoara — Minerul 
Anina, Strungul Arad — Dacia 
Orăștie, F.C.M. Reșița — U.T. 
Arad, Ind. sîrmei C. Turzii — 
înfrățirea Oradea, F.C. Bihor O- 
radea — U.M. Timișoara, Mine
rul Cavnic — Aurul Brad. Me ta—- 
lurgistul Cugir — C.F.R. Cluj-Na*~ 
poca.



GIMNASTELE NOASTRE
DUBLE ÎNVINGĂTOARE

ÎN MECIUL
HUDDERSFIELD, 11 (prin 

telefon). Timp de două zile, a- 
cest oraș, situat nu departe de 
Leeds, a fost gazda întîlnirii in
ternaționale de gimnastică din
tre reprezentativele feminine 
ale Angliei și României. Atitla 
exercițiile impuse, cit și la cele 
liber alese superioritatea a fost 
în permanență de partea gim
nastelor românce, care, final
mente, au cîștigat atît pe e- 
chipe, cit și la individual com
pus.

Antrenorii emeriți Marta si 
Bcla Karoly au aliniat pe toate 
cele șase gimnaste apte de 
concurs (Nadia Comăneci nu a 
luat startul), reprezentativa 
noastră făcind o utilă verificare 
a pregătirii efectuate în vede
rea apropiatelor campionate 
mondiale. După programul im
pus, gimnastele românce condu
ceau cu 189,00, față dc 183,65 
ale gazdelor, diferență care a 
crescut substanțial în cca de a

AGENDA SĂPTĂMÎNII
12— 18 TENIS
13— 19 PATINAJ

ARTISTIC
14 FOTBAL

17

17 RUGBY

^7-18 POPICE

Victorie și în al doilea meci al handbalistelor noastre la Brașov

La Huddersfield: HOTMIRI IMPORTANTE ALE ASOCIAȚIEI 
EUROPENE DE ATLETISM

© Fetele concurează cu bărbații la C.E. de maraton • „Euromitin- 
guri" pe continent • Bogat program de concursuri in 1980

CU ANGLIA
doua zi, la liber alese sportivele 
noastre evoluînd la un nivel și 
mai ridicat. Punctajul final pe 
echipe : România 381,30 — An
glia 367,55. Publicul spectator a 
aplaudat cu deosebire pe Emilia 
Eberle și Anca Kiss, a căror 
măiestrie s-a concretizat în e- 
xerciții excelente, apreciate cu 
note mari. între aceste două 
sportive s-a angajat un specta
culos duel, Emilia impunîndu-se 
cu doar trei zecimi în fața mai 
tinerei sale colege. Iată primele 
clasate : Emilia Eberle 76,95. 
Anca Kiss 76.65. Melila Ruhn 
75,70, Dumitrita Turner 75,50, 
Rodica Dunca 75,15, Marilena 
Vlădărău 74,75. Prima dintre 
gimnastele din țara gazdă — 
Denis Jones, locul 7 — 74,55.

De luni, echipa noastră femi
nină se află în Mexic, unde-și 
va continua pregătirile pînă la 
campionatele mondiale de la 
Dallas.

Turneu indoor, la Londra

Concurs Internațional, la Berlin
C.E. (gr. 3) : Iugoslavia — Cipru ; meci ami
cal : Spania — Danemarca, la Madrid. Preli
minarii olimpice : R.F.G. — Norvegia.
C.E. (gr. 5) : Franța — Cehoslovacia, la Paris ; 
meci amical : Italia — Elveția, la Udine.
Meci amical : Iugoslavia (A) — România (B), 
la Split
Turneul final în C.C.E. (m.f.), la Budapesta

Zilele trecute au avut loc la 
Berlin lucrările Congresului 
Asociației europene de atletism, 
care a luat unele măsuri 
foarte interesante privind acti
vitatea viitoare a atletismului 
continental.

Prof. Emil Jecu, secretarul 
responsabil al F.R.A., prezent 
la Congres, ne-a informat des
pre unele din aceste măsuri.

• Dat fiind marele interes 
pe care femeile îl arată pentru 
cursa de maraton, care în ul
timii ani se bucură de o mare 
popularitate în diferite țări ale 
Europei și din lume, A-E.A. a 
aprobat ca în 1982, la campio
natele europene de la Atena, 
femeile să fie admise să concu
reze, alături de bărbați, in tra
diționala cursă a maratonului. 
Este însă vorba, precum se 
vede, de o cursă... mixtă șr nu 
de o nouă probă feminină !

® O altă hotărîre legată tot 
de cursa maratonului este și 
aceea ca, începînd din anul 
1981, să fie organizată „Cupa 
Europei” și pentru această pro
bă, în afara cupelor existen
te acum, la probele de pistă 
și la probele combinate. Prima 
ediție a viitoarei competiții se 
va desfășura în Franța.

• La a Vl-a ediție a cam
pionatelor europene de juniori, 
care <va avea loc în 1981 (20— 
23 august) la Utrecht, în Olan
da, în programul întrecerilor 
vor figura și două noi probe 
feminine, cursele de 400 mg și 
3000 m.

• Totodată, la Berlin, au a- 
vut loc alegeri pentru organul 
dc conducere al A.E.A. în func
ția de președinte a fost reales 
Arthur Gold (Marea Britanic). 
Artur Takaci (Iugoslavia) este 

vicepreședinte, iar Pierre Das- 
rieux (Franța) — secretar al 
acestui for.

• Cu prilejul lucrărilor 
Congresului A.E.A. a avut loc 
și o reuniune a organizatorilor 
de mari concursuri, punîndu-se 
astfel bază unei asociații a a- 
cestora, organism în subordinea 
Federației internaționale. Por
nind de la o idee mai veche, 
a organizatorului elvețian An
dreas Brugger, a fost constitui
tă noua asociație care reunește 
organizații din 21 de localități 
și s-a pus pe tapet organizarea 
unor așa numite „Euromitin- 
guri“ atletice.
• Viitorul sezon de concur

suri al anului 1980 este domi
nat, cum este și firesc, de des
fășurarea întrecerilor din ca
drul celei de a XXII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice, Probele a- 
tletismului vor avea loc ia 
Moscova, intre 24 iulie și 1 
august. în ceea ce-i privește 
pe atleții noștri, ci vor lua par
te, anul viitor, la multe con
cursuri de verificare și la cî- 
teva competiții oficiale. Dintre 
acestea selectăm cîteva : 16—17 
februarie, București, concursul 
internațional de saiă „Cupa de 
cristal" ; 1—2 martie, Sindel
fingen (la 15 km de Stuttgart), 
Campionatele europene de sa
lă ; 23 martie, Craiova. Crosul 
Balcanic ; 31 mai — 1 iunie, 
București, Campionatele inter
naționale de atletism ale Ro
mâniei ; 13—15 iunie, Sofia,
Jocurile Balcanice de atletism 
— seniori ; 6—7 august. Salo
nic, Jocurile Balcanice de atle
tism — juniori ; 14—16 august, 
în Cuba, competiția internațio
nală „Concursul prietenia". 
După cum se vede sînt cîteva 
concursuri importante, cărora 
li se adaugă, cum am arătat, 
alte competiții tradiționale ale 
atletismului european.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

ÎN TURNEUL de box de la 
Varșovia, la categoria muscă, 
tînărul pugilist Constantin Mo- 
țoiu l-a întrecut la puncte în 
semifinale pe J. Siryakib (U- 
ganda) și apoi l-a învins'in fi
nală pe campionul mondial 
Henryk Sdrenickj (Polonia) !

ÎN TURNEUL DE IIOCHEI 
PE GHEAȚA pentru juniori 
„Cupa Prietenia" de la Berlin, 
echipa României a întrecut cu 
4—3 formația Ungariei și a fost 
întrecută de Bulgaria cu 5—4.

DUPĂ 7 RUNDE, în turneul 
feminin de șah de la Halle 
conduce Hofmann (R.D.G.) cu 
6 p. Kantor (România), care în 
runda a 7-a a pierdut la Bro
der, se află pe locul 5, cu 3 ’A p.

TURNEE INTERNAȚIONA
LE DE TENIS DE MASA. Tn 
localitatea Udunaiske Strode 
(Cehoslovacia), la concursul de 
juniori mici, jucătoarele român
ce au obținut un splendid suc
ces. ocupind locurile I la sim
plu fete (Olga Nemeș, 2—0 in 
finala cu Fazekas. Ungaria), 
dublu fete (Olga Nemeș z și 
Beatrice Pop) și echipe fete 
(Olga Nemeș, Marinela Panțu- 
ru și Beatrice Pop). Fetele 
noastre au învins cu 3—1, în 
semifinale, reprezentativa Un
gariei și cu același scor, în fi
nală, reprezentativa Cehoslova
ciei. Au mai fost cîștigate lo
curile III la simplu fete (Beatri
ce Pop) și la echipe băieți. 
© Dintre rezultatele înregis
trate de sportivii noștri la cam
pionatele internaționale ale Un
gariei. la Miskolc, se cuvin re
ținute victoriile obținute de Lia
na Măcean la Pavlov (Iugosla
via) 3—1. Maria Alexandru la 
Batinici (Iugoslavia) 3—0, Șer- 
ban Doboși la francezul Biro- 
cheau 3—2 ; dublul Alexandru, 
Măcean a învins cu 3—2 pe 
Kamizuru (Hirschmuller). Krii- 
ger din R.F. Germania ; Do
boși, Măcean pe Nozicska, 
Ivasko (Ungaria) cu 3—0. iar 
Z. Buhm. Ferenczi cu 3—2 pe 
OvcearOv. Antonian (U.R.S.S.).

ROMÂNIA -R.F. GERMANIA
BRAȘOV, 11 (prin telefon). 

Aproape 2 000 de spectatori au 
asistat sîmbătă după-amiază, 
în Sala sporturilor din loca
litate, la cea de a doua întîl- 
nire internațională ' amicală

HANDBALIȘTII AU 
ÎNVINS DIN NOU

(Urmare din pag. /)

acesta s-au mai remarcat Bir- 
talan, Stingă, Voina și Durău.

Au marcat : Birtalan 6, Voi
na 3. Stingă 2, Durău 2, Voi- 
nea 2, Mironiuc 1 și Drâgăniță 
1 — pentru România, Frcisler 
5, Kluhspies 4. ' Spengler 3, 
Wunderlich 1, Ohly 1, Diim- 
mann 1 și Brand 1 — pentru 
R.F. Germania.

Au arbitrat Korec și Sladky 
(Cehoslovacia).

„CUPA ROMÂNIEI" LA VOLEI
Ieri s-a desfășurat cea de a 

IV-a etapă a „Cupei României" 
la volei. Iată, pe scurt, croni
cile meciurilor.

FEMININ

RAPID — CHIMPEX C-ȚA. 
1—3 (—12. 8, —12, —9). Deși a 
aliniat un lot restrîns (numai 
7 jucătoare). constănțencele 
si-au adjudecat pe merit victo
ria, în 90 de minute de joc, 
manifestînd mai multă clarvi
ziune și siguranță în acțiuni 
si dominînd, în general, lupta 
la fileu. Arbitri : D. Rotaru și
A. Ncdelcu.

„U“ BUC. — MARATEX
B. MARE 3—1 (5. 10, —9. 6). 
Cu un joc mai variat în an
samblu, bine orientat de Ale
xandrina Constantinescu (cea 
mai bună de pe teren) și cu un 
plus de hotărîre în atac, bucu- 
reștencele au cîștigat în 70 de 
minute. S-au mai remarcat: 
Emilia Stoian și tînăra Gabrie
la Cojocaru (de la .,U“) și 
Mariana Oncîu (de la Maratex). 
Arbitri : E. Ududec (Sucea
va) și N. Grigorescu (Buc.). 
(N. MATEESCU — coresp.).

„U" CRAIOVA — C.S.U. 
ȘTIINȚA BACAU 3—1 (10,
—12. 7. 3). Joc modest. Victorie 
meritată a gazdelor. S-au re
marcat : Camelia Tomeci,
Mariana Gotlja (de la gazde) șl 
Leoniina Mateș (de la oaspete). 
Arbitri : Dan Negroiu (Timi

de handbal dintre reprezentati
vele feminine ale României și 
R.F.Germania. Al doilea meci 
l-a calchiat perfect pe pri
mul ; victorie tot la 6 goluri, 
diferență — ROMANIA — 
R. F. GERMANIA 15—9 
(6—4), după ce vineri echipa 
noastră cîștigase cu 19—13 
(9—7) —, o repriză mai slabă 
(prima) și alta mai bună (a 
doua), o prestație mai aproape 
de exigențe în apărare (ne re
ferim, firește, la echipa noas
tră) și alta mai puțin convin
gătoare în atac. In general, 
însă, formația pregătită de an
trenorii Eugen Bartha și Re
mus Drăgănescu marchează 
un progres și — mai ales — 
dovedește că are resurse pen
tru o creștere simțitoare a ni
velului tehnico-tactic.

Handbalistele vest-germane, 
cu o pregătire fizică remarca- 

șoara) și I. Covaci (Buc.). (ST. 
GURGUI — coresp.)

„U" TIMIȘOARA — FARUL 
C-ȚA 0—3 (—4. —5, —6). Ju
nioarele timișorence nu au 
făcut față constănțencelor, care 
au dominat copios. Au arbitrat: 
V. Luțescu (Satu Mare) și 
V. Tilcă (Craiova).

PENICILINA IAȘI — C.S.U. 
GALAȚI 1—3 (12, —8, —6, —11). 
Gazdele au jucat bine doar în 
primul set, pe care l-au cîști
gat. Au arbitrat V. Chioreanu 
(Cluj-Napoca), I. Nedelcu 
(Buc.). (D. DIACONESCU — 
coresp.).

OLIMPIA ORADEA — DI
NAMO BUC. 0—3 (—5, —4. —2). 
Echipa campioană a obținut o 
victorie clară în fața Olimpiei, 
timorată de faima adversarei. 
Evidențiate : Irina Petculeț și 
Victoria Banciu de la Dinamo. 
(I. BOITOȘ — coresp.).

MASCULIN

DINAMO — C.S.M. SUCEA
VA 1—3 (—15, 4, —4, —6). 
Sucevenii au realizat ieri a 
doua mare victorie, după cea 
obținută în fața steliștilor. De 
data aceasta ei au învins echi
pa campioană, la capătul unui 
meci cu multe faze frumoase 
dar Și cu greșeli de ambele 
părți. Jucînd fără ridicător — 
Oros, Căta și Slabu fiind con- 
vocați Ia lotul republican — 
iar din „vechea gardă" doar

15-9 (6-4)
bilă, care le-a permis să domi
ne finaluriie ambelor intilniri, 
dovedesc un joc prea individu
alist, nu au încă omogenitatea 
necesară. Aceste fisuri au per
mis jucătoarelor noastre să 
anihileze mai ușor atacurile 
partenerelor. Cu mai multe 
soluț'i în ofensivă, ele ar fi 
reușit o detașare și mai netă. 
Remarcabil jocul prestat de 
Rodica Marian, Maria Torok și 
Niculina Sasu.

Au marcat : Maria Țorok 6, 
Rodica Marian 4, Rodica Gri- 
goraș 3, Niculina Sasu 1 și Ele
na Văcaru 1 — pentru Româ
nia, Barbel Bock 3, Dagmar 
Stellbcrg 2. Sigrid Biernbaum 
2, Britta Vattes 1 și Sigrid 
Berndt 1 — pentru R.F. Ger
mania.

Au arbitrat bine Imre Papp 
si Lazslo Kiss (Ungaria).

Ion GAVRILESCU

cu Păușescu și Tutovan, dina- 
moviștii n-au reușit decît în 
setul doi să facă fafă suce
venilor, care au prezentat un 
sextet unit și ambițios. S-au 
remarcat: Dumitru, Păștean și 
Lăpădătescu (de la învingăto
ri) și Păușescu (Dinamo). A 
condus, cu unele scăpări, 
D. Delcea (Galați) ajutat de 
V. Chislim (Buc.). (S. NORAN).

STEAUA — C.S.M. DELTA 
TULCEA 3—1 (6, 10, —13. 12). 
Cu trei juniori în echipă (Anto
nescu, Enache și Bujor) Steaua 
a reușit să contracareze atacu
rile tulcenilor și să obțină vic
toria. Meritul revine, în pri
mul rînd, celor trei jucători 
de bază — Ion Aurelian, A. 
Jubasz și I. Țerbea, care au 
construit atacuri frumoase și 
au știut să se folosească de 
juniorii echipei. C.S.M. Delta 
putea să cîștige, dacă și-ar fi 
organizat mai bine apărarea și 
jocul Ia fileu. S-au remarcat: 
Juhasz, Ion Aurelian (Stea
ua) și I. Ivanov (Delta). Arbi
tri : C. Burada și V Voicu. 
(S.N).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
PETROLUL PLOIEȘTI 3—0 (1 
1, 7). Galop de sănătate al 
localnicilor, care au învins în 
50 de minute o echipă cu un 
joc sub orice critică Arbitri :
C. Pădureanu (Timișoara) și
D. Diaconescu (Oradea). (V. SA- 
SARANU — coresp.).

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
VICTORII IN DEPLASARE

ÎN U.R.S.S.
în campionatul U.R.S.S. 

ȚSKA Moscova a învins cu 3—0 
pe Cernomorcț Odcsa, iar Ari
pile Sovietelor Kuibîșev a în
trecut cu 2—1 pe Kairat Alma 
Ata. Cu toate că a jucat în de
plasare, Zaria Voroșilovgrad a 
reușit să cîștige cu 2—1 jocul 
cu Zenit din Leningrad.

INTER - JUVENTUS 4-0 !

Un singur scor egal, o vic
torie în deplasare, iată bilan
țul etapei a 9-a a campiona
tului italian : Inter — Juven
tus 4—0 !, Bologna — Catan
zaro 4—1, Torino — Milan 0—1! 
Ascoli—Fiorentina 1—0, Caglia
ri — Avellino 1—1, Lazio — 
Pescara 2—0. Napoli — Udinese 
1—0, Perugia — Roma 3—1. în 
clasament : Internazionale 15 
p, Milan 13 p, Cagliari 12 p, 
Lazio 11 p etc. Remarcabilă 
este victoria lui Inter în me
ciul cu Juventus.

BORUSSIA, 1-1 
CU MUNCHEN 1860

în etapa a 12-a a campiona
tului vest-german Borussia 
Monchcngladbach. adversara

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Contlnuîndu-șl 

turneul în S.U.A., echipa mascu
lină a U.R.S.S. a Jucat la Boul
der (Colorado) cu selecționata 
Universității din Colorado pe 
care a întrecut-o cu 88—73. Apoi 
echipa U.R.S.S. a învins la Den
ver selecționata locală, cu 88—73 
(45—33).

GIMNASTICA • La Pforzheim 
se desfășoară meciul triunghiular 
masculin dintre echipele R.F. 
Germania, Ungariei șl Elveției. 
După prima zt, în clasament con
duce Ungaria cu 281,10 p, urmată 
de Elveția - 274,20 p șl R.F. 
Germania — 270,70. tn clasamen
tul individual conduce Donath 
(Ungaria) — 57,10 p, urmat de 
Glenger (R.F.G.) — 56,60 p.

HALTERE • La campionatele 
mondiale de la Salonic, la cate
goria semigrea, pe primul loc 
s-a clasat sportivul sovietic Ghe- 
nadi Besonov, cu 380 kg (170+210 
kg). Au urmat tn clasament Rolf 
Milser (R.F. Germania) — 377,5 
kg și Mltold Walo (Polonia) — 
362,3 kg. tn clasamentul pa 
echipe continuă să conducă Bul
garia, cu 165 p, urmată de 
U.R.S.S. — 160 p. Polonia —131 p. 
Cuba — 126 p, R.D. Germană — 
106 p etc.RUGBY • Intr-un meci inter

formației Universitatea Craio
va in turul trei al Cupei UEFA, 
a făcut un joc egal : 1—1 (1—0) 
pe teren propriu, cu echipa 
Miinchen 1860. Alte rezultate : 
Hamburg — Dortmund 4—0 ! 
Kaiserslautern — Eintracht 
Frankfurt pe Main 0—1 ; Ba
yern Miinchen— Urdingen3—0; 
Schalke — Dusseldorf 2—2; 
Duisburg — Koln 0—2 ; Lever
kusen — Stuttgart 1—3 ; Braun- 
schweigh — Bochum 3—0. în 
clasament conduc Hamburg și 
Dortmund cu cîte 17 p, urmate 
de Eintracht 16 p. Borussia 
Monchengladbach ocupă locul 
7 cu 14 p.
NOTTINGHAM PIERDE CU 4-1 !

în campionatul Angliei : 
Southampton — Nottingham 
4—1 ! Coventry — Leeds 3—0 I 
Stoke — Wolverhampton 0—1 1 
Tottenham — Bolton 2—0 j 
Crystal Palace — Arsenal 1—0 l, 
Bristol — Derby 3—2 ; Brigh-^ta*». 
ton — Liverpool 1—4 ; Man- 
Chester City — Manchester 
United 2—0 ; Everton — 
Middlesbrough 0—2 ; WB Al
bion — Norwich 2—1. în clasa
ment conduce Manchester Uni
ted cu 20 p, urmată de Notting
ham, Liverpool și Crystal Pa
lace cu cite 19 p.

național disputat sîmbătă la E- 
dinburg, echipa Noii Zeelande a 
învins cu 20—6 (4—0) selecționata 
Scoției. Cel mal bun jucător al 
oaspeților a fost Toveridge, au
torul a 4 eseuri.

NATAȚIE • La Wiirzburg 
(R.F. Germania), In turneul pre
liminar din cadrul competiției 
de polo pe apă „Cupa cupelor" 
Ferencvaros Budapesta — Rari 
Nantes 4—2 ; Posk Split — S.V. 
Wiirzburg 7—6.

TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneului de Ia Stock
holm, Roscoe Tanner l-a Învins 
cu 7—5, 6—7, 7—6 pe Harold So
lomon, iar John McEnroe l-a 
eliminat cu 6—1, 6—4 pe Nick 
Seviano • Turneul feminin de 
la Stuttgart a programat tntîl- - 
nirlie din sferturile de finală : 
Chris Evert Lloyd — Turnbull
6— 2, 6—1 ; Austin — Marsikova
7— 6, 6—4 ; Navratilova — Reid
w.o. ; Jausovec — Bohm 2—6, 
6—3, 6—1. • In turneul de la
Quito, Gomez (Ecuador) a ob
ținut o surprinzătoare victorie, 
cu 6—4, 7—6, In fața americanu
lui Vitas Gerulaitis. • In semifi
nalele turneului de la Hong 
Kong, Connors a cîștigat cu 7—6, 
6—4 la Mottram, Iar Dupre l-a 
Învins cu 7—6. 6—1 pe Tanner.
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