
ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
REPUBIICII UNITE CAMERUN,
AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, și președintele Re
publicii Unite Camerun, Ah- 
madou Ahidjo, au semnat, sîm
bătă 30 august, in cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat, 
Dcclarafia solemnă comună a 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Unite Camerun.

După semnare, cei doi șefi 
de stat și-au strins miinile cu 
căldură, s-au imbrătișat cu 
prietenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo au rostit 
apoi alocuțiuni, urmărite cu in
teres și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

In inchcicrca solemnității, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo au închi
nat o cupă de șampanie pen
tru dezvoltarea și întărirea 
continuă a prieteniei și colabo
rării româno-cameruneze, în 
folosul și spre binele ambelor 
țări și popoare, în interesul 
cauzei păcii, destinderii, înțele
gerii și cooperării între națiuni, 
ai edificării unei lumi mai 
drepte și mai bune.

★
Sîmbătă s-a încheiat vizita 

oficială întreprinsă ' in țara 
noastră, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, de către Ahmadou 
Ahidjo, președintele Republicii 
Unite Camerun.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin înțelegerile și documente
le convenite cu prilejul con
vorbirilor dintre cei doi șefi 
de stat, vizita a reprezentat o 
contribuție importantă Ia ex
tinderea și intensificarea in

continuare a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România șl Camerun, Ia cauza 
păcii, destinderii, securității și 
cooperării in întreaga lume.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul Otopeni, care era îm
podobit sărbătorește.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo au sosii 
împreună Ia aeroport.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Cameru
nului și României, in timp ce 
au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

Cei doi președinți au trecut 
în revistă garda de onoare

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a 
luat un călduros rămas bun de 
la președintele Ahmadou 
Ahidjo. Cei doi șefi de stat 
și-au strîns miinile cu căldură, 
s-au îmbrățișat.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
semnificativă pentru bunele re
lații dintre România și Came
run, numeroși cetățeni ai Ca
pitalei aflați pe aeroport au 
aclamat îndelung pe cei doi 
șefi de stat, pentru prietenia 
trainică româno-cameruneză, 
exprimîndu-și astfel deplina sa
tisfacție față de rezultatele 
rodnice ale dialogului la nivel 
înalt dintre România și Came
run, menit să impulsioneze dez
voltarea și adincirea relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
popoare, in avantajul reciproc, 
al cauzei păcii, destinderii, 
securității și cooperării inter
naționale.

La ora 10,30, aeronava oficia
lă, cu care călătorește pre
ședintele Republicii Unite Ca
merun, a decolat.

PKOLETAWI DIN TOATE T*RI18, UNIȚI-»* 1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVI - Nr. 9564 | 4 PAGINI - 30 BANI | Luni 1 septembrie 1980

Etapa a 5-a a Diviziei A de fotbal

0 PROASPĂTĂ PROMOVATĂ (CORVINUL) - NOUL LIDER

Moraru a ghicit „coiful lui Iordănescu", respingînd penalty-ul tele- 
Foto : D. NEAGUfonat...

REZULTATE TEHNICE
F.C. Baia Mare 
„U“Cluj-Napoca 
F.C.M. Galați 
Politehnica Iași 
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua
Corvinul Hunedoara

- Chimia Rm. Vîlcea
- Univ. Craiova
- S.C. Bacâu
- F.C. Olt
- Progresul Vulcan
- F.C. Argeș
- Sportul studențesc
- Jiul

Politehnica Timișoara - F.C.M. Brașov

5-0 (1-0)
1-0 (1-0)
2-0 (1-0)
3- 0 (1-0)
4- 0 (2-0)
2-0 (2-0)
1- 3 (0-1)
1-0 (0-0)
2- 1 (1-1)

• Universitatea Craiova 
și F.C.M. Brașov — la pri
ma înfringere, A.S.A. Tg. 
Mureș și F.C.M, Galați — 
la prima victorie • F.C. 
Baia Mare și... Mureșan 
confirmă ® Dinamo — suc
ces facil, Sportul studen
țesc — două puncte ™ 
tradiționale • Sîmbătă, 
două derby-uri : F.C. Ar
geș — F.C. Baia Mare și 
Universitatea Craiova — 
Sportul studențesc.

ETAPA VIITOARE
Progresul-Vulcan
F.C.M. Brașov
Dinamo
Chimia Rm. Vîlcea
A.S.A. Tg. Mureș
Jiul
F.C. Argeș
Politehnica Timișoara 
Universitatea Craiova

(6 septembrie)
- F.C.M. Galați
- Corvinul Hunedoara
- „U“ Cluj-Napoca
- S.C. Bacâu
- Steaua
- F.C. Olt
- F.C. Baia Mare
- Politehnica lași
- Sportul studențesc

„NOUL VAL" A PRODUS MULTE SURPRIZE
ÎN FINALELE CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR
• I. Bîrlădeanu l-a învins 
pe V. Dîba • Doi sportivi 
din Tulcea, F. Gurei și 
Gh. Lungu, cei mai rapizi 
canoiști @ Reprezentanții 
clubului Steaua - 10 tit

luri din 18 posibile

Sîmbătă, la primele ore ale 
dimineții, lacul Snagov oferea 
un cadru excelent pentru ve
ritabila paradă a celor mai 
bune caiace și canoe din țară, 
mînuite de padele și pagae de 
aur, argint și bronz, de tinerii 
viguroși care, cu o lună în ur
mă, au reprezentat cu cinste 
sportul românesc în marea 
întrecere olimpică. La ultimele 
13 finale clasice alo campio
natelor naționale de seniori 
s-au prezentat cei mai valoroși 
caiaciști și canoiști ai Româ
niei, reprezentanți ai flotilei 
care, de ani de zile, navighea
ză „cu toate pînzele sus“ în 
marile competiții internaționa
le. Singura absență de marcă 
de la startul probelor (dar pre
zent pe malul lacului, pentru 
a ufmări întrecerile coechipie
rilor săi) — cea a multiplului 
campion olimpic și mondial 
Ivan Patzaichin, care benefi
ciază — în fine — de cîteva 
binemeritate săptămîni de o- 
dihnă.

Incercînd să facem o succin
tă retrospectivă a celor 13 
curse, ne vine foarte greu s-o 
alegem pe cea mai frumoasă. 
In mai multe probe victoria a 
fost decisă pe ultimii metri, la 
capătul unor dispute pasionan
te. Una dintre acestea am ur
mărit-o la K1 500 m, unde 
doi mari campioni, Vasile Dîba 
și Ion Bîrlădeanu, au luptat 
pînă la capătul puterilor pen-

ÎN DIVIZIA A DE POLO, DINAMO - CRIȘUL 9-5
Ieri s-a reluat Divizia A la 

polo (seria I), cu o singură 
partidă, cea dintre Dinamo și 
Crișul Oradea. Jocul a fost 
Interesant în primele două re
prize, cînd orădenii au condus 
cu 1—0 și 2—1. Poloiștii bucu- 
reștenî au restabilit de fiecare 
dată egalitatea, iar în repriza a 
3-a au ajuns să conducă cu 
5—2. Crișul a mai avut o zvîc-

Tinerii caiaciști de la Steaua (Marian lonescu, Nicolae Frigioiu, 
Gheorghe Spac și Vacile Merezlichin) au produs' una dintre 
surprizele campionatului, ctșligind proba de Kt 500 m.

Foto : V. BAGEAC
tru locul de onoare pe podium. 
Primul, medaliat cu bronz pa 
canalul Krîlatskoe, la J.O., a 
încercat să mai înscrie un 
punct in pasionantul duel al 
celor doi virtuozi caiaclștL. 
Finalul lui Bîrlădeanu a fost 
însă irezistibil, elevul antreno
rului emerit Nicolae Navasart 
trecînd primul linia de sosire, 
cu un avans de o secundă. La 
canoe simplu 500 m, prima 
șansă o avea dinamovistu) 
Gh. Titu. El a și condus pe 
cea mai mare parte a parcur
sului, dar Fiodor Gurei (de la 
Danubiu Tulcea) a avut mai 
multe resurse între ultimele 
două balize și l-a devansat pe 
Titu cu 7 zecimi de secundă. 
Surprizele au abundat, dealt
fel, mal ales în Întrecerile pe 

nire, s-a apropiat Ia 4—5, dar 
echipa bucureșteană antrenată 
de I. Capșa, cu un lot mai o- 
mogen, s-a impus în final cu
9—5 (1—1,2—1,3—2, 3—1). Au în
scris Munteanu 3. Răducanu 2, 
lonescu 2, Dan Cristian, S. 
Popescu de la învingători, Gor
dan 2, Racz, Costrăș, Fărcuță 
de la învinși. Au condus R. Ti- 
moc și R. Schilha. In urma a- 

distanța de 500 m, dînd o fru
musețe aparte spectacolului 
sportiv.

Dinamoviștii au mizat mult 
pe succesul Măriei Ștefan la 
caiac simplu, dar învingătoare 
a fost mai tînăra ei adversară 
de la Steaua, Adriana Tarasov 
Rolurile s-au inversat chiar in 
finala următoare, în care Bor- 
bandi și Malihin (la K2 500 m) 
au trebuit să cedeze, tot în fi
nal, impetuosului asalt al tine
reții dinamoviștilor Greceanu 
și Nicolae, care au trecut li
nia de sosire cu un avans de 
3 zecimi de secundă față de

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a) 

cestui rezultat, Dinamo a tre
cut în fruntea clasamentului, cu 
17 p (și un golaveraj mai bun), 
ca și Rapid 17 p (dar cu un 
joc mai puțin).

In deschidere, C.S.Ș. Triumf 
a Învins Progresul Oradea cu
10—4 (1—2, 6-0, 3-0, 1—2) in
tr-un meci contînd pentru se
ria a Il-a a Diviziei A.

CLASAMENTUL
1. CORVINUL 5 4 0 1
2. Dinamo 5 4 0 1
3. Univ. Craiova 5 4 0 1
4. F.C. Baia Mare 5 3 1 1
5. F.C.M. Brașov 5 3 1 1
6. Sportul stud. 5 3 0 2

7. Politehnica lași 5 3 0 2
8. F.C. Argeș 5 3 0 2
9. Chimia Rm. Vîlcea 5 2 1 2

10. Steaua 5 2 0 3
11. Politehnica Tim. 5 2 0 3
12. „U* Cluj-Napoca 5 2 0 3
13. A.S.A. Tg. Mureș 5 1 2 2
14. Jiul 5 2 0 3
15. F.C. Olt 5 1 1 3
16. S.C. Bacău 5 1 1 3
17. F.C.M. Galați 5 1 0 4
18. Progresul Vulcan 5 0 1 4

GOLGETERII
15- 3 8 6 GOLURI : Petcu
10- 1 8 4 GOLURI : Mure-
7- 3 8 șan, D. Georges-

10- 3 7 cu — 1 din 11 m
7- 4 7 3 GOLURI : Ignat,

11— a X Augustin, M. San-
du, Preda, Ro-9— 6 6 milă 11, Fanid,

7- 7 6 Țevi, Dumitra-
7-10 5 che, Gabor, Pi-
6- 5 4 țurcă — 1 din
3- 4 4 11 m.
3- 5 4
8-10 4
5- 8 4
3- 8 3 In paginile 2—3,
5-12 3 relatări de la jocu-
3-12 2 rile etapei a V-a,
4-14 1 a Diviziei A.

In „cupa Mării Negre" la bastlict feminin

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 73-70, 
DUPĂ UN MECI DE BUNĂ CALITATE
CONSTANȚA, 31 (prin tele

fon). Sîmbătă, în penultima zi a 
turneului internațional feminin 
de baschet „Cupa Mării Negre", 
au avut loc meciuri decisiva 
pentru stabilirea ierarhiilor fi
nale ale acestei prestigioase 
competiții, ajunsă la a 19-a edi
ție. într-o partidă extrem de 
importantă pentru primele 
locuri ale clasamentului, s-au 
întîlnit reprezentativele Româ
niei și Bulgariei (medalie de 
argint la J.O. de la Moscova). 
Noua și ttnăra echipă a țării 
noastre a depășit cele mai op
timiste așteptări și, printr-o 
prestație de o ridicată valoare, 
a obținut o victorie pe cit de 
nescontată, pe atît de meritată, 
încă din start, Magdalena Pali, 
Camelia Filip, Constanța Fotes- 
cu, Camelia Solovăstru și „ve
terana" (la 23 de ani) echipei, 
Mariana Bădinici, au punctat 
cu precizie și au contracarat 
printr-o apărare atentă multe 
din încercările de a înscrie ale 
redutabilelor lor adversare. 
Printre acestea s-au aflat cu
noscutele Makaveeva, Stoiano- 
va, Mihailova și Djermendieva. 
Româncele, susținute de un pu
blic entuziast, s-au distanțat 
uneori la 10 puncte (min. 25: 
54—44) și, cu toate eforturile 
adversarelor, care au făcut to- 

*tul pentru a cîștiga această 
confruntare, au reușit să înre
gistreze unul dintre cele mai 
bune rezultate de palmares din 

ultimii ani. Scor final : 77—74 
(42—39). Au marcat pentru e- 
chipa noastră : Pali 33, Bădinici 
20, Filip 12, Fotescu 10, Sze- 
kely 2 (au mai jucat Solovăs
tru și Bolovan). Coșgeterele 
oaspetelor : Mihailova 22 și Ma
kaveeva 14. Bun arbitrajul cu
plului Petrovici (Iugoslavia)- 
Zhang (R.P. Chineză).

O mare surpriză s-a înregis
trat și în cealaltă partidă pen
tru locurile I—IV, care a pus 
față în față formațiile Finlan
dei și Cehoslovaciei. Sportivele 
scandinave au obținut victoria 
în fața unei echipe mult mai 
bine cotate: Finlanda — Ce
hoslovacia 65—64 (32—34). Coș- 
getere : Hakala 21, Airas 20, 
respectiv Veiserova și Davido
va cite 12, Au condus Topouza- 
glu (Turcia) și Zenn (R.D. Ger
mană).

Duminică, in intilnirea pen
tru locul 3 al clasamentului, re
prezentativa Bulgariei a învins 
Finlanda cu 78—72 (48—28),
după un meci in care a condu» 
tot timpul. Coșgetere : Djermen
dieva și Makaveeva cite 14, res
pectiv Airas 22 și Hakala 20. 
Au condus Zenn (R.D.G.) și D. 
Crăciun (România).

Finala turneului a opus două 
formații cu stiluri diferite de

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 4



Faza de zonă a campionatelor individuale de box

PARTIDE DE NIVEL MEDIOCRU Șl ÎN ULTIMELE GAEL
La Brăila, Craiova, Sibiu și 

Timișoara s-au disputat meciurile 
din cadrul semifinalelor fazei de 
zonă a campionatelor individuale 
de box ale seniorilor, câștigătorii 
acestor partide fiind calificați în 
turneul final al competiției cc 
urmează să se organizeze la 
București, începînd de la 15 sep
tembrie. Din relatările corespon
denților noștri reiese faptul că 
disputele au fost foarte dinamice, 
dar nivelul tehnic al întrecerilor 
a fost mediocru.

BRAiLA. Iată rezultatele celor 
22 de partide semifinale, în ordi
nea categoriilor : M. Constantin 
(Met. Tirgoviște) b.p. C. Nica 
(Unirea Focșani), A. Săli (Farul) 
b. dese. 3 L. Preda (Crișul), AI. 
Schiopu (Steaua) b.p D. Eftimle 
(A.S.A. Bacău). N. Șeitan (Li
toral) b.ko 3 C. Tițoiu (l.P.A. 
Sibiu), E. Bihoreanu (A.S.A. Cj.- 
Nap.) b.p. V. Donțu (Met. Sadu), 
N. Bumb (C S. Zalău) b.p. (!) 
T. Dinu (Dinamo), 
(Progr. Brăila) b.p.
(Nicolina), T Tudor _______
b.p. Gh. Boambă (Met. Suceava), 
N. iferinzei (Nicolina) b.p. D. Tu- 
dorache (Unirea Focșani). FI. 
Zamfir (Farul) b.p. C. Mocanu 
(Constr. Vasluj), M. G lo go j aii 
(B. c. Galați) b.p Gh Vasile 
(Semănat. Buc.), I. Corneanu 
(Farul) ^b p. ,M. Vornicu (Voința 
Suceava), P Cojocaru (Met Tîr- 
gov.) b.p. T. Roșu (A.S.A. Cj.- 
Nap.) — decizie discutabilă, I. 
Vjadimir (Dinamo) c neprez. T. 
Spînu (Farul), Șt Gălăț^anu (St. 
r Brașov) b.p. ’
S Mare), Gh. 
Bîrlad) b.p. L* 
P. Neamț), J 
b.ab. 2 D. Băltățescu (S

I. Neagu
S. Butnaru 

(Prahova)

Vîrlan (UNIO 
(Rulmentul 

(Ceahlăul 
(Litoral) 

. _ _ _____,____ C Ba
cău), N. Ifrim (URBIS Euc ) c. 
neprez, I. Moca nu (Mef Bocșa), 
D. Gherasim (Mef Suceayia) b ab. 
3 I. Cîrlan (B. C. Galați) " ~ 
dea (Nicolina) b ab 
(C.S Ș Brăila), V.
(Djnamo) bab. 1
(A.S.A. Bacău), Gh.

ua) b.ab 1 P Samoilă 
Tul cea). (Gr. Rizu — coresp.)

T. 
Ivez 
Sava

Gurgu

C Ba-
3 I. Bratu 

Vrînceanu 
C. Mitică 

Preda (Stea- 
(Delta

CRAIOVA. Rezultate tehnice 
în ordinea categoriilor :V. Voicilă 
(Muscelul) b.ab. 3 N. Crăciun 
(Met Buc). V. Cjobanu (Ceahlă
ul) b.p. F. Micu (I R A. Craiovai, 
C. Gheorghișor (Viit Slatina) 
b.ab. 3 I Tîrnăveanu (Dacia), T 
Ghinea (Mec. fină Buc) b ab. 2 
V. Saghin (Farul), D. VoinesCu 
(C.F.R. Timiș.) b.p. Gh. Rouă 
(Met Drobcta Tr Sev.), N. Mî- 
țoi (C.S.M. Drobefa Tr. Sev) 
b.ab i i Manea (C.F.R Craiova). 
A. Zbughin (Sfeaua) b.p. I. Do- 
nose (Constr. Slobozia), P. Roșea 
(B C. Galați) b.p S Iuseim (Fa
rul), I. Popescu (I.O.B Balș) 
b.p. Șt. Miu (Constr Slobozia). 
T Cucu (Steaua) b.p. Gh Dos- 
pinoiu (Met Plopeni), V. Nuțu 
(Steaua) b.p. T Chișcă (Minerul 
Moldova Nouă), I. Zamfirescu 
(C.F.R. Craiova) b.p. M.’ Tănasc 

(Constr. Slobozia), FI. Grecescu 
(Electroputere) b p. î. Parepa 
(Steaua), C. Ghțndăoanu (Ceahlă
ul) b.p. I. Găitănaru (Met Rm 
Vîlcea), Gh. Plăie.șu (Viit Cj- 
Nap.) b.p. N. Mocanu (Met. Buc.), 
I Andone (Constr. Slobozia) b.p 
M Olarii (C.S M. Sibiu), C. Baltă 
(Voința Brăila) b.p. I. Ghiță 
(C^ne«r Slobozia), M. Culineac
(URBIS Buc.) b.p, P. Iancu (C.F.R. 
Craiova). La semigrea și *grea 
s-au ca’îfieat următorii : C. 
Trușcă (Met. Rm. Vîlcea), D. 
Gontariu (Farul), V. Angelescu 
(Constr. Slobozia), *N. Grigore 
(Farul).

SIBIU. Pugiliștii calificați pen
tru turneul final la alte 5- cate
gorii (la primele șase categorii 
eț au fost publicați în numărul 
precedent ni ziarului) sînt urmă
torii : muscă : Gh Govici (Stea
ua), A. Sîrcă (C. S. Zalău) ; pa
nă : N. David (C.S.M Sibiu), I 
Sandu (Prahova).; ușoară : V.
MihăHă (Steaua).' D. ‘ilie (Dina
mo) ; semimfilocie : Gh Pa vel 
(Carnați Mîrșa). M. Ciubotarii 
(C.F.R. Timișoara) ; semigrea :

' HiVanu (Flacăra Moren I), D. 
Văleanu (Muscelul), (1. IONES- 
CU — coresp.).

Rezultatele de la Timișoara le 
vom publica în numărul nostru 
de mii ne.
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Divizia A, 
etapa a V-a

SEPTEMBRIE. LUNA UNUI NOU DEBUT C M.
De-acum, urmărind campionatul, gindurile 

noastre se vor îndrepta etapă de etapă, cu 
tot mai multă insistentă, spre echipa națio
nală. Iată, de azi, am intrat în luna sep
tembrie. luna debutului „tricolorilor" într-o 
nouă „campanie și probabil că —
oricit de satisfăcut de scorul net cu care 
Dinamo a cîștigat uvertura cuplajului de 
simbătă — Valentin Stănescu a fost pufin 
pus pe ginduri de cele două eșecuri ale cu
plului Universitatea Craiova — Steaua, furni
zoare — aproape in exclusivitate — ale unei 
reprezentative pe care frumoasa victorie și 
jocul său bun din finala „Cupei Balcanice" 
o recomandă și pentru Oslo.

Să fi fost atit de mare efortul depus 
miercuri de „tricolori", incit oboseala lor să 
se fi răsfrânt negativ, simbătă, cind au reim- 
brăcat tricoul de club ? Să fie vorba doar de 
un angajament fizic și de voință al „oame
nilor de lot", mai redus decit cel de la na
țională ? Sau de acel obișnuit plus de mobi
lizare pe care jucătorii mai puțin cunoscuți 
din formațiile adverse il etalează in fața 
echipelor-fanion ?...

In orice caz, un lucru e cert : pentru 
meciurile cu Norvegia și Anglia, pentru pre
gătirea cît mai temeinică a naționalei, nici

un efort nu e prea mare. Si conlucrarea di
rectă. strinsă, dintre responsabilii lotului na
țional și cei ai cluburilor divizionare (in 
primul rind ai Universității Craiova și Stelei) 
trebuie să fie o realitate absolută, ea des- 
fășurîndu-se la parametrii unui efort comun, 
deplin solidar, supravegheat nemijlocit de 
F.R.F.

Revenind la etapa a 5-a a Diviziei A, să 
reținem : succesul Sportului studențesc in- 
tr-un derby de tradiție, meritele acestei plă
cute surprize a sezonului — Corvinul Hune
doara, primele victorii ale lui F.C.M. Galați 
și A.S.A. Tg. Mureș (semne de reviriment), 
scorul pe care-l realizează băimărenii in 
fața... jucătorului săptăminii trecute, portarul 
vilcean Constantin, criza prelungită de rea- 
comodare a Progresului-Vulcan cu Divizia A.

Și, in încheiere, citeva rînduri pentru un 
eveniment al săptăminii fotbalistice : primul 
meci al lui Dobrin (după 18 ani !) sub alte 
culori decit cele ale Piteștiului. Debut la 
33 de ani, cu o victorie (C.S. Tirgoviște, in 
derbyul televizat al ■ Diviziei secunde, cu Ra
pid) la care a contribuit nu numai cu vir- 
tuozitatea-i recunoscută, ci și cu o exempla
ră dăruire in teren.

Radu URZICEANU

AMBIȚIA Șl ELANUL GAZDELOR - DECISIVE
„U‘‘ CLUJ-NAPOCA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (1-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; tiftip foarte frumos ; spectatori — apro
ximativ 30 000. A marcat : CÎMPEANU II (min. 35). Șuturi la poarta : 13—10
(pe poarta : 6-3). Cornere : 11-4.

„U" CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 — L. Mihai 7, Ciocan 7, Dobrâu 8, Ba-
giu 7 — Batacliu 6, Porațchi 7, Suciu 6 — Țiglariu 7, Cîmpeanu II 8 (min.
87 Moș), Florescu 5 (min. 58 FI. Pop 5).

UNIV. CRAIOVA : Lung 7 — Negrilâ 8, Tilihol 7, Ștefânescu 8-|-, Ungu- 
reanu~ 8 — Țicloanu 6, Bălăci 6, Beldeanu 7 — Crișan 6 (min. 65 Irîmescu 
6), Câmfitaru 6, Geolgâu 6 (min. 71 Donose 6).

A arbitrat : N. Georgescu 8 ; la linie : D. Pred eseu (ambii din Bucu
rești) și T. Balanovici (lași).

Cartonașe galbene : FL. POP.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—3 (1-1).
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(min. 39), ȚA 
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0 REPRIZĂ, A DOUA, M

în clapa a Vll-a a campionatului de rugbij

DINAMO SALVEAZĂ ONOAREA ECHIPELOR
VIZITATOARE: 25-18 LA TIMIȘOARA
Și etapa a Vll-a — în care 

Steaua a realizat un record (ne
dorit !) al campionatului : 98—3, 
Jar Grivița Roșie a înscris Rul
mentului 41 de puncte* fără a 
primi vreunul — ne confirmă o 
apreciere făcută nu demult, că 
unele jocuri din campionat, prin 
disproporția valorică a „comba
tantelor", sînt lipsite de semni
ficație. Iată amănunte.

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — RUL
MENTUL BÎRLAD 41—0 (25—0).
Clubul de rugby din Parcul Co
pilului continuă cu perseverentă 
, ^operațiunea tinerețe", singura 
indicată în condițiile in care c- 
chipa a abandonat în acest an 
(prematur) ideea atacării titlului 
cu nr 64. Ieri — în situația ab
senței multor titulari — au fost 
titularizați sub culorile feroviare 
nu mai puțin de șase elemente 
din „noul val" : Bălan și Pașcu 
în linia întîi, Pongracz într-a 
doua, Dinescu și iordache într-a 
treia, ion Nîcolae în centrul li
niei de treisferturi, alături de nu 
mult mai vîrstnicul său coleg 
Marcel Voicu. Tinerii, fără a fi 
formidabili, au atacat pe fiecare 
minge, s-au zbătut mult șl, iată, 
au învins echjpta din Bîrlad la 
scor Incredibil : 41—0 ! E drept că 
echipa oaspete, cind va principala 
pepinieră a rugby ului românesc, 
s-a prezentat de astă dafă foarte, 
foarte slab, prestînd un joc de
zordonat și lipsit totalmente de 
virtuți tehnice. Ceva mai activ 
doar fundașul Mereuță. învingă
torii au punctat prin : Anton șt 
l alcușanu, cîfe 2 eseuri, Iordache 
și V]ad, cite until, plus un eseu 
de penalizare, Simion adăugind 
puncte prlntr-o l.p. și 5 transf. 
Partida a fost condusă, in ge
neral bine, de constănțeanul O 
Xonescu, programarea sa fiind 
prin ea însăși un fapt pozitiv

Oîmitrie CALLIMACH)

celași procedeu, reface diferența: 
9—7 La reluare, „Poli" a domi
nat net,- dar atacanții, cărora lc-a 
lipsit limpezimea în joc. au iro
sit multe ocazii. Rezultatul a 
stat sub semnul incertitudinii pî
nă în ultimele secundo de joc. 
cind Popa izbutește un drop care 
face diferența mai consistentă : 
12—7. Th. Witting a condus im- 
peeabjl. Remarcați : David, Ebu, 
Popa, Benedek și Doroftei 
(„Poli") ; Mărgineanu, Matache, 
Becheș, Ivanciuc (C.S M.).

Tiberiu STAMA

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
<9~7>- IaS*’ 31 «Prin 

telefon). în perspectiva primei vic
torii în actualul campionat, „Po- 
11“ a abordat cu mult aplomb 
meciul cu C.S.M. Sibiu. A fost 
necesară însă o mobilj zare maxi
mă pentru că adversarii (s-a vă
zut încă de la primele angajări) 
n-au venit la lași să piardă ; 
dimpotrivă, replica C.S M -ului a 
fost foarte dîrză, iar contraatacu
rile sale periculoase. O frumoasă 
acțiune a lui David (min. 10) Jin 

Ieșean și pînă la un me
tru de linia de țintă sibianâ a 
anunțat, parcă, deschiderea sco- 
ruiui. o șarjă a treisferturilor 
studenților j-a adus pe Benedek 

. butul sibian ; eseu transfor
mat de Popa (mln 13) După nu
mai 2 minute însă, oaspeții — la 
? £re96aH'- de reF-^j a apărării 
ieșene sînt pe cale de a egala : 
Becheș realizează un splendid e- 
ÎX'i Sîrbux (<3e?i Poziția a
fost foarte bună !) a ratat trans- 
formarea. B—4 evantai fr; »ii 
pentru Politehnica ! Jocul cu... flo
ricele al ieșenilor a îngăduit ’ oas
peților să se grupeze in apărare. 
Abja în mln. 34 „Poli" si-a mărit 
avantajul, pirin Popa (l.p) ; 9—4, 
dar, în replică, Matache, prin a-

STEAUA — CONSTRUCTORUL 
CONSTANȚA 98—3 (56—0). Din 

nou un joc bun al formației cam
pioane, care a întrecut la un scor 
neobișnuit o echipă resemnată, 
incapabilă să opună o cît de mi
că rezistență. S-au marcat 18 
încercări : Munteanu (4), Fuicu 
(3), Zafiescu, Alexandru, Codoi 
(cîte 2), Roșu, Enache, Pojar, 
Postolaclii, Călin, cîte una ; opt 
dintre ele au fost transformate 
de Alexandru, iar cinci de Codoi. 
Pentru oaspeți Neagu a punctat 
din l.p. A condus bine S. Manea 
(Sibiu). (Oct. GUȚU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
DINAMO 18—25 (3—12). joc dis
putat, de un bun nivel. Au mar
cat : Panaite 3 1. p, Matei eseu, 
Peter drop. Comănici tr. pentru 
gazde, respectiv Caragea, Marin, 
Parase hi v, cîte un eseu, Constan
tin 2 1. p și 2 tr, Nica drop. 
Arbitru : Al. Lemneanu (Buc.) 
(C. CREȚU — coresp.).

FARUL — P.T.T. ARAD 66—10 
(35—6). Joc Ia discreția gazde
lor, oaspeții înscriind din inter
cepții Au marcat : Moțrescu (3 
încercări), Livadaru (2). niev, O- 
priș, Malancu, Constantin, Prj- 
săearu, Florea și Plloțchi, cîte 
una, Buc os drop, 1. p., 6 tr., res
pectiv Ioniță și Buliga cîte un 
eseu, Domokoș tr. Arbitru : I. 
Bănică (Buc.). (C. POPA—-coresp-)*

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
— RAPID BUC. 14—0 (14-0). Pri
ma repriză a fost a gazdelor, ca
re și-au concretizat superiorita
tea prin eseurile lui V. Ion, Gli- 
gor și ioniță • a transformat o 
dată Trnyancsev. După pauză, 
replică Rapidului e mai bună, dar 
b uc iu' eș tenii au ratat mult A 
condus Gh. Bănceanu (Buc.). (A. 
CRIȘAN — coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — R C. 
SPORTUL STUDENȚESC 10—€ 
(4—0).

în clasament : 1 STEAUA, 2. 
Dinamo, cîte 21 p. (neînvinse !), 
3. Știința Baia Mare, 4. Farul 
cîte 19 p., 5. Grivița Roșie 16 p 
etc.

© A.S MILANO în' turneu în 
România : 7—3 cu Pescărușul Tul- * 
cea (vineri), 12—28 (4—8) cu
C F.R Constanța (djn Div. B) ; 
ultimul joc, marți, ]a ora 17.30, 
în Parcul Copilului, cu R C Gri
vița Roșie.
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Liderul clasamentului nu si-a 

mai putut continua seria fru
moaselor sale succese. Mai mult 
chiar, s-a văzut nevoit să . ce
deze în fața unui adversar care 
— fără să se intimideze de va
loarea și forța de joc recunos
cute ale cratovenilor — a luptat 
cu o admirabilă âmblțle și dîr- 
zenie, făcînd o mare risipă de 
energie. Dealtfel, tocmai elanul, 
dăruirea si combativitatea sporită 
au constituit principalele arme 
care le-au adus studenților clu
jeni — pe merit — succesul.

Ce-i drept, craiovenii pot in
voca scuza programului lor în 
cărcat și dificil din ultima vre 
me, chiar din ultimele opt zii? 
(în care au avut de susținut dou»l 
meciuri • consecutive în deplasar i 
și — majoritatea dintre ei — pe 
deasupra jocul de miercuri al 
echipei reprezentative), ceea ce 
le-a creat o stare de oboseală 
mai mult psihică, vizibilă în par
tida de sîmbătă. de Ia Cluj-Na- 
poca. Totuși, ei ar fi putut de

cide în favoarea lexr soarta aces
tei partide dacă în primele 45 
de minute ar fi fructificat marile 
ocazii pe care și le-au creat (min. 
5 — Crișan ; min. 10 — Cămătaru 
trimite mingea cu capul în bară : 
min. 23 — Bălăci). Ceea c<e n-au 
reușit insă oaspeții au izbutit 
gazdele, prin CÎMPEANU n, 
care a transformat splendid o 
lovitură liberă de Ia circa 25 
metri, acordată pentru un fault 
asupra lui Porațchi.

Clujenii au început foarte tare 
repriza secundă, Porațchi și Su
ciu fiind în același minut 46 

destul de aproape de majorarea 
scorului. Dar după 15—20 de mi
nute de joc avîntat al gazdelor, 
craiovenii au preluat inițiativa, 
dominarea lor — pe alocuri in
sistentă — rămînînd totuși fără 
rezultat, atit datorită modului 
ferm în care s-au apărat local
nicii. cît si p’ionriei lor nreci~' 
țări și imprecizii în fazele de 
finalizare.

Constantin FIRANESCU

PRIMA VICTORIE
Primul sfert de oră al partidei 

s-a caracterizat printr-un joc 
echilibrat, acțiunile ofensive se 
conturau greu și se stingeau în 
preajma celor două careuri ; doar 
slalomul lui Fodor (min. 8), în
cheiat insă cu un șut fără forță, 
a ieșit oarecum din acest tipar. 
După 11 minute, fundașul FODOR 
se încumetă să ia din nou o ac
țiune pe cont propriu, face de

• ••

asemenea un slalom spectaculos, 
tot de la centrul terenului, și 
șutează — de această dată puter
nic și fără replică pentru Arl- 
clu : 1—0. Nu trec decît patru 
minute și VIGU, cu un voleu ne
cruțător de la 14 m. sancționează 
prompt suneF^ici?V 'pn p» r- i 
a defensivei argeșene : 2—0. 
Abia la acest scor oaspeții, cu 
Radu n în prlm-plan, devin mal

GĂLĂTENII AU „SPART GHEATA"
F. C. M. GALAȚI - S. C. BACAU 2-0 (1-0)

- ■
Stadion „Dunărea" ; teren bun ; timp însorit, cald ; spectatori — aproxi

mativ 18 000. A marcat : C. ZAMFIR (min. 26 și 64). Șuturi la poartă : 17—2 
(pe poartă : 7—1). Cornere : 6-8.

F.C.M. : Jivan 7 — Vlad 7, I. Constantinescu 8, M. Olteanu 7, Țolea 6 — 
Moțoc 6, Balaban 6, Bejenaru 7 — Majaru 8, Cramer 5 (mln. 88 Florea II), 
C. Zamfir 8.

SPORT CLUB : Ursachi 7 — Andrieș 6, Lunca 5, Solomon II 5, Solomon 
I 6 — Panaite 6 (min. 78 L. Moldovan), Cărpuci 6, Șosu 5 — Șoiman 5, 
Botez 6 (min. 56 Chitaru 5}, Vamanu 5.

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 9 ; la linie : FI. Cenea (Caracal) șl 
C. Vlase (Craiova).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—1 (G-1).

>'■■■.......... ........ .. ........... ............................................. ■■■■.....................■

Formația locală, prezentând un 
„11" complet, cu I. Constantines
cu revenit pe postul caro l-a 
consacrat., cel de libero, a pres
tat un joc bun. Chiar în min. 
3, F.C.M. este pe cale să des
chidă scorul, dar Balaban tri
mite batonul în bară, la o inspi
rată pasă a lui Moțoc. Din bară 
mingea revine la C. Zamfir, dar 
șutul acestuia trece cu puțin pe 
Ungă poartă. O fază identică în 
min. 18 : de data asta Olteanu 
este cel care șutează în bară, de 
unde mingea revine tot la C. 
Zamfir, însă șutul slab al aces
tuia e?rte reținut de Ursachi. Fos
ta extremă stingă a naționalei 
lși va lua însă revanșa în min. 
26 : Majaru, nesupravegheat de 
apărătorii băcăuani, înaintează 
nestingherit pe stînga, centrează 
foarte frumos și C. ZAMFIR, ve
nit hi viteză pe dreapta, trece 
pe lîngă Cărpuci și deschide sco
rul, șutind cu dreptul : 1—0, după 
386 minute de joc ! Și în conti
nuare formația aflată la cîrma

jocului este F.CJVL., care joacă cu 
o maituritate ce nu 1 se întreve
dea pînă la acest meci. Ursachi 
are mult de lucru la șuturile lui 
Balaban, Constantinescu, Țolea, 
Majaru sau Moțoc, pauza salvîn- 
du-i pe băcăuani ca pe boxerul 
înghesuit In corzi...

In prima jumătate a reprizei 
secunde se părea că F.C.M. dă
duse totul în primele 45 de mi
nute. Intr-adevăr, Sport club do
mina cu insistență. Linia sa de 
fundași aflîndu-se In terenul gaz
delor. Și, totuși, pe acest fond 
de dominare a oaspeților, gazdele 
reușesc al doilea gol (min. 
64), La un contraatac în 
care din nou Majaru, un adevă
rat argint viu, centrează sp’en- 
did, tot de pe stînga. în fata 
porții Iui Ursachi, de unde C. 
ZAMFIR înscrie cu capul : 2—0. 
Victorie meritată a gălățenilor. 
care marchează primele lor go
luri și obțin primele lor puncte.

Mircea TUDORAN

POLITEHNICA IAȘI - F. C. Ol 3-i
Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; s 

12 000. Au marcat : ROMILA (min. 23 și 83) și FLO. 
la poarta : 15-4 (pe poartă : 10—3). Cornere : 8—4.

POLITEHNICA : Bucu 8 — Oprea 8, Anton 7, Ursi 
mila 8, Simionaș 7, Florean 7 — Dânilâ 6 (min. 61 
Costeo 5 (min. 46 D. lonescu 7).

F. C. OLT : Nedea 8-j" — Licâ 6, Stanciu 6, Cioci 
P. Petre 5, Fl. Dumitrescu 6, lovânescu 6 — Șoare 
lamandi 5 (min. 78 Ciobanu), Pițurcâ 6.

A arbitrat : O. Ștreng 8 ; la linie : M. Neșu I 
M. Fediuc (Suceava). z

Cartonașe galbene : P. PETRE, CIOCIOANÂ și CORA 
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 5-0 (4-0).

• inimi.........  ■ ..... . .....—

în prima repriză, oaspeții au 
opus o rezistență dî teă, apărin- 
du-se supranumeric și declan- 
șînd cîteva contraatacuri pericu
loase, două dintre ele irosite de 
lamandi (min. 37) și Ciocioană 
(min. 45 — șut în bară). Stin
gheriți evident de marcajul strict 
al oaspeților, jucătorii de la Po
litehnica au găsit cu greu dru
mul spre poanta lui Nedea. 
Cu toate acestea, studenții des
chid scorul în min. 23, în urma 
unei faze fixe, balonul expediat 
puternic de ROMILA, de la 20 

poposind în plasă.
Dacă în prima parte £ Intil- 

nirii jocul n-a strălucit, după 
pauză cu totul alta avea să fie 
comportarea celor două formații. 
F.C. Olt, văzîndu-se condusă, re
nunță la defensiva exagerată, iese 
jpal des în atac șl de aici re
zultă o partid^ spectaculoasă, cu 
acțiuni purtate în mane viteză. 
„Deschizîndu-se“ însă, oaspeții

creează breș 
impulsionați 
Politehnicii 
ții de gol, 
dea intervir 
întâmplat în 
cu), min. 
min. 65 (Co 
mion.aș). Pe 
dezlănțuite, 
golul al dc 
acuză orfsaic 
nație între I 
continuată 
na’izată de 
jos, din ini 
această clip 
gură poartă 
opun în du-se 
lui Coraș 
(imln. 87). i 
interveni în 
REAN "-<•( 
marchiz

A.S.A. TG. MUREȘ - F. C. ARGEȘ 2

Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp frurr 
ximativ 11 000. Au marcat : FODOR (min. 20) și Vl( 
poartă : 14—12 (pe poartă : 8—4). Cornere : 6—2.

A.S.A. : Varo 5 — Szabo 7, Boloni 7, Ispir 6, Fod 
82 Pîsîaru), Biro I 6, Vigu 7 — Fazekas 5, Fanici 6

F. C. ARGEȘ : Ariciu 6 — M. Zamfir 6, Cîrstea
6 — Badea 6, Kallo 7, Ignat 7 — Sigmirean 4 (min.
7 (min. 46 Nica 6), Moiceanu 6.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8 ; la linie : 
— cu greșeli — și C. Manea (Fetești).

Cartonașe galbene : IGNAT.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1-2 (0-2).

insistențl în ofensivă : Ignat
(min. 26) expediază o „bombă" 
razantă cu vinciul, iar Szabo are 
o intervenție salutară la pericu
loasa acțiune personală a lui M. 
Zamfir, din min. 31. La fel de 
oportună este, în min. 39, in
tervenția lui Cîrstea în fața lui 
Fazekas.

Repriza secundă debutează cu 
o mare rate*te a lui Fazekas, 
care — pătruns pînă în careul 
de 6 m — în loc să șuteze, pa
sează înapoi la... adversar (în 
min. 65 Both n imită perfect D.

MUREȘAN,
F.C. Baia Mare a dat iarăși 

un examen de maturitate în fața 
propriilor suporteri, învingînd la 
scor o echipă bine cotată, după 
un joc eminamente ofensiv. Băi
mărenii, în permanentă mișcare, 
cu pressing aplicat conștiincios, 
fără nici un hazard (de data 
aceasta) în faza de apărare, 
și-au sufocat adversarii, țintuin- 
du-1 în permanență în rolul da 
s-parring-partneri docili.

Realizările echipei gazdă s-au 
manifestat din plin în a doua re
priză, după 45 de minute în caro 
n-a marcat decît un singur gol 
(min. 14 MUREȘAN, din plonjon, 
cu capul), pripindu-se în alte cî
teva faze ofensive și oscilhid rit
mul de joc.

In repriza secundă. încadrarea 
în atac a lui Terheș și reușitele 
total-e ale lui Mure șan au oferit 
gazdelor un plus de eficacitate. 
Au marcat, pe rînd, TERHEȘ 
(min. 55 — după ce Mureșan a 
driblat patru adversari), MURE-
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REPLICĂ...
RESUL-VULCAN 4-0 (2-0)

foarte bun ; timp excelent ; spectatori — 
: D. GEORGESCU (min. 29), AUGUSTIN 
iTREDIE (min. 89). Șuturi la poartă : 20-8

inean 5, I. Marin 6, Ghiță 5» Stănescu 7 
î), Augustin 5, Custov 5 (min. 15 Dragnea 
, Tălnar 8.
eseu 3, Anghe! 5, G. Sandu 6, Gh. Ștefan 
in. 46 Nignea 5), Niculcea 4 — Marica 4, 
ian 5).

i linie : G. Dragomir și I. Pop (toți din

anțe : 3-1 (0-1).
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în lungile perioade de joc în- 
cilcit, ' cu nesfîrșite pase date a- 
iurăa sau la aidversari, Dinamo a 
avut cîteva sclipiri, mareînd de 
patru ori și cîștigînd la un scor 
mai puțin așteptat. Dacă privim 
carnetul de însemnări, vom con
stata din nou că diferența putea 
fi și mal mare, dacă ratările nu 
se țineau lanț : Mulțescu (min. 
2), Custov (min. 10), Tălnar 
(min 44), Dragnea (min. 62 și 
B8), la care să mai adăugăm două 
intervenții bune ale lui Giron, la 
șuturile Iul Tălnar și Dragnea 
(min. 8 și 28), sau aceea a fun
dașului Gh. Ștefan, care a salvat 
de lingă bară în același minut 8. 
Progresul a făcut mai mult fi
gurație în atac, responsabilitatea 
șutului avînd-o doar Marica (și 
acesta o singură dată a trimis 
puternic, dînd emoții lui Speriatu, 
min. 11). în schimb, în min. 54, 
cînd a greșit Ghiță și cînd Spe
riatu a ieșit neinspirat, Apostol 
a trimis pe lîngă poarta goală. 
„Secvențele" golurilor : în min. 
29, o centrare lungă a lui Măr
ginean l-a găsit singur pe D. 
GEORGESCU, care a plasat ba
lonul cu capul, sus, la colț : 
1—0 ; în min. 39, o combinație 
Țălnar — AUGUSTIN a oferit pri
lejul ultimului să înscrie de la 
10 m : 2—0; în min. 83, ȚALNAR 
s-a desprins din anonimatul jo
cului, și-a înșirat adversarii pe 
drum și a înscris pe lîngă Giron: 
3—0 ; min. 89 : Țevi a intrat în 
careu, a fost „agățat" de picior, 
arbitrul a refuzat un 11 metri 
clar, Dinamo s-a lansat în atac 
și STREDIE a înscris ; 4—0.

Constantin ALEXE
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IORGULESCU RISIPEȘTE ILUZIILE...
Așa cum începuse partida... ve

detă de pe „23 August", se părea 
că Steaua se va nevanșa de pc 
urma înfrîngeri’.or suferite în 
fața Sportului studențesc, ultima 
chiar în fieful ei, pe terenul 
din Ghencea. Impulsionați de T. 
Stoica (în startul partidei omni
prezent, bătăios), trioul selecțio- 
nabil M. Răducanu—Ad. Ionescu— 
Iordănescu producea, aproape la 
fiecare raid, panică în ,,16 “-le 
advers, Iordănescu obligîndu-1 
pe Moraru — cu un șut expe
diat, în min. 8. din Interiorul 
careului — să boxeze, în extre
mis. Dar presiunea stelistă n-a 
durat mult. Pusă în temă de 

‘partener, metodica echipă’'‘a stu
denților bucureșteni a strîns mar
cajul „om la om" și mai mult 
decît o făcuse pînă atunci (M. 
Răducanu acuzînd, pe bună drep
tate, „excesul de zel" al lui Mun- 
teanu n șl, beneficiind de un 
mijloc de echipă mai dens și 
mai expeditiv decît compartimen
tul omonim advers, avea să pre
ia, treptat, inițiativa. Și jocul 
mutîndu-se în partea cealaltă, a 
fost rîndul Stelei să... faulteze : 
Barna — pe FI. Grigore (min. 
20, în suprafața de pedeapsă, 
iregularitate clară, bă masă nesanc
ționată), T. Stoica — pe Iorgu- 
lescu, la aproximativ 22 de me
tri de buturtile apărate de Ior- 
dache, puțin lateral dreapta : 
CHIHAIA și-a potrivit tacticos 
mingea, pe care apoi a expediat-o 
cu sete peste „zid", sus, în stin
gă unui Iordache surprins. Joc 
mai mult „neutru", de mijloc, în 
continuare, doar cu două faze 
notabile (irosite de FI. Grigore 
— min. 30 — și de Mateffi — 
min. 33) pînă în min. 34, cînd 
se va consuma „momentul psi
hologic" al meciului : Iordănescu 
n-a putut transforma un penalty 
facordat la un fault în careu co
mis de B. Grigore asupra lui 
Ad. Ionescu), mingea expediată 
de el (la aceeași poartă și în 
același colț unde-1 învinsese pe 
Pantelicl) fiind respinsă de Mo-

ÎN VERVĂ!
IHIMIA RM. VÎLCEA 5-0 (1-0)
jn ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
min. 14, 64 și 79), TERHEȘ (min. 55), SEPI 
-4 (pe poartă : 10—1). Cornere : 10-6.
nu 8 — Borz 8, Condruc 8, Sabău 7, Koller 
șan 9 — Sepi 7 (min. 84 Deac), Ciohan I

no 5, Stanca 5, Cheran 6, Cincă 5 — G. 
(min. 61 Savu 6) — Teleșpan 7, Preda 5,

Tirgoviște) 9 ; la linie : M. Buzea și D.

kBÂU.
anțe : 8-0 (2—0).

a o sarul construia, n-a avut deloc
74 Inițiativă. Primul și ultimul șut

turi pe poartă l-a expediat abia în
;AN ultimele secunde de joc, prin
ighi Georgescu, cînd lovitura acestuia,
ije- puternică, la „vinclu", l-ar fi
in). putut învinge pe orice portar,
iînd dar nu și pe Răducanu !

zer- Ion CUPEN

DIFICULTĂȚI ȘI EMOȚII
PENTRU NOII LIDERI

CORVINUL HUNEDOARA - JIUL 1-0 (0-0)
Stadion Corvinul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 

15 000. A marcat: PETCU (min. 86). Șuturi la poartă : 11—15 (pe poartă : 
4—5). Cornere : 15—5.

CORVINUL : I. Gabriel 7 — Nicșa 6, Dubinciuc 7, Golan 6, Bogdan 6 
(min. 53 Andone 6) — Rednic 7, Petcu 8, Klein 7 — Lucescu 7-j-, Gabor 8, 
Vâetuș 6 (min. 53 Dumitrache 6).

JIUL : Cavai 9 — P. Grigore, Rusu 7, Vasiliu 7-f~» Miculescu — Varga 7, 
Șumulanschi 7, Stoica 7-f-, Stolchiță 8 (min. 86 Vînătoru) — Sălâjan 8, 
Giuchici 7 (min. 80 Mușat).

A arbitrat : C. Szilaghi (Baia Mare) 6 ; la linie : C. Ghiță (Brașov) și 
Z. Cszavar (Odorhei).

Cartonașe galbene : VASILIU, VÂETUȘ, P. GRIGORE, GIUCHICI.
Cartonașe roșii : MICULESCU. P. GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 4 (pentru scandarea unor vulgarități inadmisibile de 

către un grup de suporteri locali). La speranțe : 3—0 (1—0).
•.................. "I.............. ....... ..

Corvinul este, fără îndoială, o 
revelație a acestui nou campio
nat, îi^ fruntea căruia se află. 
Dar sîmbătă, ceea ce 1 s-a părut 
a fi o formalitate, o victorie le
jeră cu Jiul, a devenit în reali
tate o aspră lecție de fotbal. 
Numai după dificultăți și emoții 
mari, în fața unei echipe adverse 
rămasă în 10 jucători, Corvinul ă 
reușit o victorie cu numai 4 
minute înainte de finalul jocului. 
Jiul a dat o replică neașteptat 
de puternică și va’oroasă, avînd 
principala contribuție la desfășu
rarea unui meci de fotbal de 
bună calitate, spectaculos, palpi
tant, pe care nu merita să-1 
piardă.

Normal, Corvinul a atacat ex
ploziv de la început (în min. 6 
Vasiliu a scos mingea de pe li
nia porții), ofensiva a continuat, 
dar Jiul s-a apărat calm și a 
ieșit de fiedare dată organizat 
și lucid la contraatacuri. în min. 
14, Sălăjan a trimis mingea în 
bară. Tinerii jucători hunedoreni 
s-au descumpănit în fața acestei 
replici neașteptate și s-au pierdui 
în atacuri confuze, cu puține și 
imprecise finalizări, în timp ce 
adversarii, jucători mai experi
mentați, au pdofitat de apărarea 
avansată a gazdelor (îndeosebi 
Nicșa) și au creat multe breșe 
periculoase la poarta lui I. Ga
briel. în min. 44, Sălăjan a ra
tat de ia 4 m. singur cu porta
rul, ** cea mai marc ocazie a 
mecăului.

Imediat după pauză, Mircea Lu

STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC 1-3 (0-1)
Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori - apro

ximativ 40 000. Au marcat : CHIHAIA (min. 21), M. SANDU (min. 58), IOR- 
GULESCU (min. 89), respectiv SAMEȘ (min. 83). Șuturi la poartă : 13—14 
(pe poartă : 7—5). Cornere : 10-4.

STEAUA : Iordache 6 — Anghelini 6, Sameș 6, FI. Marin ~ 6, Barna 5 — 
Mateffi 5 (min. 56 Zahiu 5), Stoica 7, Iordănescu 6 — M. Răducanu 6, Ad. 
Ionescu 6, Manea 5.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 8 - Tănâsescu 7, B. Grigore 7, Cazan 
7, Munteanu II 7 — lorgulescu 7, O. Ionescu 7 (min. 83 Șerbănică), Cățol 
8 — FI. Grigore 8, M. Sandu 7, Chihaia 7.

A arbitrat : C. Jurja 7 ; la linie : A. Jurja șl C. Bărbulescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : MUNTEANU II, CÂȚOI, O. IONESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1—1.

raru, prezent și el la partida 
de... miercuri.

Partea a doua a meciului în
tărește impresia în ceea ce o 
privește pe Steaua, că joacă cu 
o aripă... frîntă (Manea neinte- 
grîndu-se nici o clipă In jocul 
noii sale formații), cu un mijlo
caș prea timid (tinărul Mateffi) 
și cu un fundaș (Barna) mai 
mereu o pradă ușoară pentru 
extrema directă, FI. Grigore. De
ficiente vizibile, amendate, fără 
prea mare efort, de o echipă 
omogenă și cu orizont tactic, care

TIMIȘORENII AU ÎNVINS Șl OBOSEALA...
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C.M. BRAȘOV 2-1 (1-1)

Stadion „1 Mai“ ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori - apro
ximativ 18 000. Au marcat: DEMBROVSCHI (mln. 1 — din penalty), NE- 
DELCU (min. 69), respectiv SPIREA (min. 26). Șuturi la poartă : 20—10 (pe 
poartă : 12—4). Cornere : 8-9.

„POLI* : Moise 7 — Murar 5 (min 86 Nadu), Păltinișan 8, Șerbănoiu 7, 
Vișan 7 — Dembrovschl 6, Manea 7, T. Nicolae 7 — Cotec 6, Nedelcu 7, 
lancu 6 (min. 60 Șunda 7).

F.C.M. BRAȘOV : Balasz 8 — Papuc 6, Panache 6, Naghl 7, Șulea 7 — 
Bucur 6, Furnică 6, Spirea 7 — Bența 6 (min. 76 Boriceanu), Paraschi- 
vescu 7, Gherghe 6 (min. 19 Pescaru 6).
A arbitrat : V. lanul 8 ; la linie : D. Arndt (ambii din lași) și M. Adam 

(Cluj-Napoca).
Cartonașe galbene : SPIREA, MANEA.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2—3 (0—1).

TIMIȘOARA, 31 (prin telefon).

Victorie meritată, Înlesnită 
de momentul din secunda 30 
cînd, la o pătrundere în careu 
a Iui T. Nicolae, Naghi faul
tează, după care DEMBROVS
CHI transformă penaltyul just 
acordat. Timișorenii, impulsio
nați de acest succes neașteptat, 
atacă. Manea șutează formida
bil (min. 5), Păltinișan pluteș
te în careu și trimite cu capul 
(min. 6), dar focul de paie se 
stinge repede. Brașovenii, reve
niți din „pumn", se așează la 
joc și vin treptat spre poarta 
lui Moise, prin pase reușite și 
demarcări prompte, oferind, de 
fapt, imaginea hărniciei Care 
propulsează mereu echipa lui 
N. Proca. La capătul acestei 
perioade de joc bun. în care ti
mișorenii se găsesc tot mai 
greu, SPIREA egalează în min. 
26, țîșnind printre fundașii bă
nățeni, nesincronizați. „Poli“ 
își revine abia în ultimele cinci 

cescu îl introduce vîrf de atac 
pe Dumitrache, rieavîndu-1 însă 
la dispoziție și pe Dumitriu IV, 
accidentat. Jocul păstrează ace
eași fizionomie, Corvinul atacă 
fără rezultat, centrările sînt res
pinse de înalții fundași petroșe- 
neni sau de portarul Cavai, ade
vărat „înger păzitor" al careu
lui său. Mai aproape de gol se 
află tot Jiul, care ratează o 
nouă mare ocazie prin Stoichiță, 
singur cu portarul (min. 55).

Jocul se încinge, intervin fa
ulturi dese, la unul din acestea 
(min. 63), comis de Gălan asupra 
lui Miculescu, ultimul ripostează 
cu o palmă, iar Gălan răspunde 
cu... două. Arbitrul de centru era 
cu spatele, iar tușierul C. Ghiță 
nu l-a văzut lovind decît pe Mi
culescu. După consultarea celor 
doi arbitri. Miculescu este elimi
nat. Decizia exactă era elimina
rea ambilor jucători.

Noua situație nu schimbă to-tuși 
radical raporturile, însă ofensiva 
Corvinului devine mai consisten
tă șl mal periculoasă. Dumitrache 
se remarcă o singură dată (min. 
83), printr-un șut puternic La 
colțul de sus al barelor, de 
unde Cavai respinge mingea prin
tr-un salt excepțional. Peste trei 
minute se înscrie golul : Gabor 
îi pasează în careu lui PETCU, 
care de la 10 m șutează impa- 
rabil. întregul stadion răsuflă 
ușurat, în timp ce P. Grigore 
îl insultă ne arbitrul de centru 
și este eliminat.

Aurel NEAGU

în min. 58 se va desprinde la 
2—0, datorită golului înscris de 
M. SANDU. Replica hotărîtă a 
Stelei îi va aduce acesteia golul 
marcat, la o fază fixă, de SA
MEȘ (min. 83, șut extrem de 
puternic, de Ia 25 de metri), dar 
speranțele renăscute ale galeriei 
steliste se vor stinge, cu un mi
nut înainte de finiș cînd. Ia o 
centrare de la Cățoi, IORGU
LESCU va înscrie din interiorul 
careului.

Gheorghe NICOLAESCU

minute ale reprizei, cînd are o 
serie „de box“, in care se suc
ced o „bombă" a lui Șerbăno
iu (min. 39), un excelent șut 
din întoarcere al lui Nedelcu 
(min. 40), ambele respinse prin 
reflexe de Balasz și, in extre
mis, o altă „bombă" a lui Co
tec.

Imediat după pauză, brașove
nii revin la joc și, astfel, în 
min. 49, Spirea ratează o victo
rie posibilă, singur cu porta
rul Moise. Cînd jocul lăsa im
presia că resursele fizice ale 
gazdelor încep să scadă, ținînd 
seama și de oboseală de pe urma 
turneului spaniol. Păltinișan 
se aruncă în atac, el Ciind sin
gurul jucător liber în fața seve
rului marcaj al oaspeților. A- 
ceastă insistență se concreti
zează în min. 69, cînd Șunda 
trece prea ușor de Pescaru, 
învăluie apărarea, centrează 
înapoi, fundașii brașoveni res
ping, dar NEDELCU na ratea
ză reluarea.

Ioan CH1RILA

SERIA I
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — F C. 

CONSTANȚA 0—2 (0—1). A în
scris : Petcu (min. 40, din 11 m. 
și min. 85).

I.M.U MEDGIDIA — C.S.M. 
SUCEAVA 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de A. Constantin 
(min. 89).

GLORIA BISTRIȚA — C. S 
BOTOȘANI 1—0 (0—0). A marcat: 
Berceanu (min. 67).

PROGRESUL BRAILA — CI
MENTUL MEDGIDIA 4—2 (1—1) • 
Autorii golurilor : Roșioru (min. 
41), Telegraf (min. 47 și 55), Pe- 
trache (min 66), respectiv Cocoș 
(min. 22) și Arău (min. 52).

C.S U. GALAȚI — F.C.M. BRAl- 
LA 3—3 (1—1). Au marcat : Ene 
(min. 15 și 56), LaLa (min. 84., 
din 11 m) pentru C.S.U., Piriog 
(min. 30), Luca (min. 64 din n 
m), Alecu (min. 71) pentru F.C.M.

C.S.M. BORZEȘTI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 3—0 (2—0)
Au înscris : Nistreanu (min. 5), 
Nae (min. 25) și Căpraru (min. 
60).

OLTUL SF. GHEORGHE — VII
TORUL VASLUI 2—1 (1—0). Au
torii golurilor : loan (min. 31, ’au
togol), Sebestein (min. 77), res
pectiv Băbescu (min. 67).

VIITORUL GHEORGHENI — 
GLORIA BUZĂU 2—0 (2—0). Au 
marcat : Savuli (min. 17) și Tu- 
dose (min 32, din 11 m).

UNIREA FOCȘANI — DELTA 
TULCEA 2—0 (2—0). Au înscris :
Burieanu (min. 12) și Pastia (min. 
45, din 11 m).

Relatări de la C. Rusu, A. Mav- 
lea, I. Toma, N. Cos tin, Gh. Ar- 
senie, Gh. Gorun, Gh. Briotă, 
C. Malnași șl V. Manoliu.

1. 
2.
3.
4.
5.

F.C. CONSTANȚA 3 3 0 0 7-2 6
3 2 1 0 7-3 3C.S.M. 

Unirea 
Viitorul 
Gloria

Borzești 
Focșani 
Gheorgh. 
Bistrița

3 2 0 1 7-2 4
4-2 43 2 0 1

3 2 0 1 4-3 4
6- 7. I.M.U. Medgidia 3 2 0 1 2-2 4

Oltul Sf. Gh. 3 2 0 1 3-3 4
8. F.C.M. Brăila 3 1 1 1 5-4 3

9-10. Viitorul Vaslui 3 1 1 1 4-4 3
C.S.M. Suceava 3 1 1 1 1-1 3

11. C.S.U. Galați 3 1 1 1 5-7 3
12-13. Delta Tulcea 3 1 0 2 3-3 2

Prog. Brăila 3 1 0 2 7-7 2
14-15. Ceahlăuil P.N. 3 1 0 2 3-5 2

Gloria Buzău 3 1 0 2 3-5 2
16. C.S. Botoșani 3 0 1 2 2-4 1

17-18. Minerul G. H. 3 0 1 2 1-6 1
Cimentul Medg. 3 0 1 2 3-8 1

ETAPA VIITOARE (duminică 
7 septembrie) : Cimentul Medgi
dia — Viitorul Gheorgheni, 
F.C.M. Brăila — Unirea Focșani, 
C. S. Botoșani — Ceahlăul P. 
Neamț, Oltul Sf. Gheorghe — 
I.M.U. Medgidia, F C. Constanța 
— C.S.M. Borzeștl, Viitorul Vas
lui — Gloria Bistrița, C.S.M. Su
ceava — Gloria Buzău, Minerul 
Gura Humorului — Progresul 
Brăila, Delta Tulcea — C.S.U. Ga
lați.

SERIA A ll-a
C. S. TIRGOVIȘTE — RAPID 

BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Autori)
golurilor : Dumitrescu (min. 10), 
Economu (min. 54), respectiv I. 
Ion (min. 41, din 11 m).

RULMENTUL ALEXANDRIA 
— PETROLUL PLOIEȘTI 1—0 
(0—0) unicul gol a lost realizat 
de I.' Stancu (min. 56).

SIRENA BUCUREȘTI — ȘOIMII 
SIBIU 4—2 (1—0). Au marcat :
Dragne (min. 30), Șutru (min. 
51, 75 șl 79), respectiv Belaaua
(min. 69, din li m) șl Floarea 
(min 72).

TRACTORUL BRAȘOV — NI- 
TRAMONIA FAGARAȘ 3—0 (1—0). 
Aiu înscris : Sfrijan (min. 42), St. 
Vasile (min. 53) și Marcăș (min. 
72).

ROVA ROȘIORI — METALUL 
PLOPENI 0—0.

FLACARA MORENI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0).
Au marcat : P. Marin (min. 36) 
și Nicolae (min. 80).

GAZ METAN MEDIAȘ — PO
IANA C1MPINA 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Ioniță (min. 2) 
șl Moraru (min. 58).

CHIMICA TÎRNAVENI — PAN
DURII TG. JIU 4—2 (2—0). Au În
scris : Oprișor (min. 21 și 89), 
Croitoru (min. 32, autogol). Banei 
(min. 57), respectiv Radoi (min. 
59 șl 65).

METALUL BUCUREȘTI — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 4—1

LOTO-PROHOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA SPE
CIALA „PRONOEX- 

PRES" DIN 31 AUGUST 
1989

Faza I, extragerea I : 
45 10 29 44 21 19 34 25 ; 
l’aza a Il-a, extragerea a
Il-a : 39 32 35 15 33 17 37 
11 extragerea a Hl-a : 
41 10 20 30 2 5 42 29 ; 
Faza a IlI-a, extragerea 
a IV-a : 43 5 28 2 26 ; 
extragerea a V-a : 12 45 
27 22 35.

Fond total de cîșliguri : 
987.186 lei.

(1—0). Au marcat : Dumitrașcu 
(min. 5 și 83), Giugiutnică (min. 
52), Nica (min. 84), respectiv 
Las eoni (min. 75).

Relatări de la M. Avanu, M. 
Bizon, C. Dumitru, C. Gruia, T. 
Neguiescu, Gh. Ilinca, M. Țacal, 
I. Ducan și N. Ștefan.

1. C.S. T-VIȘTE 3 2 1 0 8- 3 5
2-3. IRapid Buc. 3 2 0 1 6- 3 4

Autobuzul Buc. 3 2 0 1 7- 4 4
4. Rulmentul Alex. 3 2 0 1 3- 1 8
5. Tractorul Bv. 3 2 0 1 5- 4 4
6. Sirena Buc. 4 1 2 1 9-11 4

7- 9. Petrolul PI. 3 1 1 1 2- 1 3
Rova Roșiori 3 1 1 1 2- 1 3
Gaz metan 3 1 1 1 4- 3 3

10. Chimica Tîrn. 3 1 1 1 4- 5 3
11. Mecanică fină 2 1 0 1 3- 1 2
12. Metalul Buc. 2 1 0 1 3- 2 2

13-15. Flacăra Moreni 2 1 0 1 2- 4 2
Șoimii Sibiu 3 1 0 2 4- 6 2
Poiana Cîmpina 3 1 0 2 3-5 2

16. Metalul Plopeni 3 0 2 1 1- 3 2
17. Nitramonia Făg. 3 1 0 2 1- 6 2
18. Pandurii Tg. Jiu 3 0 1 2 3- 7 1

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
septembrie) : Mecanică fină
București — Rova Roșiori, Fla
căra Morenl — Tractorul Brașov,' 
Nitramonia Făgăraș — Rulmentul 
Alexandria, Autobuzul Bucu
rești — Sirena București (6—2) 
— disputat în ziua de 27 august. 
Metalul Plopeni — Chimica Tir- 
năvenl, Șoimii Sibiu — C. S.' 
Tirgoviște, Gaz metan Mediaș — 
Petrolul Ploiești, Rapid Bucu
rești — Metalul București, Pandu
rii Tg. Jiu — Luceafărul Bucu
rești. Poiana Cimpina stă.

SERIA A lll-a
OLIMPIA SATU MARE — MI

NERUL CAVNIC 4—0 (1—0). Au
marcat : Bolba (min. 14 șl 83). 
Mlhuț (min. 50) și State (min. 
72).

RAPID ARAD — METALUR
GISTUL CUGIR 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Borugă 
(min. II).

F. C. BIHOR ORADEA — MI
NERUL LUPENI 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Dianu (min. 4) 
șl Kun (min 47).

AURUL BRAD — DACIA O- 
RAȘTIE 3—0 (2—0). A înscris I
Ghiță (min. 21, 23 și 63).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — F.C.M. 
REȘIȚA 7—1 (3—0). Autorii go
lurilor : Berindei (min. 12 și 64)j 
Năsălean (min 27 și 57), Țegean 
(min. 42), Albu (min. 58), Radu 
(min. 69), respectiv Portic (min. 
83).

C.F.R. TIMIȘOARA — U. T. 
ARAD 1—1 (1—0). Au marcat S
Bathori I (min. 44, din 11 m) pen
tru CJF.R., Vaczi (min 70) pentru 
U.T.A.

METALUL AIUD — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 4—0 (2—0). Au În
scris : Sanislav (min. 25), Bojin 
(min. 33), Boldor (min. 47) și 
A. Coca (min. 81).

MINERUL MOLDOVA NOUA 
»- C.I.L. SIG1IET 4—1 (3—1).
Autorii golurilor : I. Vasile (min. 
7 șl 27), I. Constantin (mfn. 40, 
din 11 m). Gogonea (min. 57),
respectiv Ivașcu (min 36).

MINERUL ANINA — U. M. TI-, 
MIȘOARA 0—0.

Relatări de la Z. Covaci, N. 
Strejan, I. Ghlșa, Al. Jurcă, I. 
Iiespuc, St. Marton, I. Crăciun, 
P. Sumandan și P. Lungu.

1. F.C. BIHOR 3 3 0 0 7-2 4
2-3. U.T.A. 3 2 1 0 8-2 5

Olimpia S. M. 3 2 1 0 8-2 5
4. C.F.R. Cj.-N. 3 2 0 1 11-4 4
5. C.F.R. Timiș. 3 1 2 0 5-2 4
6. Minerul M. N. 3 2 0 1 6-4 4
7. Rapid Arad 3 111 3-3 3
8. U.M. Timiș. 3 111 2-3 3
9. Minerul Anina 3 111 M3

10. Aurul Brad 3 1 0 2 5-4 2
11—12. Metalurg. Cugir 3 1 0 2 3-3 2

Metalul Alud 3 1 0 2 5-5 2
13. Minerul Lupeni 3 10 2 1-3 2
14. înfrățirea Oradea 3 1 0 2 4-6 2

15—16. Minerul Cavnic 3 1 0 2 2-7 2
C.I.L. Sighet 3 1 0 2 4-9 2

17. F.C.M. Reșița 3 1 0 2 2-8 2
18. Dacia Orăștie 3 0 1 2 2-8 1

ETAPA VIITOARE (dumilue» 7 
septembrie) : C.I.L Sighet — Me
talul Alud, C.F.R Cluj-Napoca 
— Minerul Moldova Nouă, U.T, 
Arad — U.M. Timișoara, Meta
lurgistul Cugir — F. C. Bihor 
Oradea, Dacia Orăștie — Minerul 
Cavnic, F.C.M. Reșița — Olimpia 
Satu Mare, CJF.R. Timișoara —. 
Minerul Anina, Minerul Lupeni —; 
Rapid Arad, înfrățirea Oradea —■ 
Aurul Brad.

REZULTATELE CONCURSULUI 
DIN 30—31 AUGUST 1980

I. Steaua — Sportul stud. 2
II. Dinamo — Progresul-Vulcan 1

III. F.C. Baia M. — Chimia Rm. V. 1
IV. „U“ Cj.-Napoca — Univ. Cv. 1
V. F.C.M. Galați — S.C. Bacău 1

VI. Politehnica Iași — F.C. Olt 1
VII. A.S.A. Tg. M. — F.C. Argeș 1
VIII. F.C. Corvinul — Jiul 1
IX. Poli. Timiș. — F.C.M. Brașov T
X. Ceahlăul — F.C. Constanța 2

XI. C.S. Tirgoviște — Rapid Buc. 1!
XII. C.F.R. Cj.-Nap. — F.C.M. Reș. 1
XIII. C.F.R. Timișoara — U.T.A. X
Fond de cîștiguri : 647.499 lei. i



Ieri, pe aerodromul Strejnic - Ploiești

DESCHIDEREA CAMPIONATULUI DE ZBOR CU MOTOR I
Debutul: demonstrații de înaltă măiestrie In pilotajul acrobatic I
Duminică dimineața, pe o vre

me splendidă, la aerodromul 
Strejnic al Aeroclubului „Gheor
ghe Bănciulescu" din Ploiești a 
avut loc, Intr-o atmosferă sărbă
torească, festivitatea de deschide
re a Campionatului republican de 
zbor cu motor, la care participă, 
ca invitați, ași al pilotajului acro
batic din Bulgaria, Cehoslovacia 
și Uniunea Sovietică. Buna propa
gandă pe care federația de spe
cialitate a făcut-o competiției 
a determinat ca pe clmpul de 
zbor să vină citeva mii de spec
tatori, alături de numeroși vete
rani al aeronauticii noastre. După 
cuvintul de deschidere rostit de 
general-malor Aurel Băican, șe
ful Departamentului aviației ci
vile. președintele Federației Ae
ronautice Române, au urmat de
monstrațiile de zbor. Acestea au 
fost deschise de ..ucenicii" avia
ției. aeromodellștll. Apoi, la ver
ticala aerodromului șl-a făcut 
apariția o formație de 9 avioa

ne, pilotate de component! al 
loturilor noastre de acrobație ae- I 
riană care vor lua startul in Im- I 
portanta competiție. Evoluțiile de • 
o înaltă măiestrie au dovedit 
Clasa aviației noastre sportive șl I 
au fost urmărite cu deosebit in- I 
teres, Punctele de ce>a mal mare ■ 
atractivltate ale programului le-au 
constituit. însă, zborurile cam- I 
pionilor balcanici de acrobație I 
Mihai Albu, Marcel Mltu și Ana ■ 
Nina Ioniță. El au oferit spec
tatorilor adevărate cascade de I 
evoluții de virtuozitate. Dar să I 
nu uităm că Invitații care vor ■ 
concura alături de sportivii noș- 
tai slnt șl el de mare valoare, I 
ca. de pildă, cel sovietici, cam- I 
pioni mondiali, șl cei cehoslovaci, " 
recunoscut! printre cei mat buni _ 
din lume. Astăzi este zl de an- I 
trenament, iar mîine se va da I 
startul, cu programul I. figuri 
Impuse cunoscute. -

Viorel TONCEANU I

La polo-juniori

ROMÂNIA-U.R.S.S.
• 5-4

SOFIA, 31 (Agerpres). — In 
competiția de juniori „Turneul 
prietenia" la polo pe apă, ce 
are lor în orașul bulgar Kîrd- 
jali, echipa României a între
cut cu scorul de 5—4 selecțio
nata U.R.S.S.,

In continuare, echipa Româ
niei a învins cu 5—4 echipa 
Bulgariei și cu 5—3 pe cea_ a 
Cehoslovaciei. Jucătorii români 
vor întîlni astăzi echipa Cubei, 
iar marți vor juca în compa
nia Poloniei. Alte rezultate : 
Ungaria — U.R.S.S. 4—4 ; Cuba 
— Polonia 8—2, Ungaria — 
Cuba 9—S.

De miercuri pînă duminică în sala Floreasca

11 ECHIPE LA BALCANIADA
DE VOLEI-JUNIORI

FINALELE CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR
(Urmare din pag l)

experimentatul cuplu stelist. 
Puțin scontate au fost și vic
toria cvartetului de la Steaua 
condus de Marian lonescu în 
fața celui dinamoVist (I. Milaș- 
cu), dar mal ales succesul tui- 
ceanului Gh. Lungu (la CI 100(1 
m) în fața „olimpicului" Lipat 
Varabiev, care a condus pînă 
la 450 m,_ pentru ca apoi să 
cedeze, ’în mod inexplicabil. 
Ion Geantă (la K1 1000 m). Al. 
Giura și N'icolae Țicu, „marii 
ghinioniști" de la J.O. (la K2 
1000 m) și frații Simionov (C2 
1000 m) au materializat un e- 
vldent plus de valoare în suc
cese sigure.
REZULTATE
500 m : 
1:47.0 ; 
1:48,0 ;
Tulcea) 
rul) 1:50,9 ; 5. 
-------  8. A.

C 1 500

TEHNICE : K 1
1. Ion Birlădeanu (Steaua)
2. Vasile Dîba (Dinamo) 
s. Gheorghe Nițu (C.S.ș.
1:90,7; - -- -• —4. M. Dineu (Fa- 

I. Olaru (Din.) 
Sandu (Olimpia) 

...... . . m : 1. Fiodor Gu-
rei (Danubiu Tulcqa) 2:01,5 
Gh. Tltu (Din.) 2:02.2 ; 3. S. Cor- 
neenco (St.) 2:04,7 ; 4. V. Grlgore 
(SIMARF.D B. Mare) 2:05,3 ; 5.
J3: Bețiu (Constr. Hunedoara) 
2:07,1 ) 6. Gh. Stalcu (C.S. Brăila) 
2:07,5 ; K 1 500 m (f) ’ -----
Tarasov (St.) 2:04,0
Ștefan (Din.) 2:08,0 ; 
Dobre (Din.) 2:12,2 ; 
Burtea (C.N. A.S.E.) 
Ibolia Keskeș 
Daria Efim (Danubiu) 
500 m ‘ —
ceanu
2. Steaua (B. Borbandi - 
Iîhin) 1:40,3 ; 3. Danubiu 
— V. rgnal) t :42.8 ; 4. 
Brăila 1:44,3 ; 5. C.S.S. 
1:47.9 ; 6. Chimia Rm. 
1:90,5 ; C 2 500 m : 1.

1:-53.3 
1:56,0

2.

: 1. Adriana 
; 2. Maria
3. Niculina
4. Victoria
2:13.6 : 3.
2:15.7 ; 6.

_____  2:20.0 ; K î
1. Dinamo (Sandu Gre- 

Aurel Nlcolae) 1:40.0 ;

(Din.)

P. Ma- 
ft. Lu<sa 

Portul 
Triumf 
Vîlcea 
Steaua

BOXERI ROMÂNI CÎȘTIGĂTORI 
LA „TURNEUL PRIETENIA"

La .turneul Internațional de box 
’..Prietenia", rezervat puglliștilor 
juniori, Încheiat stmbătă seara 
în Cehoslovacia, trei tineri boxeri 
români au ocupat locul I. Ion 
Matei (cocoș) b.p. Muhamedov 
(U.R.S.S.). Ion Stan (semiusoa- 
ră) b.p. Aguilar (Cuba) si Cornel 
Bălan (grea) b.p. Cosza (Ungaria).

(Mihai Morcov — Gheorghe Si- 
mlocenco) 1:91,2 ; 2. Dinamo a. 
Feodorov — I. Covailov) 1:53,5 ; 
3. Steaua (P. Ivan — V. Popa) 
1:54,3 ; 4. Danubiu 1:56,2 ; 5. o- 
limpia 1:57,0 ; 6. Steaua 1:58,2 ; 
K 2 500 m (f) : 1. Steaua (Nas- 
tasia Sadovnic — Agalla Buhaev) 
1:52,0 ; 2. Steaua (Desplna simio
nov — Ana Berecseny) 1:59,0 ; 3. 
Dinamo (Culina Popov — Tecla 
Dragan) 2:01,0 ; 4. Danubiu 2:01,8 ; 
5. U.T.A. 2:07,0 ; 6. Chimia 2:07,7 ; 
K 4 500 m : 1. Steaua (Marian Io- 
nescu, Nlcolae Frigloiu, Gheorghe 
Spac, Vasile Merezlichin) 1:31,3 ;
2. Dinamo (I. Milașcu, E. Cojocariu,
5. Camenltchi, R. Filipov) 1:32,0 ;
3. Farul C-ța (I. Rață, C. Gheor
ghe, Gh. Burlacu, T. Danilov) 
1:36,1 ; 4. Olimpia 1:38,5 ; 5. Delta 
Tulcea 1:38,9; 6. Steaua 1:40,9; 
K 1 500 m (f) : 1. Dinamo (Elisa- 
beta Băbeanu, Stela Moldoveanu, 
Marioara Volcu, Nastasia Buri) 
1:43,6 ; 2. Steaua (Amfisa Avram, 
Marla Avram, Dobrița Lupu, Ma
ria Nicolae) 1:44,7 ; 3. Farul (Ma
rla Aftene, Tecla Borcănea, Anica 
Pascale, Anlșoara Zavelcă) 1:49,1;
4. olimpia 1:50,2 ; 5. C.S.ș.
Triumf 1:51,2 ; 6. Pollt. Timi
șoara 1:53,7 ; K 1 1 ooo m : 1. Ion 
Geantă (Din.) 4:00,5 ; 2. Nlcușor 
F-șeanu (St.) 4:03.5 ; 3. Iile Nico
lae (Danubiu) 4:06,5 ; 4. A. Ve
lei (C.S.Ș. Tulcea) 4:12,1 ; 5. U. 
Ivcovlcl (Din.) 4:16.5 ; 6. I. Mo- 
șescu (Portul) 4:21,9; C 1 lOOOm:
1. Gheorghe Lungu (Danubiu) 
4:21,8 ; 2. Lipat Varabiev (Din.) 
4:25,T ; 3. Marlaș Chiriță (SIMA- 
RED) 4:33,2 ; 4. C. Olaru (St.) 
4:34,4 ; 5. F. Lipan (St.) 4:38,2 ;
6. P. Carauian (Din.) 4:40,0 ; 
K S 1 000 m : 1. Dinam» (Alexan
dru Giura — Nlcolae Țlcu) 3:37,2;
2. Constructorul Timiș. (A. Ko
vacs — I. Csonitl) 3:43,2 ; 3. Cerna 
Orșova (M. lonescu — I. Gălbă- 
nuțoale) 3:43,6; 4. Steaua 3:43.8;
5. C.S. Brăila 3:49,1 ; 6. Dlnamo
3:90,2 ; C 2 1 000 m : 1. Steaua 
(Toma Simionov — Gheorghe Si
mionov) 4:00,1 ; 2. Steaua (H. 
Feodor — A. Carauian) 4:08,5 ; 3. 
Danubiu (P. Pocora — C. Duml- 
trașcu) 4:08,7 ; 4. C.S. Brăila
4:08,9 ; s. Dinamo 4:12,1 ; 6.
Steaua 4:13,2; K 4 1 ooo m: 1. 
Dinamo (Mihai Zafiu. Petrică Dl- 
mofte, Marian Cioban u, Ștefan 
Popa) 3:13,5 ; 2. Steaua (C. Bir
lădeanu, I. Lețcaie, Gh. lacob, 
I. Nițu) 8:15,0 ; 3. Farul (M.
Drăgoi, C. Aiexe. F. Viăduceanu, 
Al. Tudose) 3:26,0 ; 4, Steaua
3:26.2; 5. C.N. A.S.E. 3:3t,0; 6. 
Polit. Timiș. 3:32.2. Finalmente, 
sportivii de la Steaua au cuce
rit 10 titluri, cel de la Dlnamo 
— șase, două revenind canolștilor 
de la Danubiu Tulcea.

I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I 
I

„CUPA MĂRII AI[GRE“
(Urmare din pag. I)

joc. Cehoslovacia și România. 
Oaspetele, cu un gabarit im
presionant. cu aruncări precise 
de la semidistanță si o apărare 
„în zonă" foarte mobilă gaz
dele cu un ritm rapid al acțiu
nilor. încercind să anuleze plu
sul evident de talie. A rezultat 
o dispută palpitantă. în care ti
nerele noastre jucătoare — mul
te dintre ele Ia vîrsta juniora
tului — au făcut tot ce le-a stat 
în puteri pentru a fl Ia „Înăl
țimea" partenerelor de întrece-

LA BASCHET FEMININ
re. La pauză, Cehoslovacia — 
România 41—30. în repriza se
cundă, româncele au redus din 
handicap și se părea că vor 
realiza o nouă victorie. Dar. 
pînă la urmă. Cehoslovacia, a- 
vînd permanent în teren 4 ju
cătoare de peste 1.85 m. a cîș- 
tîgat după un final dramatic, 
cu 73—70 (41—30). Au arbitrat 
corect Topouzoglu (Turcia) și 
Petrovici (Iugoslavia). Au în
scris pentru echipa noastră : 
Bădinici 14, Pali 23, Filip 14, 
Solovăstru 11, Foteseu 5, Grecu 
3 ; coșgeterele oaspetelor : Vei- 
serova 18, Davidova 20.

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE

DE TENIS 
AIE S. U. A.

NEW YORK (Agerpres). — 
La Flushing Meadow (New York) 
au continuat campionatele inter
naționale dc tenis ale S.U.A. tn 
turul doi al probei de simplu 
feminin, Lucia Romanov a eli
minat-o cu 7—6, 6—3 pe Fre-
derique Thibault (Franța). Alte 
rezultate : Jaeger — Duvall 6—0, 
6—2 ; Nagelsen — Jordan 6—3, 
6—3 ; Hallquist — McCallum 6—1, 
6—3 ; Margolin — White 6—1, 
6—3 ; Navratilova — Allen 6—1, 
4—6, 6—2. Virginia Ruzicl, cali
ficată în turul 3, a jucat tn 
compania americancei Pam Tee- 
guarden, de care a dispus cu 
6—2, 2—6, 6—3.

Rezultate Înregistrate în turneul 
masculin : Connors — Waits 6—3, 
6—1, 6—3 ; Gottfried — Gullikson 
6—3, 6—2, 7—6 ; Moor — Stewart 
6—2, 7—6, 6—4 ; Solomon — Năs- 
tase 6—2, 6—2, 6—2 ; McEnroe — 
Waltz 6—3, 6—1, 6—3 ; Lendl — 
Mayotte 6—4, 6—4, 6—4 ; Borg — 
McNamara 7—6. 1—6, 6—2. 6—0 ; 
Tanner — Van Dillen 7—6. 6—1. 
6—2 ; Vilas — Gonzalez 3—6, 3—6, 
6—4, 6—I. 6—2 ; Teacher — Amri- 
tnaj 6—7, 6—4. 7—6. 6—2 ; Mottram 
— Pfister 7—6, 4—6, 6—4. 3—6. 6—4.

C. 'I. Dt ȘAM - JUNIORI 

I ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

IMtJNCHF.N, 31 (Agerpres). — 
Cu o rundă înainte de termina
rea campionatului mondial de I șah pentru juniori, de la Dort

mund, în clasament se menține 
lider Gări Kasparov (U.R.S.S.), 

Icu 10 p, dealtfel virtual cîștigă- 
tor, urmat de Adrian Negules- 
cu (România) și Morovitz (Chi- 

Ile) — cu cîte 8 p, Short (An
glia), Karolyi (Ungaria) — 7*/i 
p (1), Hyort (Australia) — 7% p.
In runda a 12-a, Negulescu a 

f remizat cu Hyort.

„CUPA MONDIALĂ** 

I LA TENIS DE MASA

IHONG KONG, 31 (Agerpres). — 
In concursul pentru „Cupa Mon
dială" la tenis de masă de la 
IHong Kong, jucătorul cehoslovac 

Milan Orlowski l-a întrecut cu 
2—1 (21—18. 21—23. 21—18) pe
Guo Yuehua (R.P. Chineză), iar 

ITlbor Klampar (Ungaria) a dis
pus CU 2—1 (23—21, 11—21. 21—13) 
de Iugoslavul Dragutln Surbek.

Alte rezultate : Bengtsson (Sue- 
Idla) — Lasisl (Nigeria) 2—0 ; Ono 

(Japonia) — Boggan (S.U.A.) 
2—1 ; LI Zhenshl (R.P. Chineză) — 
Hilton (Anglia) 2—1 ; Dvoracek 

I (Cehoslovacia) — Chiu Man Kuen
(Hong Kong) 2—0.

I ,,MONDIALELE" DE CICLISM

I PARIS, 31 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de ciclism au 
debutat, la Sallanches (Franța).

Icu proba feminină de fond, ctș- 
tlgatâ de americanca Beth Helden 
(sora multiplului campion olimpic 
la patinaj viteză Erich Helden). 
cronometrată pe distanța de

1 53,600 km cu timpul de lh 45:15
(medie orară de 30,555 km).

ATLETISM. • La Luxemburg 
americanul Stan Floyd a ciștlgat 
proba de 100 m cu 10,13. Alte 
rezultate : lungime — Larry 
Myricks (S.U.A.) 7,49 m; 3 000
m - Filbert Bay! (Tanzania) 
7:52,9 ; 110 m garduri — John
Klmaio (Kenya) 14,44 ; 400 m 
garduri — James Walker (S.U.A.) 
50.02 ; înălțime — Dwight Stones 
(S.U.A.) 2,10 m ; 800 m : Miks
Boit (Kenya) 1:47.91 ; 1 500 m t 
John Walker (Noua Zee’andă) 
3:40,8.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET. • tn C.E. juniori de 

la Celje (Iugoslavia). Bulgaria a 
învins CU 06—90 (46—36) Spania 
șl a ocupat locul trei ta clasa
mentul final. Alte rezultate : Ita
lia — R.F. Germania 100—95 (pen
tru locul 5). Turcia — Suedia 
64—62 ; Belgia — Franța 95—84 ; 
Israel — Cehoslovacia 81—74.

CICLISM. • A luat sfîrșlt com
petiția pentru amatori desfășurată

pe șoselele din R.F. Germania. 
Primul loc a revenit danezului 
James Moeller, urmat la 34 sec. 
de Dag Pedersen și la <9 sec. 
de olandezul Johnny Broers.

HOCHEL • Echipa sovietică 
Sokol Kiev, lucind la Tampere cu 
formația locală Ilvess. a terminat 
La egalitate : 3—3.

NATAȚIE. • tn concursul de 
la Tokio. înotătorul canadian

Incepînd de miercuri, sala 
Floreasca din Capitală este 
gazda Balcaniadei de juniori și 
junioare Ia volei. La această 
ediție a întrecerilor balcanice 
consemnăm cea mai numeroasă 
prezență : 11 echipe de fete și 
băieți din Albania, Bulgaria, 
Grecia (numai cea masculină), 
Iugoslavia, Turcia și România. 
O competiție interesantă nu nu
mai din punctul de vedere al 
luptei pentru cucerirea titlului 
balcanic, ci și din cel al son
dării ,, speranțelor" voleiului 
din țările participante.

In lotul formației masculine 
române figurează cîțiva tineri 
care s-au afirmat în echipele 
lor de club, fiind promovați 
chiar în lotul olimpic lărgit 
(Căta-Chițiga, Alexandru, Gri- 
goraș, Giztlavu), primul făcînd 
chiar parte din „12“-le nostru 
medaliat cu bronz la J.O. Ală
turi de aceștia, antrenorii V. 
Dumitrescu, D. Lăzărescu și 
Tr. Căldare vor prezenta 
și alți tineri aflați la 
prima treaptă a afirmării lor.

Să vedem cîți dintre ei o vor 
urma cu bine...

Echipa de fete, pregătită da 
L. Sorbaiă, I. Cristian și Vera 
Pavlenco, cuprinde tn majori
tate jucătoare mult sub limita 
de vîrstă prevăzută de regula
mentul competiției, dat fiind 
faptul că generația celor năs
cute în 1961 și 1962 nu a fost 
destul de ,.rodnică" în voleiba
liste. Așa că vom fi curioși si 
vedem ce perspective arată ge
nerația 1963—64.

Programul întrecerilor din 
sala Floreasca cuprinde, da 
miercuri pînă duminică, cîte 5 
partide zilnic, dintre care 3 di
mineața (de la ora 9 în 
prima și ultima zi, de la ora 
9,30 în rest) și două după-amia- 
za (de la ora 16,30 in prima 
zi și de la 15, în rest). Juniorii 
greci au fost primii oaspeți cară 
au sosit, sîmbătă seara, cele 
două echipe ale Albaniei sînt 
așteptate astă-seară, în timp 
ce celelalte participante soseso 
mîine.

TURNEUL BALCANIC DE TENIS

REZERVAT JUNIORILOR
CtMPINA, 31 (prin telefon).

Beneficiind de o vreme admira
bilă, însorită. Turneul balcanic 
individual rezervat tenismanllor 
juniori s-a încheiat cu o victorie 
netă a culorilor Iugoslave. Tine
rii jucători din tara vecină șl 
prietenă s-au dovedit cu adevărat 
cel mal bine pregătiți fizic șl 
posedind un bagaj tehnic apre
ciabil. Să ne amintim că învin
gătorul probei masculine. Slobo
dan Jivojinovici, a fost la înce
putul anului rezervă ta echipa de 
„Cupa Davis" a iugoslaviei pen
tru meciul cu România, de la 
Zagreb. Jocul său complet, mo
dern, n-a lăsat nici o șansă ad
versarilor succesivi : doar Răzvan 
Constantinescu, în sferturi de fi
nală, a reușit sâ-1 smulgă un set. 
iar Fotis Vazeos (Grecia) — tn 
semifinale — șl Branimlr Horvat 
(iugoslavia) — în finală, nici atîtl 
(De menționat că flnalistul Hor
vat este campionul de seniori al 
Iugoslaviei, anul acesta). Din pă
cate, Cristlnel Ștefănescu a ra
tat intrarea în finală. trebuind 
să abandoneze, din cauza unei 
Indispoziții stomacale. Nici Bog
dan Toma n-a reeditat partidele 
bune din campionatul balcanic 
pe echipe, fiind învins în „sfer
turi" de Vazeos.

Junioarele noastre au evoluat 
din nou foarte modest. După pri
mul tur n-a mai rămas în cursă 
declt Nadia Becharescu, ea însăși 
handicapată de o condiție fizică 
precară șl de lipsa spiritului de 
luptă, cedînd prea ușor mingi 
după .care ne așteptam să alerge

cit de cit... Turneul a revenit ju
cătoarei celei mal dotate. Iugo
slava Kenata Șașak, posesoarea 
unor lovituri sigure, avînd șl o 
pregătire atletică bună șl o orien
tare tactică matură. Surpriza tur
neului feminin a furnizat-o cea 
mai tînără participantă, Manuela 
Maleeva (13 ani), din Bulgaria 
(fiica cunoscutei jucătoare talia 
Berberian), calificată în finală. 
Pretimpuriu, în sferturi de finală, 
au fost eliminate harnicele jucă
toare grecoaice Panagopoulu și 
Kaneiopouhi.

Succesul acestei săptămîhl de 
tenis pe terenurile asociației spor
tive Neptun (gazda întrecerilor) 
ne îndreptățește să credem că 
orașul Cîmplna va deveni cunos
cut, în curînd, ta lumea sportu
lui, nu numai prin fotbaliștii și 
raotocicliștil săi, cl șl prin ze
loșii practlcanțl al „sportului 
alb".

Iată rezultate mai Importante : 
băieți (sferturi) : Ștefănescu — 
Tonev (Bulgaria) 6—0, 6—1 ; Hor
vat (Iugoslavia) — Șovar 7—6, 
6—4 ; Vazeos (Grecia) — Toma 
6—3. 6—4 ; Jivojinovici (Iugosla
via) — Constantinescu 4—6, 6—4, 
6—0. Semifinale ; Horvat — Ște
fănescu 4—1. abandon ; Jivojino
vici — Vazeos 6—1, 6—0. Finală l 
Jivojinovici — Horvat 6—3, 7—V 
Fete ^semifinale) : Șașak (Iugo
slavia) — Becherescu 6—2, 6—4 1 
Maleeva (Bulgaria) — Kondova 
(Bulgaria) 6—4, 6—2. Finală t
Șașak — Maleeva 6—3, 6—l.

Viclor BANCIULESCU

CAMPIONATE

R.D. GERMANA (et. 2). Jena
- Dynamo Dresda 2—0 ; Zwi
ckau — Dynamo Berlin 1—3 j 
F.C. Magdeburg — F.C. Karl 
Marx Stadt 4—0 ; Halle — Rie
sa 3—1 ; Aue — Erfurt 3—1; Vor- 
wărts Frankfurt pe Oder — 
Rostock 2—2 ; Lokomotive Leip
zig — Bohlen 2—0. In clasa
ment conduc echipele F.C. Mag
deburg, Dynamo Berlin și Jena, 
cu cîte 4 p.

ANGLIA (et. 4). Arsenal — 
Tottenham 2—0; Liverpool — 
Norwich 4—11 Aston Villa — 
Coventry 1—0; Ipswich — E- 
verton 4—0 ; Leeds — Leicester 
1—21 Southampton — Birmin
gham 3—1 ; Nottingham — Sto
ke 5—0 j Manchester United — 
Sunderland 1—1; Wolwerhampton
— Crystal Palace 2—0 ; Middles
brough — Manchester City 2—2 ; 
W.B. Albion — Brighton 2—1. In

Mike Olson a terminat Învingă
tor ta proba de 100 m liber, cu 
timpul de 53,42.

ȘAH. • După nouă runde, ta 
turneul de la Bagulo (Fitlplne) 
conduc Vasili Smlslov (U.R.S.S.) 
și Eugenio Torre (Flllplne). cu 
cîte 6 1/2 p.

VOLEI. • Localitatea vest-ger- 
mană Usingen a găzduit cel de-al 
doilea meci amical dintre selec
ționatele masculine ale R.F. Ger
mania șl Ungariei, încheiat cu 
3—1 tn favoarea oaspeților.

clasament conduce Ipswich, 
cu 7 p.

FRANȚA (et. 8). Sochaux — 
Lyon 2—2 | Nancy — Nîme»
2— 1 j Tours — Nisa 1—0 ; Bor
deaux — Angers 1—0 ; Monaco 
— Valenciennes 5—1 ; Metz — 
Auxerre 2—2 ; Saint Etienne — 
Lille 3—1 | Laval — Strasbourg
3— 1 ; Nantes — S.G. Paris 1—1| 
Lens — Bastia 5—0. Pe primul 
loc în clasament se află Saint 
Etienne cu 12 p, urmată de 
Bordeaux 12 p și Lyon tot cu 
12 p.

S.U.A. Campionatul a progra
mat alte două partide : „Cos
mos" din New York a învins 
cu 3—1 pe Tulsa, iar la Saa 
Francisco, Fort Lauderdale a 
dispus cu 2—1 de California.

ALTE REZULTATE

In turneul internațional do
tat cu „Trofeul Santiago Ber- 
nabeu", care are loc la Madrid, 
echipa locală Real a învins, 
după o serie de lovituri de la 
11 tn, pe Benfica Lisabona. 
După încheierea timpului re
gulamentar de joc rezultatul 
era egal: 2—2.

In cea de-a doua semifinal! 
Bayern MUnchen a învins cu
4— 2 echipa Dinamo Kiev, după 
executarea loviturilor de la 11 
m. La sfîrșitul timpului regu
lamentar de joc. tabela de mar
caj arăta : 0—0. In finală, Ba
yern MUnchen va întîlni pe 
Real Madrid.
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