
VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ZIMBABWE,

CANAAN SODINDO BANANA
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, simbătă, 28 
septembrie, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nlcolae 
Ceaușeseu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Canaan Sodindo Banana, 
președintele Republicii Zim
babwe.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a salutat călduros vizita to
varășului Canaan Sodindo Ba
nana în România și a exprimai 
convingerea că intîlnirile și 
convorbirile pe care le _v> 
avea cu președintele Republicii 
Zimbabwe se vor încheia cu 
rezultate fructuoase, conferind 
noi dimensiuni prieteniei, cola
borării și solidarității dintre ță
rile și popoarele noastre.

Tovarășul Canaan Sodindo 
Banana a mulțumit cordial pen
tru invitația de a vizita (ara 
noastră, pentru căldura cu care 
a fost intîmpinat pe pămîntul 
ospitalier al României, afirmîn- 
du-și la rîndul său încrederea 
că înțelegerile la care va ajun
ge cu președintele Nicolae 
Ceaușeseu, în timpul convorbi
rilor, vor deschide perspective 
tot mai largi bunelor raporturi 
dintre cele două state, partide 
și popoare prietene.

Din partea primului ministru 
Robert Mugabe, a guvernului, 
a Partidului ZANU — FP, a 
poporului Zimbabwe, tovarășul 
Canaan Sodindo Banana a ex
primat din nou profunda grati
tudine și recunoștință Partidu
lui Comunist Român, României 
socialiste și poporului nostru, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, pentru ajutorul 
multilateral acordat, pentru so
lidaritatea manifestată față de 
lupta dreaptă a poporului Zim
babwe.

Salutind, încă o dată, cu căl
dură și deplină satisfacție pro
clamarea independenței statu
lui Zimbabwe, strălucită în
cununare a luptei eroice a po
porului Zimbabwe, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu l-a asigurat 
pe tovarășul Canaan Sodindo 
Banana că în noua etapă, a re
construcției naționale si edifică
rii unei vieți libere, demne șl 
prospere, partidul ZANU — FP, 
guvernul și poporul Zimbabwe 
se vor bucura și în viitor de 
solidaritatea și sprijinul Parti
dului Comunist Român, Româ
niei socialiste și poporului ro
mân.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
Sîmbătă dimineață, președin

tele Republicii Zimbabwe, to
varășul Canaan Sodindo Ba
nana, a depus o coroană de 
fiori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism, aducînd un omagiu ce
lor care au luptat pentru înal
tele idealuri ale poporului 
român.

In vederea meciului cu echipa Norvegiei din preliminariile C. M.

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL PLEACĂ ASTĂZI LA OSLO
• Ieri, pe Dinamo, Lotul A — Lotul de tineret 3-2 (3-0) 
® M. Sandu, accidentat la un antrenament, nu face de

plasarea

Ieri dimineața, pe stadionul 
Dinamo, „tricolorii" și-au conti
nuat pregătirile în vederea 
primului meci din preliminariile 
C.M. în care, cum se știe, voi 
întîlni miercuri, la Oslo, repre
zentativa Norvegiei. S-a conve
nit ca partenerul de antrena
ment să fie lotul de tineret, an
gajat, tot miercuri, la Ploiești, 
într-un meci internațional aml-

Acfiune derutantă a lui Bălăci. Suciu (stingă) și Mureșan nu o 
vor putea neutre' --’.. (Pază din jocul-școală Lotul reprezentativ 
A — Lotul de tineret) Foto : Dragoș NEAGU

In Încheierea ceredionlei a-a 
vizitat rotonda monumentului.

★
Tovarășa Janet Banana a vi

zitat sîmbătă una dintre cele 
mal mari instituții culturale ale 
țării — Muzeul de istorie el 
Republicii Socialiste România.

Semnind în cartea de onoa
re a muzeului, tovarășa Janet 
Banana și-a exprimat numai 
cuvinte de admirație pentru 

' bogăția și diversitatea expona
telor, pentru interesul aparte 
ce se manifestă in țara noas
tră față de mai buna cunoaș
tere a istoriei naționale.

★
Președintele Republicii Zim

babwe, tovarășul Canaan So
dindo Banana, împreună cu to
varășa Janet Banana, care la 
Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușeseu face 
o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, au sosit, sim- 
bătă, în județul Brașov.

Inalții oaspeți stnt însoțiți de 
tovarășii Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Petre Blajovici, ambasado
rul țării noastre in Republica 
Zimbabwe, de alte persoane o- 
ficiale.

Solii poporului Zimbabwe au 
fost intîmpinați la sosirea in 
Predeal de tovarășul Gheorghe 
Dumitrache, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui Popular al județului Bra
șov. După ce le-a urat tradi
ționalul bun venit pe aceste 
meleaguri, gazda le-a prezen
tat dezvoltarea economică șl 
socială a județului, subliniind 
că această vizită oferă distin
șilor oaspeți prilejul de a cu
noaște nemijlocit realizări ob
ținute în dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a patriei noas
tre, a fiecărui județ, politica 
partidului șl statului nostru de 
ridicare a nivelului de trai.

Duminică dimineața, președin
tele Republicii Zimbabwe, per
soanele oficiale care ii însoțesc 
au vizitat cartierul „Steagul 
Roșu* — unul dintre cele mai 
moderne și mai mari ale Bra
șovului — precum și alte zone 
ale orașului, monumente istorice 
șl de artă. Numeroșii brașoveni 
aflați pe traseu au salutat cu 
căldură pe oaspeți.

Coloana oficială s-a îndrep
tat apoi spre pitoreasca sta
țiune turistică internațională 
Poiana Brașov, unde au fost vi
zitate moderne obiective turis
tice construite aici in ultimul 
timp.

★
In onoarea președintelui Re

publicii Zimbabwe, tovarășul 
Canaan Sodindo Banana, și a 
tovarășei Janet Banana, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al ju
dețului Brașov a oferit un de
jun, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

cal cu reprezentativa similară 
a R. D. Germane. In acest „joc- 
școală* (despre așa ceva a fost 
vorba), cuplurile de antre
nori Valentin Stănescu — 
Victor Stănculescu (lotul A) și

HbffefMz Jn4. Hune« din toate tarile. uwiv* i
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Turneul final al campionatelor de box

ȘAPTE PUGILIȘTI - PENTRU PRIMA OARĂ CAMPIONI Al TĂRII
• Slâtineanul C. Gheorghișor 
a continuat seria surprizelor ® 
D. Cipere și-a onorat medalia 

olimpică
După o săptâmînă de întreceri, ieri 

dimineață, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, s-a încheiat 
turneul final ta urma căruia au fost 
desemnați cei 11 campioni al țării 
la box. Finalele s-au bucurat de o 
asistență numeroasă, dar nu ca in 
anii trecuțl, așa cum ne așteptam. 
Ultima reuniune a campionatelor a 
fost de bună calitate, majoritatea 
meciurilor avînd ta plus și o des
fășurare palpitantă. Cei 22 de spor
tivi pretendenți la centurile de cam
pioni șl-au apărat cu ardoare șan
sele, oferind un spectacol pugilistic 
de calitate, 1 dintre el cucerind pen
tru prima oară tricourile de cam
pioni. Iată, pe scurt, filmul întrece
rilor :

SEMIMUSCA. Pentru mulți dintre 
cel prezenți, fostul campion al cate
goriei, Dumitru Schiopu (Steaua), era

ADEM SĂLI GHEORGHIȘOR D-TRU CIPERB

DRAGOMIR ILIEVIOREL IOANA'. 117 CERC!

ION VLADIMIR MARINICA OUATV VALENTIN SILAGH1 ION CIRLAN ION CERNAT

favorit ta fața lui Adem Săli 
(Farul). Boxer de atac, Schio- 
pu a luptat și în finală cu 
aceeași fierbinte dorință de a 
învinge, urmărindu-1 pe con- 
stănțean pe parcursul întregu
lui meci. Mobilitatea lui Săli 
și directele sale de întimpinare 
au făcut, însă, ca balanța vic
toriei să încline de partea sa. 
A. Săli b.p. (4—1) D. Schiopu.

MUSCA. Cea mai mare sur
priză a actualelor campionate 
o reprezintă victoria de ni
meni scontată a unui pugilist 
total necunoscut pină acum, 
Cristian Ghoorghișor (A.S. 
Pistonul Slatina). Deși neaștep
tată, victoria slătineanului asu
pra lui Nicolae Șeitan (Litoral 
Mangalia) a fost pe deplin 
meritată. Gheorghișor impu- 
nîndu-se printr-o tehnică bună, 
o mare viteză de execuție și o 
pregătire fizică fără cusur,

Cornel Drăgușin — Mircea Ra
dulescu (tineret) au rulat efec
tive lărgite.

Prima repriză, arbitrată de 
antrenorul echipei naționale a 
adus ta teren „ll“-le : Iorda- 
ehe — Negrilă, Șiefănescu, Sa- 
meș, Munteanu II — fieleanu, 
Beldeanu, T. Stoica — Crișan, 
Cămătaru, M. Răducanu. Deci, 
fără Iordănescu, care s-a reîn
tors de la Lidge accidentat și 
acum este ta tratament inten
siv, pentru refacere, sub supra
vegherea medicului lotului, Du
mitru Tomescu. Deși intr-un 
„joc-școală“ nu sa urmărește 
rezultatul, ci mișcarea de an
samblu a formației, aplicare» 
sau repetarea unor scheme tac
tice, să menționăm că prima 
reprezentativă a înscris de trei 
ori în poarta adversă, prin T. 
Stoica (2) și Țicleanu. In gene
ral, ta această parte a antre
namentului componenții lotu
lui A au avut o bună mișcare 
în teren, au efectuat o suită de 
frumoase și derutante acțiuni 
de atac, terminate cu șuturi 

(Continuare în oag 2-3)

pentru care merită felicitări șl 
antrenorul său Leonida Ion.es- 
ou — și el, pînă acum necu
noscut C. Gheorghișor b.p. 
(5—0) N. Șeitan.

COCOȘ. Partida dintre doi 
pugillști cu gardă inversă, doi 
buni tehnicieni, Dumitru Ci- 
pere (Metalul Drobeta Tr. Se
verin) și Gheorghe Brumă 
(Rapid), a fost o adevărată în- 
cîntare. Deși dezavantajat de 
alonjă, severineanul, mult mai 
exploziv, a găsit întotdeauna 
drumul mai scurt către țintă. 
Loviturile sale l-au surprins. 
descumpănindu-1 aproape de 
fiecare dată pe Brumă. D. Ci- 
pere b.p, (5—0) Gh. Brumă.

PANĂ. Meci de mare anga
jament fizic, în care Ion Sandu 
(Prahova Ploiești) l-a înfrun
tat cu o dîrzenie deosebită pe 
Titi Cercel (Dinamo). Tehnica 
superioară și o pregătire fizi
că bună au fost atuurile di- 
namovistului. care a devenit 
din nou campion. T. Cercel 
b.p. (5—0) L Sandu.

SEMIUȘOARA. Florian Liva- 
daru (Steaua) nu a mai reu
șit să urce și la această ediție 
pe prima treaptă a podiumu
lui. Aceasta, pentru că Viorel 
Ioana (S.C. Muscel) a venit 
mal bine pregătit, impunîndu-se

In decorul minunat oferit de complexul sportiv al studenților din 
Capitală, situat pe malul lacului Tei, a avut loc iert, intr-o ambianță 
sărbătorească, deschiderea anului sportiv universitar, care va rea
duce tn prim-plan acțiunile din cadrul marii competiții naționale 
„Daciada" și va prilejui afirmarea a noi sportivi talentați pentru 
performanți.

Programul a cuprins numeroase acțiuni, fotoreporterul nostru 
DRAGOȘ NEAGU surprinzînd o imagine de la întrecerile de cros.

(Amănunte în pagina a 2-a).

ta schimburile de lovituri, 
prin rapiditate la începutul 
partidei și printr-o mai bună 
pregătire fizică în finalul, ei. 
V. Ioana b.p. (5—0) FI. Liva-
da.ru.

UȘOARA. Consemnăm că la 
această categorie, ta finală z-a 
dat o decizie neconformă cu 
realitatea din ring. După pă
rerea noastră, Paul Căpriceanu 
(Steaua) a atacat permanent 
și a lovit mai mult pe par
cursul celor trei runduri, Dra- 
gomir Die (Dinamo) avînd rare 
sclipiri care au produs, însă, 
juriului o impresie mult mai 
favorabilă dle-cît se cuvenea. 
D. Hie b.p. (4—1) P. Căpri
ceanu.

SEMIMIJLOCIE. în sfirșit, 
după mulți ani de strădanii, 
Ion Vladimir (Dinamo), un 
bun tehnician, un sportiv cu 
un box spectaculos, curat, și-a 
văzut visul împlinit : cucerirea 
titlului de campion. într-un 
meci de luptă aspră, cu un ad
versar periculos prin forța lo-

Mihni TRANCA 
Petre HENȚ 

Fotografii : Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)

da.ru


ÎNTRECERI POLISPORTIVE SUB GENERICUL „DACIADEr i PREMIU g|
în Capitală, a avut loc

DESCHIDEREA ANULUI
SPORTIV UNIVERSITAR

Studenții bucureșteni se află 
în fața unui nou an sportiv. 
Marcat printr-o frumoasă festi- 

' vitale, debutul deschide lare 
porțile spre o activitate bogată 
desfășurată sub genericul com
petiției naționale „Daciada". 
Asistînd la acțiunile care au 
loc in decorul deosebit al 
„Student Parcului", acolo unde 
zilnic sute de studenți se des- 
tind, fac mișcare și sport în 
condiții dintre cele mai buna 
am rememorat, pentru o cliDă 
împreună cu asistentul universi
tar Ion Lador, șeful comisiei 
sport a C.U.B.. realizările anu
lui precedent, ele constituindu- 
se intr-o solidă bază de plecare 
pentru cele viitoare. Notăm ci
teva lucruri semnificative : 
„Peste 35 000 de studenți au fost 
cuprinși într-o multitudine de 
acțiuni, ce s-au bucurat ue o 
frumoasă audiență. Să mai a- 
dang că desfășurăm campionate 
la 19 ramuri de sport și că 67 
de echipe activizează în cate
goria onoare — scria studen
țească, aceste forme permitînd 
afirmarea unor elemente talen
tate pentru performanță. încă 
un argument in favoarea rod
nicei munci ce se desfășoară 
în cadrul Centrului universitar 
București îl constituie și fantul 
că Ia campionatele universitare 
reprezentanții noștri au cuceri 
32 de titluri, ceea cc ne situea
ză pe locul întii pe țară. Așa
dar. studențimea sportivă bncu- 
reșteană reprezintă o forță și 
un izvor de talente pe care do
rim să le valorificăm- și mai 
bine în perioada următoare"

Iată, deci, suficiente premise 
pentru a spera că și în noul an 
sportiv studenții bucureșteni se 
vor afirma în aria performan-

țel, că vor participa cu un avînt 
sporit la acțiunile din cadrul 
„Daciadei". Deocamdată, cum 
spuneam, potrivit tradiției, ei 
au marcat, printr-o tinerească 
serbare, „startul". Au fost pre- 
zenți sute de studenți și stu
dente de la Politehnică, Medi
cină, A. S.
gronomie, 
strucții și, 
Terenurile 
atîtea alte 
furnicar. S-a jucat fotbal, bas
chet. volei, tenis de masă și de 
cîmp, rugby. Printre punctele 
de atracție ale zilei s-a aflat, 
de asemenea, „Sărbătoarea 
sportivă nautică" — cu dispu
tate întreceri de canotaj, yach
ting și schi nautic —, 
și „Crosul Daciadei", 
concurenți detașîndu-se 
Stoicu, Balașa Marian, 
Both de la I.E.F.S. și 
lor de la Politehnică, 
Sfetcu. Să nu omitem 
tul că viitorii profesori de edu
cație fizică, sub îndrumarea 
conf. univ. Eustațiu Mărgărit și 
lector univ. Dumitru Hîtru, au 
prezentat reușite demonstrații 
de culturism, haltere, box și 
judo, printre ei aflîndu-se spor
tivi cunoscuți : Dragomir Cio- 
roslan, Paul Daniel, Vasile Pru- 
teanu, Dan Popa, Gabriel și 
Doru Sapta ș.a.

La plecare, prof. univ. Nico- 
lae Pădureann ne spunea : „Ca 
și în anii precedenți, startul 
festiv va fi urmat de c I ogată 
activitate Ia nivelul studenților, 
pentru că educația fizică și 
sportu! reprezintă pentru tine
retul studios o excelentă posi
bilitate de revigorare fizică, de 
a face față cu succes obligațiilor 
profesionale".

E., Universitate, A- 
Arhitectură, Con- 
bineînțeles, I.E.F.S. 
au fost, ca în 

rînduri. un veritabil

precum 
dintre 
Larisa 
Adrian 
colegul 
Marin 

și fap-

Em. F.

Ciștlgâtorul trofeului, ca și al „Cup
CONCURSUL DE LA REȘIȚA, 

LA INTENSITATEA
FOCULUI NESTINS

primit cu multă 
aproape 150 de 

finalele pe țară 
,Cupei metalurgistului". An 
la Reșița, să se Întreacă 

metalurgiști

Reșițenii i-au 
căldură pe 
participanți la 
ale 
fost , , .
la volei și popice, 
și metalurgiste din Galați, Tul- 
cea, Brăila, București, Roman, 
Tîrgoviște, Hunedoara, Cîmpia 
Turzii, Oradea, Aiud și din alte 
centre ale țării, oriunde se plă
mădesc oțelul și fonta pentru 
industria românească.

Martor al întîlnirii celor mai 
buni metalurgiști sportivi din ța
ră la a IlI-a ediție a competiției 
rezervată lor, reporterul trebuiș 
să reconfirme un adevăr des
prins cu pregnanță, în ultima 
vreme, în sportul de masă : ma
rea competiție sportivă naționa
lă „Daciada", sub egida căreia 
s-a desfășurat și această între
cere, cuprinde an de an tot mai 
multi practicanți ai sportului, în
deosebi în locuri cu mai puțină 
tradiție, readuce, totodată, pe te
renurile de sport pe cei care, cu 
ani în urmă, erau sportivi * 
dejde ai urbei lor și pînă 
mult se credeau prea... 
pentru a se mai întrece.

Am văzut, Intr-adevăr, 
trecere antrenantă, ambițioasă, 
desfășurată într-un spirit de ami
ciție și am reținut spusele dele
gatului Uniunii sindicatelor din 
metalurgie și construcții de ma
șini, Dragomir Moisin ; „Aceas
tă ediție a fost de un nivel teh
nic superior celor precedente, iar 
etapele de masă și de zonă ca 
și finala au relevat faptul că 
voleiul și popicele sînt discipline 
îndrăgite de masele de metalur
giști, lucru reflectat în numărul 
mare de participanți".

întrecerea la popice s-a înche
iat cu un dublu succes al repre
zentanților Combinatului siderur
gic Reșița. La băieți, Axentc Ro- 
bu a realizat, la 100 lovituri mix
te, un rezultat excelent: 537 p.d. 
Dar cine este Axente Robu 1 
„Am 31 de ani, sînt sudor la 
secția R.M.A.S., unde muncesc de 
13 ani. Am fost tovarăș de mun
că cu cel care astăzi este cam-

cei

de nă- 
nu de 
bfitrîni

o în-

AL FURNALELOR...
pionul mondial de popice, iosif 
Tismănar. De fapt, Nică, așa-i 
spuneam noi, a fost cel care 
m-a atras spre acest sport, du- 
cîndu-mă pe arenă să lansez pri
mele bile și m-a făcut să-1 îndră
gesc, așa cum îmi iubesc mese
ria...". Pe locul 2, Dumitrache Daj- 
boc (Galați) cu 491 p.d., iar pe lo
cul 3, Ianoș Holansi (Alba) cu 482 
p.d. La fete au fost lansate 60 de 
lovituri mixte. Dorina Stoica, © 
altă reprezentantă a acestui cen
tru de popice, Reșița, realizînd 
cel mai bun rezultat : 230 p.d.
Ea a fost urmată de Maria Gaș- 
par (București) cu 214 p.d. și 
Valeria Galu (Roman) cu 209 p.d.

Reprezentanții 
reșițeni au 
remarcabilă, 
victorie, cu 
turneul de 
liana Stoicu „
cînd cu 3—0 ’ echipele din Aiud 
și Cîmpia Turzii.

Deosebit de frumoasă, finala 
din turneul băieților dintre for
mațiile Combinatului siderurgic 
Hunedoara și Fabricii de produse 
refractare din Alba Iulia. Lăcă
tușul Nicolae Onofrei, sudorul 
Aurel Dumitru, electricianul Mar
tin Klein, laminoristul Constan
tin Mi hal ache șl ceilalți sportivi 
hunedoreni au realizat o victorie 
cu 3—0 în fața unei echipe în 
care sudorul Vasile Brînda, în 
vîrstă de 44 de ani, se arată a 
fi nu numai un bun voleibalist, 
ci și un mare animator al vieții 
sportive din colectivul său de 
muncă. în finala pentru locurile 
3—4, echipa Combinatului meta
lurgic C. Turzii a dispus cu 3—0 
de cea a întreprinderii de alu
mină Slatina.

Trofeul a revenit metalurgiști
lor reșițeni, care au totalizat 31 
de puncte, urmați de cei din 
Hunedoara (25 p.) și din județul 
Alba (20 p). Această reușită com
petiție sportivă de masă s-a în
cheiat cu o instructivă excursie 
a tuturor participanților la Com
plexul montan Semenic, perla 
munților Banatului.
Doru Dinu GLAVAN, coresp.

metalurgiștilor 
avut o comportare 
obțlntnd și a treia 
echipa de fete In 

volei, laboranta lu- 
șl colegele el între-

Iubitorii automobilismului din 
Capitală au avut prilejul să 
urmărească sîmbătă după-amia- 
ză o nouă cursă de viteză pe 
circuit dotată cu „Marele Pre
miu al Eucureștiului" — care 
a constituit și ultima etapă a 
campionatului republican de 
viteză — competiție organiza
tă sub genericul ,.Daciadei“ de 
către Filiala A.C.R. București 
(prin Comisia municipală de 
automobilism și karting), în 
colaborare cu A.S. „Unirea 
Tricolor". Traseul a fost cel 
binecunoscut de amatorii de 
curse automobilistice, pe plat
forma Pipera Toboc, circuit în 
lungime de 2,3 km, cu par
curgerea a 10 ture. Tot cu acest 
prilej a fost instituită și o cu
pă transmisibilă în memoria 
pilotului de automobile Dorin 
Motoc, oferită de tatăl 
tuia (fost alergător si 
sportivului care avea să 
Uzeze' cel mai bun timp
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Campionatele nații

GLORIA ÎNVINGE,
Rezultatele etapei a IV-a a 

campionatelor naționale de 
handbal, Divizia A, etapă 
desfășurată ieri, nu mai pot fi 
catalogate „surprize". Echipele 
care țintesc titlurile sau podiu
murile de premiere au învins 
și în deplasare sau, în cazul lui 
TEROM, au realizat egaluri. 
Doar înfringerea lui Dinamo 
București la Arad trece granița 
rezultatelor firești. Citeva amă
nunte de la cele 10 partide.

FEMININ

STEAUA - CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ DE ATLETISM PE ECHIPE
® Do!j la femei și Steaua Ia bărbați cîțtigătoare ale 
titlurilor din 1980 ® Două recorduri naționale egalate 
la ștafete 9 Citeva performanțe remarcabile și unele 

neînțeles Icifre de

VALI IONESCU

Cîștigînd categoric șl întrece
rile ultimei etape, așa cum de
altfel le-a clștigat și pe prece
dentele două, formația clubului 
bucureștean Steaua și-a adjude
cat din nou, pentru a șaptea 
oară consecutiv, „Cupa Româ
niei*' și, Implicit, titlul (le cam
pioană națională pe echipe la 
atletism.

în afara unor individualități cu 
© valoare mai netă, formația 
clubului militar a fost una din
tre puținele — dacă nu chiar 
singura ! — care a acordat a-
tenție acestei competiții de vîrl 
a atletismului nostru.

Iată clasamentul general al 
„Cupei României-’80“ ; 1. STEA
UA BUCUREȘTI 955,5 p. 2. 
C.A.U. Buc. 771 p, 8. Dinamo 
Buc. 633 p, 4. Rapid Buc. 531,5 p, 
5. Constanța 495,5 p, 6. Dolj 458,5 
p, 7. Argeș 450 p, 8. Metalul Buc. 
348 p, 9. Cluj 316 p. Clasată pe 
ultimul loc, reprezentativa ju
dețului Cluj va participa la con
cursul de baraj cu cîștigătoa- 
rele celor 2 serii ale Diviziei B.

în întrecerea echipelor mascu
line titlul de campioană pe a- 
cest an a revenit, de asemenea, 
formației clubului Steaua. La fe
mei, pentru prima oară, titlul 
de campioană a fost cucerit de 
reorezentativa județului Dolj.

Tn concursul găzduit de Sta
dionul Republicii au fost egalate 
două recorduri republicane la 
ștafete : echipa feminină a clu
bului Steaua (Ciolan, Negovan, 
Șomănescu, Korodi) cu 46,2 s 
și-a egalat propriul record na
tional. iar formația C.S.Ș.A. nr. 
4 (concurîrid în Divizie sub cu
lorile clubului Metalul) cu Con
țin, Ilăpăianu, Corucle, Preo
țea cu a egalat cele 41,6 s ale re
cordului național de juniori.

Performanțe de valoare, din ne- 
feric’re, n-au fost prea multe. 
Eva Zorgd-Raduly 64,32 m la su
liță. Vali lonescu 6,50 m la lun
gime, Argentina Men Is 61.72 m 
la disc, Ileana Silai 2:02,1, Sorin 
Matei 2,21 m, nota dominantă o- 
fer’nd-o unele rezultate modeste, 
cîtziva dintre ele fiind, realmen
te, de neînțeles și de nejustifi-

cat. Avem în vedere, în primul 
rînd, pe cel de 45,38 m (!) în
registrat la suliță de constănțean- 
ca Corina Gîrbea, pînă nu de 
mult componentă a lotului o- 
limpic, ca și 1,70 m la înălțime 
al Corneliei Popa sau 59,80 m la 
disc al Florenței Țacu, acestea 
din urină chiar participante la 
J.O.. . .

Cîteva dintre probele celor două 
reuniuni au plăcut, îndeosebi prin 
disputele existente între rivali, 
mai vechi sau mal noi. Astfel, 
la înălțime, juniorul Sorin Ma
tei a obținut o frumoasă vic
torie în fața lui Adrian Proteasa, 
ca și Pal Palffy, asupra lui Ion 
Oltean, la 110 mg, care domi
nase autorilor întreg sezonul. 
La lungime fete, campioana ță
rii, Vali lonescu a întrecut-o 
pe Gabriela lonescu, Iar Argen
tina Menis, pentru a doua oară 
în decurs de citeva zile, o în
vinge pe Florența Țacu etc. Sînt 
de consemnat, de asemenea, vic
toriile Ileanei Silai la 800 m și 
1500 m și succesele, din păcate, 
fără replică ale Mibaelei Lo- 
ghin la greutate, Gheorghe Lina 
la lungime ș.a.

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI : 
100 m : ci. Șușelescu (Dinamo) 
10,5, J. Schrom (Rapid) 10,6, FI. 
Bălțat (Steaua) 10,6 ; 200 m : FI. 
Bălțat 21,6, c. Ivan (Cluj) 21,7, 
Gh. Adam (Metalul) 21,9 ; 400 m : 
Sig. Nagy (C.A.U.) 48,2, L Korodi 
(St.) 48,5, 3. A. Glăvan (St.) 49,0; 
800 m : D. Grecescu (C.A.U.) 
1:51,0, L. Șandor (C.A.U.) 1:51,6,
M. Prundeanu (Din.) 1:51,8 ;
1 500 m : FI. Șandru (St) 3:54,3, 
P. Lupan (St.) 3:55,3, D. Nistor
(C.A.U.) 3:56,0 ; 5 000 m : FI. Șan
dru 14:14,4, D. Nicolae (Rapid) 
14:15,9, M. Hatoș (Rapid) 14:18,8 : 
110 mg : p. Palffy (Cluj) 14,2,
l. Oltean (C-ța) 14,3, L. Giurgian
(C.A.U.) 14,4 ; 400 mg : St. Harri 
(Cluj) 53,0, I. Korodi (St.) 53,7,
D. Iacob (C.A.U.) 53,9 ; 3 000 in 
obst. : D. Bctini (Argeș) 9:09,1, 
V. Buiculescu (C-ța) 9:17,4, Gh. 
Roman (St.) 9.20,4 ; 10 km marș : 
C. Stan (St.) 44:23,4, Gh. Dulea 
(St.) 45:33,0, A. Hlrschpck (Din.) 
45:31,0 ; 4 X 100 m : Dinamo 41,4, 
Cluj 41,5. Metalul 41,6 ; 4 X 400 
m : C.A.U. 3:16,4, Dinamo 3:17,4, 
Cluj 3:20.5 ; lungime : Gh. Lina 
(St.) 7.66 m, V. Dima (Din.) 
7,32 ni, V. Costache (Din.) 7,19 m; 
triplu : B. Bedrosian (Din.) 
16.29 ni Ad. Ghioroale (St.) 16,00
m, V. Dima 15,94 m ; înălțime : 
S. Matei (C.A.U.) 2,21 m, Ad. 
Proteasa (St.) 2,15 m, Eug. Po- 
oeseu (C.A.U.) 2,15 m; prăjină j
N. Ligor (St.) 4,80 m, Ad. Dioancă
(St.) 4,00 m ; M. Voicu (Met.)
4.60 m ; greutate : V. Savu (Din.)
15.60 m, C. Csakany (Cluj) 15.40 m,
I. Nagy (St.) 15,06 m ; disc : 
I. Nagy 60,50 m, I. Zamfirache 
(D-n.) 58,48 m, M. Albu (Din.)
4G.no m ; suliță : T. Pîrvu (St.) 
74,53 m, C. Raduly-Z0rg<5 (Cluj)

72,60 m, V. Bonțindean (St.) 63,80 
m ; ciocan : T. Stan (Din.) 67,78 
m. P. Lengyel (C.A.U.) 64,94 m, 
M. Crăciun (Din.) 62,36 m.

FEMEI : 100 m : Gabriela Io-
nescu (C.A.U.) 11,7, N. Lia (Dolj) 
11,8, Ot. Șomănescu (St.) 11,8 ;
200 ni : Nicolcta Lla 23,7, G. lo
nescu 23,8, Ot. Șomănescu 24,5 : 
400 m : Marta Samungi (C-ța) 
53,0, D. Casian (Rapid) 53,4, 
Lazarciuc -- -
Ileana 
delea 
(C-ța) 
4:09,1, 
(Met.)
Mărășescu (Dolj) 9:42,7, M. Puică 
9:44.8. Ad. Mustață (Din.) 9:47.3 ; 
100 mg : Corina Țifrea (C.A.U.) 
14,1, C Bucătaru (C-ța) 14,1. R. 
Raînea (Argeș) 14,2 ; 4 X 100 m: 
Steaua 46 2, Rapid 46,9, Constanța 
47,2 ; 4 X 400 m î Constanța 3:15,3, 
Dolj 3:49.2. Metalul 3:55,1 ; lun
gime : Vali lonescu (Rapid) 6.50 
m, G. ’ 
roaie
Cornelia Popa (Din.) 
Nif (C.A.U.) 1,70 m, M.

(Dolj) 54,1 î 800 
Sila! (Met.) 2:02,1, T. 
(Met.) 2:04,1, Ad. Stancu 
2:09,1; 1 500 m: II. Silai 

T. Ncdelea 4:13,8, M. Puică 
4:15,3 ; 3 000 m : Natalia ARGENTINA MENIS
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lonescu 6,35 m, G. Ghlo-
(St.) 5,88 m ; înălțime î 

1,70 m, C.
Matei

(C.A.u.) 1,70 m ; greutate : Ml-
haela Logtiln (C.A.U.) 18,30 m,
M. Boroș (Din.) 15,94 m, S. Her
man (St.) 14,59 m ; disc : Argen
tina Menis (Din.) 61,72 m, FI. 
Țacu (C-ța) 59,80 m, M. Badea 
(Argeș) 58,06 m ; suliță : Eva 
ZorgS-Raduly (Cluj) 64,32 m, Cr. 
Dobrinoiu (Argeș) 52,14 m, Ad. 
Chirilluc (C.A.U.) 49,16 m.

Romeo VILARA

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TEROM IAȘI 15—15 (7—10)
„Remiză de arbitru" poate fi 
socotit acest egal, deoarece ie- 
șencele meritau victoria și n-au 
obținut-o din cauza erorilor co
mise în final de arbitrii C. Că- 
pățînă și R. Iamandi (Buzău), 
în ultimele două minute, cînd 
TEROM conducea cu 15—14, cei 
doi arbitri au anulat un goi 
perfect valabil înscris de ieșen- 
ce, au acordat o aruncare de Ia 
7 m gazdelor fără să fi existat 
infracțiunea prevăzută de re
gulament pentru această sanc
țiune și, apoi, au... mutat un 
7 m (care, de astă dată, era e- 
vident) la 9 m, favorizîndu-le 
astfel pe bucureștence. Arbitrii 
în -cauză au mai comis și alte 
greșeli pe parcursul desfășură
rii partidei (nesancționarea lui 
Mamiaca cu avertisment, și a- 
poi, cu eliminare pentru ține
rea adversarului. îngăduința cu 
care au privit faultul grosolan 
comis de Avădanei la reintrarea 
în teren după a doua elimi
nare !..., nesancționarea jocului 
neregulamentar practicat de 
ambele formații în faza de apă
rare etc.), ceca ce ne surprin
de, fiind vorba de arbitri foar
te buni, deținători ai ecusonului 
F.I.H.

Altfel jocul a fost palpitant, 
prilejuind o dispută acerbă. 
Cele două echipe au aruncat în 
luptă toate forțele, dar — 
din păcate — au greșit grav, 
diminuînd nivelul tehnic a! 
întîlnirii printr-un joc ex-
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TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag. I)

viturilor sale, Mihai Ciubotarii 
(I.E.A.M. Timișoara), dinamo- 
vistul și-a impus tactica, lo
vind de lâ distanță, evitînd 
șocul cu puncheurul timișorean. 
J. Vladimir b.p. (5—0) M. Ciu- 
botăru.

MIJLOCIE MICA. Băcăuanul 
Marinică Ouatu nu a scăpat 
prilejul de a cuceri titlul, în 
lipsa favoriților V. Girgavu și 
M. Sirba. în partida cu Du
mitru Petropavlovschi (Mecani
că Fină București), Ouatu (S.C.’ 
Bacău) a punctat clar în repe
tate rînduri cu directe de

a REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 21 
TEMBRIE 1980 :

SEP-

I. 
H.

DL 
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

Ascoli — Napoli 
Avellino — Fiorentina 
Catanzaro — Torino 
Internazionale — Cagliari 
Juventus — Como 
Perugia — Bologna 
Pistoiese — Udinese 
Roma — Brescia
C.S.M. Borz. — Gloria
Poiana Cîmp. — Petrolul Pl. 2

Bz.

1
2
1
1
1

X
X

1
1

dreapta, aducîndu-1 de două 
ori în situația de k.d. pe ad
versarul său. M. Ouatu b.p. 
(5—0) D. Petropavlovschi.

MIJLOCIE. Valentin Silaghi 
(Dinamo) a cucerit titlul de 
campion, dar de data aceasta 
fără strălucire. în meciul cu 
Marin Ifrim (URBIS București) 
el a boxat mult sub posibili
tățile sale, recepționînd lovituri 
evitabile. Numai citeva serii 
reușite de el in ultima parte 
a întîlnirii i-au convins pe ju
decători să-i acorde victoria. 
V. Silaghi b.p. (4—1) M. Ifrim.

SEMIGREA. După o luptă de 
uzură, în care Ion Cîrlan (B.C. 
Galați) a punctat mai des cu

directele de stingă, el a primit 
decizia de învingător în dispu
ta cu Nicu Rădan (B.C. Brăila), 
care tot timpul a căutat lovi
tura decisivă, fără să o reu
șească. I. Cîrlan b.p. (5—0) N. 
Rădan.

GREA. Meci în care k.o.-ul 
a plutit deasupra ringului 
aproape două reprize. V. Vrin
ceanu (Dinamo) și I. Cernat 
(Steaua) s-au lovit dur și lup
ta a fost echilibrată pînă în 
rundul secund, cînd Cernat l-a 
surprins, pe Vrinceanu cu un 
croșeu de dreapta la figură, 
făcîndu-1 k.d. La reluare, Cer
nat continuă ofensiva, Vrincea
nu este din nou numărat, iar 
în finalul reprizei, stelistul dș- 
tigă prin abandon. I. Cernat 
b. ab. 2 V. Vrinceanu.

LOTO-PRONOSPORT
XI. CIL Sighet — Olimpia S.M. X

XII. Tnfr. Oradea — F.c. Bihor 1
XIII. CFR Tim. — UM Tlm. X

FOND DE CIȘTIGURI : 664.276 
LEI.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA „PRONO- 
EXPRES" din 21 SEPTEMBRIE 
1980. FAZA I : extragerea I : 18

INFORMEAZĂ

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
901.707 lei.
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LUI“ LA AUTOMOBILISM
>U cunoscutul pilot CORNEL NOIOC
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Clasamente pe grupe de 
automobile : grupa I — 1. R. 
Dumitrescu (Politehnica Buc.), 
2 M. Alexandrescu (Poli. Buc.), 
3. Gh. Urdea (C.S U. Brașov) ; 
grupa 1 F.I.A. — 1. R. Dumi
trescu, 2. Gh. Urdea, 3. S. Dinu 
(I.T.A. Argeș) ; grupa I clasa 
națională — 1. M. Alexandres
cu (Poli. Buc.), 2. 
(„Dacia" Pitești), 3. 
ianti („Muscelul" 
Nouă) ; grupa a Il-a 
Șt. Iancovici („Dacia" Pitești), 
2. B. Ursii (I.N.M.T. Buc.), 3. 
P. Geantă (I.N.M.T. Buc.) ; 
grupa a IV-a — 1. R. Cantili 
(„Dacia" Pitești), 2. Șt. Ale
xandrescu (Poli. Buc.) ; grupa 
a V-a — 1. C. Motoc (Tracto
rul Brașov), 2. V. Stanoevici 
(I.N.M.T. Buc.). „Marele Pre
miu al Bucureștîului", ca și 
„Cupa Dorin Motoc" au fost 
cîștigate de cunoscutul alergă
tor Cornel Motoc.

Viorel TONCEANU

M. Șanta 
A. Tuțu-

Moldova
1.

SB

handbal, Divizia A
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DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 16—18 
(8—10). Studenții au avut in 
permanență Inițiativa, condu- 
cînd uneori la scor : 16—10, în 
min. 45. Cele mai multe goluri : 
Messmer 6 și, respectiv, FBIker 
9. Au condus : C. Drăgan și D. 
Ghergliișan (Iași). (E. ULRICH 
— coresp.).

GLORIA ARAb 
BUCUREȘTI 18—14 
foarte disputat, de 
cu 12 eliminări și 9 
la 7 m (7 dintre

I F.C. BIHOR ÎNVINSA DE ÎNFRĂȚIREA ORADEA!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SERIA I
GLORIA BISTRIȚA - C.S.M. SUCEAVA 2-0 (0-0)

BISTRIȚA, 21 (prin telefon). 
Pe un timp splendid, în fața 
a peste 6 000 de spectatori, der- 
by-ul etapei în prima serie a 
Diviziei B, dintre Gloria Bistrița 
și C.S.M. Suceava, a oferit e 
dispută extrem de dîrză, ambele 
echipe luptînd fără menajamente 
pentru a-și atinge scopul. Obiș
nuită cu victorii fără probleme 
la meciurile de pe teren pro
priu, formația locală s-a impus 
de această dată cu vădită ’’*■ 
cultate asupra unui adversar 
a lăsat o deosebită impresie 
replica dată, mai ales pe 
defensiv. Victoria obținută 
gazde este, desigur, pe 
meritată, dar ea s-a conturat 
destulă întîrziere, după multe e- 
moții... Aflați, așa cum era ’ 
așteptat, încă de la început la 
cîrma jocului, bistrlțenil n-au 
putut depăși multă vreme ma
siva și ferma apărare a suce
venilor, în fruntea căreia s-a si
tuat nu numai fundașul central 
Radu, cl și portarul Cristian 
(fost la Gloria Buzău), excelent 
în unele din Intervențiile sale, 
cînd a împiedicat înscrierea unor 
goluri ce păreau Inevitabile.
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(12—8). Joc 

mare luptă, 
aruncări de 
ele pentru 

gazde), în care arădenii obțin 
prima victorie din acest cam
pionat. Cele mai multe go
luri : Deacu 6, Vojtilă 5 și 
Kolleth 3. pentru Gloria, Durău 
4, Tase 4 și Flangea 3 — pen
tru Dinamo București. Au 
arbitrat : D. Purică și V. Erhan 
(Ploiești). (I. IOANA — co
resp.).

H. C. MINAUR BAIA MARE
— ȘTIINȚA BACĂU 25—20 
(12—9). Cu un joc excelent în 
apărare și cu Măricel Voinca 
debordant în atac, gazdele și-au 
asigurat o victorie netă, într-un 
meci deosebit de dîrz. Cele 
mai multe goluri în această 
partidă au fost înscrise de Mă
ricel Voinea — 12 1 Dealtfel, 
tînărul jucător băimărean a 
marcat in cele 4 runde ale ac
tualului campionat nu mai puțin 
de 41 de goluri. Pentru oaspeți 
Nicolescu — 8 goluri. Au arbi
trat Șt. Georgescu și Al. Vîrto- 
peanu (București), (V. SASA- 
RANU — coresp.).

C. S. M. BORZEȘTI — IIE ■ 
LON SAVINEȘTI 18—17 (10—8) 
Ajutați de forma bună a porta
rului Ionescu, jucătorii for
mației din Borzești au reușit 
să-și aproprie victoria într-un 
meci disputat. Cele mai multe 
goluri : IJIaș 8 — pentru gazde
— și Petre 7 — pentru oaspeți. 
Au condus : T. Dăian și I. Se- 
redenciuc (Iași). (E. TEIRĂU — 
coresp.).

Etapa a V-a a campionatului 
Diviziei A de handbal este 
programată duminică 28 sep
tembrie.

în clasamente conduc Steaua 
și Poli Timișoara, cu cîte 8 
puncte, la băieți, Rulmentul 
Brașov și Știința Bacău, cu cîte 
8 puncte, la fete.

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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IERET
MANE
:iul

ȘTI
le tineret 

va face 
unde se 

rectul cu 
Somânlel. 
•mătoarea 
; (Dyna- 
arl Zeiss 
;k (Vor- 
imie Ha
li (ambii 
Zoetzsche 
fundași ; 

da), Jar- 
, Liebers 
•tke (F.C.

; Gra- 
ow (Cari 

(Magde- 
o), Rich-

Printre altele, el a apărat și un 
penalty, executat în min. 71 de 
Georgescu, după un fault în ca
reu asupra lui Berceanu. De a- 
bia tîrziu, după pauză, portarul 
oaspeților a putut fi învins, prin 
două șuturi de Ia distanță, însă 
foarte precise,, ale Iui DANILA 
(min. 65) și BERCEANU (min. 
78). Apărîndu-se în anumite pe
rioade cu aproape întreg 
tivul, 
sporadic, dar nu 
pentru gazde. în 
și înscris un gol 
lat, ni s-a părut 
a reluat în plasă 
să de portarul Bologan. Necon
vingător arbitrajul bucureșteanu- 
lui D. Rădulescu. GLORIA : Bo
logan — Moisescu, Moldovan, 
Cervenschi, Ferencz — BUTUZA. 
MOGA, Georgescu — Nicolae 
(min. 46 DANILA), COMAN. 
BERCEANU. C.S.M. SUCEAVA : 
CRISTIAN — Cosma, Căldăruș, 
RADU, Butnaru — Dîrman, Ga- 
fencu (mln. 53 Hrițcu; min. 55 
Grosaru), loniță — Neacșu, Avă- 
danei, PENOF.

Constantin FIRANESCU 
C.S. BOTOȘANI - PROGRESUL BRĂILA 4-0 (0-0)

dificil. In min. 56, IANCU mar
chează de la aproximativ 11 m, 
Ia o minge venită de la adver
sar. Oaspeții, dorind acum „golul 
de onoare", ies mai ambițioși la 
atac, dar cei care punctează slnt 
tot botoșănenii, ’ '
pecetluiască scorul final, 
IANCU (min. 81) care 
cu capul, la centrarea 
Dumitru.

Arbitrul bucureștean 
a condus bine următoarele for
mații : C.S. BOTOȘANI: Borde- 
ianu (min. 85 C. Sofran) — TI- 
blchi, Dudea, Tomiță, Luca — 
Pachițeanu (min. 72 Giosu), IAN
CU, ȚICA — GH. DUMITRU, I. 
Sofran, Macovei. PROGRESUL : 
ENĂCHESCU — B. Dumitru, Mi
hai, Telegraf, Roșloru — Alecu, 
Marin (min. 78 Tudor), GH. CA- 
ȚAROȘ — Petrache, Stalcu (mln. 
78 E. Cațaroș), Duțu.

Florin SANDU

înscrie au alternat, de la o poar
tă la cealaltă. Cei care au mar
cat au fost jucătorii Autobuzu
lui, în ultimul minut, prin NI'fA

Bun arbitrajul lui Carol Jurja 
(București), RAPID : Mânu — I. 
POPESCU, Pîrvu, TIȚA, FOGA- 
RASSY (min. 46: Păun) — RIȘNI-

difi- 
care 
prin 
plan 

de 
deplin 

cu

de

BOTOȘANI, 21 (prin telefon). 
Partida demarează frumos, cu 
acțiuni susținute de ambele 
părți. Gazdele domină din ce în 
ce mai 
lipsește 
6.000 de 
binți se 
poarta 
unde se 
prin Macovei 
fran (min. 20, 
(min. 42).

După pauză, 
bine pregătite 
nute de foc" , 
ori, tranșînd disputa. 
47, TICA recuperează o 
la 20 m. de poarta adversă, dri
blează 2 apărători, intră In ca
reu, unde este faultat de 
graf, și tot el transformă 
naltyul. Trei minute mai 
același TICA înscrie un 
splendid, dlntr-un unghi

periculos, fotbalul 
șl meciul place 
spectatori. Fazele fler- 
înmulțesc treptat la 
inspiratului 
irosesc și bune 

(min. 12), 
23 și 35),

nu 
celoi

treptat
Enăchescu. 

ecazii 
I. So- 
Dudea

gazdele, 
fizic, au 
șl înscriu

foarte 
15 ,,mi- 
de trei 

In min.
minge

Tele- 
pe- 

tîrziu, 
gol 

foarte

efec- 
sucevenîi au contraatacat 

fără emofli 
mln. 42 ei au 

care, deși anu- 
valabil: Penof 

mingea respin-

el reușind >ă 
1, prin 
a Înscris 
Iul Gh.

I. Roșoga

ȚA, Ion Ion, PETCU — Cojocaru, 
DAMASCHIN, Bartales. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI : PARAS- 
CHIV — FARCAȘ, Roșu, M. Gri- 
gore, ISPAS — Niță, NAGHI, T. 
Zamfir — Stroie (min. 46: Cior- 
noavă), Ene, Predeanu.

P. V1NTILÂ
POIANA CIMPINA - PETROLUL PLOIEȘTI 1-2 (1-2) 

CÎMPINA, 21 (prin telefon). —
N-a fost deloc un meci „în fa
milie", un meci liniștit, cum 
credea, cel puțin după aspectul 
primei :'i .1:
torie i-a făcut, în repetate rîn- 
duri, pe jucătorii ambelor echi
pe să treacă și dincolo de limi
tele regulamentului. în aceste 
condiții, arbitrul A. Mustățea a 
fost nevoit să fluiere mult și să 
arate chiar și două cartonașe 
roșii în min. 20, mai mult de 
teamă să nu degenereze jocul 
decît pentru gravitatea faptelor 
comise de cei doi eliminați : To
ma și Manolache. Scorul a fost 
deschis în min. 7 Ia un corner, 
de TOPORAN, care a trimis de 
aproape în plasă o minge res
pinsă de apărătorii adverși. In 
min. 14 MANOLACHE aduce 
egalarea pentru gazde, el reluind 
în poartă un balon revenit din 
bară, la un „capM a lui Preda. 
In min. 44, tot la un corner, 
Petrolul înscrie din nou prin LI
BIU, care 8-a înălțat peste un 
buchet de jucători, trimițînd cu 
o lovitură de cap mingea la colț.

se

reprize. Dorința de vic-

După pauză a urmat o scurtă 
perioadă de echilibru, apoi gaz
dele au trecut la cîrma jocului, 
dominînd cu autoritate și ratind, 
în cel puțin patru situații, ega- 
larea : în min. 70, cînd Murc- 
șan a scos de pe linia porții un 
șut ‘ ’ ’ — ' • 
cînd 
rul, 
cînd 
care ...
goală și in min. 78, cînd Preda, 
față în față cu Haralambie, n-a 
putut să-l depășească. Arbitrul A. 
Mustățea 
toarele 
Gheorghe 
SOTIR, 
(min. 30 
Manolache, 
vel, _ 
LUL : 
NEGOESCU, STANCIU, Toma — 
Mureșan, N. Lazăr (min. 73 Cis- 
maru). COJOCARU, Simaciu — 
TOPORAN, Libiu (min. 65 Bra- 
tosin).

al lui Preda ; în min. 70, 
Stăncioiu, singur cu porta- 
a șutat afară ; in min. 77, 
Lueuță a respins un balon 
se îndrepta spre poarta

a condus 
formații : 
— Toader, 

Chivescu — 
Stăncioiu ; 

M. IONESCU 
PREDA, Dărăbăț. 

Haralambie —

bine urmă- 
POIANA : 

Șerban, 
Popa 

Mihu), 
— Pa- 

PETRO- 
Lucuță, 

Tom a —

C. 
S.

Mihai IONESCU

F.C. CONSTANȚA — VIITORUL 
GHEORGHENI 3—0 (1—0). A
marcat : Petcu (min. 29, 65 și
80).

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA 
BUZĂU 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Căpraru (min 
32 din 11 m).,

F.C.M. BRAILA — I.M.U. MED
GIDIA 4—1 (4—1). Au înscris t 
Pîrlog (min. 10), Bulancea (min. 
13), Traian (min. 23), Trifina 
(min. 39), respectiv
42).

UNIREA FOCȘANI 
VASLUI 2—0 (1—0). 
lurilor : Rusu (min.

OLTUL SF. -----
DELTA TULCEA 2—1 (1—0). Au 
înscris : Bisoc (min. 7), Kerekeș 
(min. 76), respectiv Ionescu 
(min. 89).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — MI
NERUL GURA HUMORULUI 2—0 
(2—0). A marcat : Nemțeanu
(min. 3 și 35).

CIMENTUL MEDGIDIA — C.S.U. 
GALAȚI 2—1 (0—1). Au înscris:
Cocoș (min. 60), Tararache (mln. 
80), respectiv Lala (mln. 8).

Relatări de la C. Popa, 
Grunzu, I. Baltag, V. Manoliu,

SERIA A ll-a --------------------
RAPID - AUTOBUZUL 2-1 (2-0)

Rapid putea tranșa mai net 
disputa sa de Ieri dimineață (de 
pe Stadionul Republicii), cu Au
tobuzul, dacă ar fi fructificat 
mai multe din situațiile favora
bile pe care și le-a creat. în 
primele 45 de minute feroviarii 
au desfășurat un joc alert, cu 
schimbări de locuri, „hărțuind“ 
permanent apărarea adversă. Dar 
elevii Iul ’ 
tat doar 
dată în 
ION a 
acordat F_____ ______ __ _
Grigore asupra Iul Damaschin șl 
în min. 31 — BARTALES a re

Gh. Briotă, C. Rusu șl Al. Mav- 
lea.
1. F.C. CONSTANTA
2. Glorie Bistrița
3. Oltul Sf. Gheorghe

‘' Brăila
Suceava
Borzești
Focșani

23),
Florea (mln.

— VIITORUL 
Autorul go- 

13 șl 80).
GHEORGHE —

Gh.

Ion Ionescu au punc- 
de două ori : prima 
min. 26 — clnd ION
transformat penaltyul 

pentru faultul lui M.

LOTUL REPREZENTATIV PLEACA AZI
(Urmare din pag. I)

puternice pe spațiul porții, lo
tului de tineret (în formula : 
Nițu — Mărginean, C. Solo
mon, Andone, Rednic — Mu
reșan. Bozeșan, Klein — D. 
Zamfir, Terheș, D. Fiorlan). 
Cînd era vorba de executarea 
loviturilor de colț în atac sau 
de unele lovituri fixe ale ad
versarului, antrenorul Valentin 
Stănescu a dictat repetări, pen
tru a retușa astfel de execuții.

în minutele de după pauză 
(arbitru-antrenorul C. Drăgu- 
șin), prima reprezentativă a a- 
vut o altă alcătuire. M. Zamfir 
a luat locul lui Negrilă, Al. Ni
colae l-a înlocuit pe Beldeanu. 
Țăinar pe Crișan, Bălăci pe 
Cămătaru și Geolgău pe M. Ră- 
ducanu — ultimul demonstrînd 
pofta de joc și verva care 
i-au atras elogiile presei belgie
ne după meciul de la Liăge, din 
cupele europene. Și echipa de

tineret a avut o altă formulă : 
Moraru a trecut in poartă, în 
locul lui Nițu, Murar l-a 
schimbat pe Mărginean, Fl 
Pop pe Andone, Isaia pe Boze- 
șan, Suciu pe Kleln, Turcii 
pe D. Zamfir și Gabor pe D. 
Florian. In această parte a 
antrenamentului, lotul de ti
neret a înscris și el două go
luri, prin Turcu și 
Terheș, bine angajați 
traatac.

La această ultimă 
n-a putut participa 
Mircea Sandu, accidentat la an
trenamentul de simbătă de Ia 
Snagov (călcătură greșită pe o 
denivelare de pămînt).

După terminarea 
școală", antrenorul 
Stănescu ne-a comunicat com
ponența lotului, care — în di
mineața zilei de azi — va face 
deplasarea la Oslo : Iordache. 
Speriatu — portari, Negrilă, M 
Zamfir, Sameș, Ștefănescv, 
Munteanu II, Țiclcanu, Beldea-

respectiv 
pe con-

actiune 
jucătorul

„joculul- 
Valentin

4
4
3
3
3
3
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3
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1 
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MECANICA FINA BUCUREȘTI 
—SIRENA BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
A marcat : Ene (mln. 70, auto
gol).

ROVA ROȘIORI 
BUCUREȘTI 1—1 (0—1)
scris : Rontea (min. “ 
Rova, Niță (min. 35) 
talul.

FLACARA MORENI 
CA TÎRNAVENI 5—0 .
torii golurilor: Vasilache 
14, 78 șl 87), Niță (mln. 67) și 
Tănase (min. 63).

PANDURII---- --------- ----------
SIBIU 4—0 
Zuică (min. 
53), Mihuț 
(min. 63).

NITRAMONIA FAGABAȘ—GAZ 
METAN MEDIAȘ 0—0.

METALUL PLOPENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—0 (0—0). Uni 
cui gol a fost realizat de Eparu 
(min. 59).

C.S. TIRGOVIȘTE — LUCEA
FĂRUL BUCUREȘTI 1—2 (1—1).
Au marcat : Niculescu (min. 10), 
respectiv Vuia (mln. 5) și Las- 
conl (mln. 65).

Relatări de la : C. Dumitru, T. 
Negulescu, Gh. Ilinca, P. Crlstea, 
SERIA A lll-a ------------------

METALUL 
Au în- 

69) pentru 
pentru Me-

— CHIMI- 
(1—0). Au-

(mln.

TG. JIU — ȘOIMII 
(1—0). Au Înscris : 

44), Rădulescu (min. 
(mln. 61) șl Rădoi

și M.Tr. Lancea, I. 
Avanu.

Tănăsescu

1. CS T-VIȘTE 6 4 2 0 12- 3 10
2. Rapid Buc. 7 4 1 2 13- 7 9
3 Mecanica finâ 6 4 0 2 9-4 8
4. Tractorul Bv. 7 4 0 3 12- 8 8
5. Petrolul PIH 7 3 2 2 8-5 8
6. Metalul Plopeni 7 3 2 2 6-6 8
7. Autobuzul Buc. 6 3 1 2 12- 9 7
8 Rulmentji Alex. 6 3 1 2 7-6 7
9. Flacâna Moreni 6 3 0 3 11-10 6

I0. Rova Roșiori 7 2 2 3 5-6 6
11. Chimica Tîrn. 7 2 2 3 9-16 6

12—14. Gaz metan 6 1 3 2 7-7 5
12-14. Metalul Buc. 6 1 3 2 8-8 5
12-14. Pandurii Tg. Jiu 6 1 3 2 8-8 5

15. Nitramonia 7 2 1 4 3-11 5
16. Sirena Buc. 5 1 2 2 9-12 4
17. Poiana Cîmpina 6 2 0 4 6-11 4
18. Șoimii Sibiu 6 1 1 4 6-14 3

ETAPA VIITOARE (duminică 28
septembrie) : Gaz metan Mediaș
— Metalul București, Flacăra Mo- 
reni — Nitramonia Făgăraș, Pe
trolul Ploiești — Mecanică 
București, Tractorul Brașov 
Pandurii Tg. Jiu, Rapid București
— Luceafărul București, Rulmen
tul Alexandria — Rova Roșiori, 
Chimica Tîrnăveni — Poiana 
Cîmpina, Sirena București — Me
talul Plopenl, Autobuzul Bucu
rești — C. S. Tîrgoviște, Șoimii 
Sibiu stă.

fină

12
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
3
2

0 16- 2
1 8- 4
2 7-7
2 13- 7 
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5

4. F.C.M.
5. C.S.M.
«. C.S.M
7. Unirea
8. Delta Tulcea
9. Vilt. Gheorgheni.

10. I.M.U. Medgidia
11. C.S. Botoșani
12. Ceahlăul P. N.
13—14. Minerul G.H. 
13-14. Cimentul Med.
15. C.S.U. Galați
16. Prog. Brăila
17. Viitorul Vaslui
18. Gloria Buzău

ETAPA
28 septembrie) : F. C.
— Delta Tulcea, Gloria______
Cimentul Medgidia, Minerul Gura 
Humorului — Viitorul Gheorgheni, 
C.S.M. Suceava — F.C.M. Brăila, 
C.S.U. Galați — Gloria Bistrița, 
LM.U. Medgidia — C.S.M. Bor
zești, Viitorul Vaslui — C.S. Bo
toșani, Progresul Brăila — Oltul 
Sf. Gheorghe, Unirea Focșani — 
Ceahlăul P. Neamț.

6 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 2
6 2
6 2
6 2
« 2
6 2
6 1 
« 1

VIITOARE

10- 7
8- 6
6- 8
5- 9

10- 7
6- 8
5- 8
9-12
9-13
9-13
4- 9
3- 9

o 
o
1
1
1
1
1 
o
1 
o
(duminică
Constanța
Buzău —

luat In plasă balonul revenit din 
bară la șutul puternic al lui 
Damaschin. Jocului frumos prac
ticat de rapldlști, Autobuzul l-a 
răspuns prin obstrucții și duri
tăți (arbitrul a arătat cartonașe 
galbene Iul M. Grlgore, Paras- 
chiv șl Roșu, apoi a... continuat 
cu Damaschin, L Popescu și 
Petcu), Incerctnd astfel — ptnă 
la pauză — să stăvilească puter
nica ofensivă a partenerului de 
întrecere. După pauză, aspectul 
Jocului s-a schimbat : Jucătorii 
Autobuzului s-au preocupat mai 
mult de construirea acțiunilor 
ofensive șl astfel situațiile de a

SATU MARE 3-3 (1-1)
KELY fiind autorul golului. Din 
acest moment, spiritele se aprind 
și după ce arbitrul arătase de 
trei ori cartonașul galben (Both 
1, Culda, Bolba), în min. 81 l-a 
eliminat pe Mihuț. Deși rămasă 
în 10 jucători, Olimpia a reușit 
să la din nou conducerea, HA- 
Î’EGANU mareînd din voleu 
min. 84), împotriva cursului Jo

cului. va pierde meciul echipa 
gazdă ? Nu, pentru că atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta, 
chiar în ultimul minut de joc. 
același SZEKELY a reușit să 
egaleze, cu un șut plasat.

Arbitrul Gh. Jucan (Mediaș) a 
condus bine formațiile : C.I.L. : 
Jager — Țiplea, Roman, CULDA, 
GRINDEANU — IVAȘCU, Bonțe, 
Gaciureac — Bocșa, IONESCU, 
Moldovan (min. 75 SZEKELY). 
OLIMPIA: Feher — Pinter, KAI- 
ZER, MATEI, Bathori n — Mocl- 
ran, Both I (min. 68 Hațeganu), 
Verteș — Horvath (min. 54 Mi
huț), BOLBA, STATE.

Gheorghe NERTEA

C.I.L SIGHET - OLIMPIA
SIGHET, 21 (prin telefon). Par

tida a fost de un mare drama
tism, cu o spectaculoasă evoluție 
a scorului. Echipa locală s-a in
stalat la cîrma Jocului de la în
ceput, a dominat cu autoritate șl. 
In min. 13, a deschis scorul prin 
GACIUREAC, In urma unei fru
moase acțiuni colective. In aceas
tă parte a jocului Olimpia s-a 
apărat bine, a avut mari emoții 
la șuturile Iul Bocșa (min. 36) și 
Ivașcu (mln. 38 — bară — șl min. 
44), dar a reușit să egaleze in 
ultimele secunde ale reprizei, prin 
HORVATH.

Repriza secundă a fost plină 
de situații neprevăzute. Gazdele 
au ratat o mare ocazie In min. 
47. Bonte a șutat spre poarta 
goală, dar Pinter a salvat in ex
tremis și, la primul contraatac 
*1 Olimpiei, tabela s-a modificat 
In favoarea oaspeților, STATE 
relulnd imparabil centrarea lui 
Both I (min. 60). Dominarea gaz
delor s-a accentuat șl egalitatea 
s-a restabilit, In mln. 78, SZE-

AURUL BRAD - C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1-1 (0-1)
21 (prin telefon). — 

primă repriză săracă In 
poartă, am consemnat 
gol Înscris de feroviarii

— " ■ autor

nu, T. Stoica, Ăl. Nicolae, Crl- 
șan, Țăinar, Cămătaru, Bălăci, 
M. Răilucanu, Geolgău și Ior- 
dănescu, jucători de cimp.

★
de tineret, 

pregătirile 
cu formația

care lși 
pentru 

R. D. 
a fost

Lotul 
continuă 
meciul 
Germane, In Capitală, 
stabilit în următoarea alcătuire : 
Moraru, Nițu — portari ; Măr
ginean, Murar, C. Solomon, 
Andone, Fl. Pop, Rednic, Mure
șan, Bozeșan, Isaia, Kleln, Su
ciu, D. Zamfir, Turcu, Terheș, 
D. Florian și Gabor — jucători 
de cîmp.

MECIURI AMICALE
CHIMIA RM. VlLCEA — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 2—2 
(2-1).

A.S.A. TG. MUREȘ — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 2—0 (2—0).

C. S. TIRGOVIȘTE 
BRAȘOV 0—1 (0—0).

F.C.M.

BRAD, 
După o 
faze de 
doar un ______ ___ _
de pe Someș, în mln. 44 
BERINDEI. Acesta ■ finalizat cu 
singe rece un contraatac Iute, tă
ios, Inițiat de Năsălean. La reluare, 
minerii, neîmpăcîndu-se cu spec
trul înfrîngerii, atacă dezlănțuit 
din start, pentru obținerea egală- 
rli. Totuși, momentul psihologic 
al partidei s-a derulat în mln. 
55, cînd clujeanul Năsălean, scă
pat singur, doar cu portarul Bu- 
disuli în față, a ratat Incredibil 
majorarea scorului șl, astfel, în 
loc de 0—2, va fl 1—1 In mln.

82, cînd Ciontoș este faultat In 
careu, iar penaltyul acordat just 
de conducătorul jocului este 
transformat precis de DINA. Și 
astfel partida se încheie cu • 
echitabilă „remiză".

A arbitrat foarte bine V. Cio- 
câlteu (Craiova) următoarele for
mații : AURUL : Rudisuli — 
Bucur, DINA, Stan (min. 46 Mo
raru), GIURGIU — Ciontoș, STIN
GĂ, Muia (min. 70 Nan) — Pe- 
trișor, Ghiță, Stoica. C.F.R.: NA
GEL — Popa, Tot, Neamțu, MU
REȘAN — “ " ‘" --------
Albu (min. 
Năsălean.

Pop, 
70 _

r, RAU, Olaru — 
Radu), BERINDEI,

Aurel PĂPĂDIE

U. T. ARAD — RAPID ARAD 
3—0 (2—0). Autorii golurilor :
Mușat (min. 4) și Șcblopu (mln. 
12 și 67).

METALUL AIUD — F.C.M. RE
ȘIȚA 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Boldor (min. 3).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
MINERUL CAVNIC 2—0 (2-0). A 
înscris : Gogonea (min. 21 șl 36).

C.F.R. TIMIȘOARA — U. M. 
TIMIȘOARA 0—0.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 1 
BIHOR ORADEA 3—1 (1—1) 
marcat :

F. C. 
j. AU 

______  . Scharczman (mln. 16), 
Nlcoraș (min. 73), Tamaș (mln. 
80). respectiv Cabal (mln. 38).

MINERUL ANINA — DACIA 
ORAȘTIE 5—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Damlan (mln. 2, 26 și 
56), Grigorescu (min. 68) șl 
Șchiopu (min. 76).

MINERUL LUPENI — META
LURGISTUL CUGIR 4—0 
Au înscris : Dosan (min. 
Colceag (min. 47, 76) șl
(min. 78).

Relatări de la N. Străjan, 
Crărinn, P. Sumandan, St. Mar- 
•--> ’’ Lorincz, P. Lungu șl I.
Cotescu.

1. U.T.A.
2. Olimpia S
3. F.C. Bihor
4. C.F.R. Cluj
5. C.F R Tim
6. Aurul Brad
7. Minerul Anina
8. Minerul Lupeni
9. U.M. Timișoara

10. Minerul Mold.
11. C.I.L. Siahet
12. Metalul Aiud 

Rapid Arad 
F.C.M. Reșița 
înfrățirea Oradea 
Metal urg. Cugir 
Daclo Orâștie

18. Minerul Cavnic

13.
14.
15.
16.
17.

M.
6
6
6
6
6
6
6
6
6

N. 6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1

0
1 
1
2
1

2
2
2
1
3
1 2
1 
0
2
0
2
1
1
1 
0
2
2
1 4

12-
13-
9-

17-
13-
11-

(1-0).
20), 

Balaș

i.

2 
3
2 
3
2 
3
3
3
4
3
3

2
6
6
8
5
5

8-12
10- 7
3- 4
8-10

12-15
8- 9
6-11
4- 10
7- 9
5- 9
5-14
4-13

10
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3

28 
septembrie) : U. T. Arad — Au
rul Brad, Metalurgistul Cugir — 
Olimpia Satu Mare, înfrățirea 
Oradea — Rapid Arad, 
Cluj-Napoca — Metalul 
C.F.R. Timișoara — F. C. 
Oradea, Minerul Cavnic — 
rul Anina, Dacia Orăștie 
nerul Lupeni, F.C.M. Reșița — 
Minerul Moldova Nouă, C.I.L. Sl- 
ghet — u. M. Timișoara.

ETAPA VIITOARE (duminică 
septembrie) :

C.F.R. 
Aiud, 
Bihor 
Mine- 
- Mi-



• TELEX •
CU BINE EXAMENUL „SK MIERCUREA aUC1*! 32-25 (28-9) LA RUGBY

GALAȚI, 21 (prin telefon).
După o zi de pauză, cele mai 
bune 6 formații de hochei din 
țara noastră și-au reluat în
trecerea cu disputarea celei 
de a treia runde din cadrul 
primului turneu al campiona
tului Diviziei A. Această eta
pă a competiției a fost domi
nată de meciul dintre Sport 
club Miercurea Ciuc și Steaua, 
d-ouă echipe puternice, frunta
șe ale hocheiului nostru. Iată 
cîteva scurte consemnări de la 
cele trei partide disputate du
minică :

să atace cu 6 jucători, a fost 
obstrucționat și lovit de Bar- 
talis, care a fost eliminat și el 
de arbitru. Avînd superiorita
tea de 5—3, Steaua a deschis 
scorul prin Justinian și apoi, 
înviorată de această reușită, 
și-a mărit avantajul prin 
Gheorghiu (min. 35) și Olenici 
(min, 40). In ultima parte, cu 
toate eforturile, jucătorii din 
M, Ciuc n-au putut 
reducă din handicap 
min. 42) cu toate că 
de gol nu le-au lipsit.

A condus bine M. Presneanu, 
ajutat de L. Enciu și Șt. Enciu.

I
1
I
I

decit să , 
(GaD 

ocaziile II
STEAUA — S.C. MIERCUREA 

CIUC 3—1 (0—0, 3—0, 
Meciul a fost foarte . .
abundând în faze de poartă, 
majoritatea dintre ele transfor- 
mîndu-se în ocazii de gol 
Minute întregi cei doi portari 
(Netedu și Fekete) s-au evi
dențiat prin intervenții promp
te și sigure. Mai experimentați 
și evident superiori pe plan 
tehnic, hocheiștii de la Steaua 
s-au apărat calm, foarte gru
pat, avînd — în plus — ’n 
Netedu un portar excelent și 
în repriza a doua cînd, de 
partea cealaltă, Fekete a ple
cat steagul, primind goluri pa- 
rabile. Jucătorii de la Miercu
rea Ciuc au muncit mult dar 
au greșit des pasele, au întâr
ziat mereu șutul și cînd 
tras au avut... ghinionul 
a-1 avea pe Netedu în față. 
Deci, după o repriză albă. în 
partea a doua a jocului a in
tervenit un moment decisiv. In 
min. 30 arbitrul a semnalizat 
o eliminare de 2 minute la 
Miklos (S.C.). Portarul Netedu 
vrînd să părăsească gheața a 
dat posibilitatea echipei

O-l). 
rapid,

au
de

I
DINAMO BUCUREȘTI — 

AVÎNTUL GHEORGHENI 14—3 
(4—2, 5—0, 5—1). Joc de o sin
gură repriză, în care subtili
tatea 
tactică 
elanul 
multe 
echipei din GheorghenL Auto
rii golurilor : Axinte — 3,
Cost ea — 3, Solyom —_3, Tu- 
reanu — 2, Teodoriu, 
Herghelegiu, 
Antal, Tamas. Arbitru : A. Ba
ling ajutat de I. Becze și L. 
Petreseu.

tehnică și maturitatea 
a bucureștenilor au frint 

ofensiv (de foarte 
ori ,.neacoperit“) al

Toke și
respectiv Kercso,

DUNĂREA GALAȚI — ME
TALUL SF. GHEORGHE 8—1 
(3—1, 1—0, 4—0). Au înscris : 
Mocanu — 2, Vișan — 2, Bran- 
dabur, Bertilă, 
neață, respectiv

Marcu și Bi
Ban taș.

Călin ANTONESCU

Programul de
Steaua — Metalul Sf. Gheor
ghe, ora 14,45 : Dinamo — S;C. 
Miercurea Ciuc, ora 17 : Du
nărea Avîntul GheorghenL

azi: ora 11 :

1

0 3 jucători români în selecționata internaționala : !. Constan
tia, Murariu și Gh. Dumitru Q Ion Constantin a înscris 17 puncte

CARDIFF, 21 (prin telefon). Pe 
celebrul stadion Arms Park, din 
Cardiff, în prezența a peste 

35 000 de spectatori, veniți să săr
bătorească centenarul rugbyuluî 
galez, s-a desfășurat partida in
ternațională amicală dintre re
prezentativa Țării Galilor și o 
Selecționată internațională 
au evoluat jucători din _ .
Canada, Japonia, S.U.A., Fiji și 
România (Ion Constantin, Flori
ei Murariu și Gheorghe *
tru, acestuia din urmă acordîn- 
du-i-se și cinstea de a fi căpi
tanul selecționatei). Rezultat : 
32—25 (28—9) pentru Țara Gali
lor. Prima repriză a fost domi
nată net de gazde, galezil jucînd 
foarte spectaculos și înscriind 4 
încercări. Pentru selecționată 
punctele au fost înscrise de Ion 
Constantin, din 3 lovituri de pe-

în care 
Anglia,

Dumb

deapsă. După pauză, galezil mai 
înscriu o încercare, dar fața jo
cului se schimbă. Selecționata in
ternațională începe să atace, im
pulsionată parcă de senzațional? 
lovitură de pedeapsă reușită de 
Ion Constantin de la 50 m, care 
a stîmlt aplauzele întregului sta
dion. Selecționata a jucat in con
tinuare foarte bine și a mal echili
brat scorul, la capătul unui meci 
care a oferit un rugby spectacu
los, de excelentă calitate. Toți 
cel trei jucători români au evo
luat foarte bine, remarclndu-se 
în mod deosebit Ion Constantin 
care a înscris 17 puncte, cel 
mal eficace jucător al Selecționa
tei, De Ia gazde s-a remarcat 
tn mod special Roger Blyth, au
tor a 24 de puncte. A arbitrat 
bine Allan Richard.

l ---------------------------------
I SURPRIZE ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE BASCHET FEMININI
I
I
I
I
I

Florin Slavei rezistă cu succes la asaltul jucătorilor dinamoviști 
Foto : Virgil ONESA

I
I

Olanda - România 71 - 53 in grupa B

SCHIMBA SOARTA DERBY-ULUI I
RAPID (3-3) LA POLO I

BOSANSKI BROD, 21 (prin 
telefon). întrecerile din grupa 
B a celei de-a 17-a ediții a 
campionatului european die 
baschet feminin au fost echi
librate și interesante. Fiecare 
reprezentativă prezentă aid a 
sperat la unul din primele două 
locuri ale clasamentului, care 
permitea accesul în turneul fi
nal (locurile I—VIII) de la 
Banja Luka. După ce în prima 
zi țînăra reprezentativă a țării 
noastre a repurtat o frumoasă 
victorie în fața Finlandei, iar 
Olanda a înregistrat prima sur
priză, cîștigînd în fața Fran
ței, sâmbătă am asistat la 
alte surprize. Fetele noastre, 
lipsite de experiență, au evo
luat slab în fața bătăioasei 
formații olandeze, pierzînd cu 
53—71 (24—40). încă din prime
le minute crisparea a influen
țat în 
echipei 
regăsit 
permis 
prindă ___ __________ __
'olandezele conduceau cu 30—10, 
în min. 15 cu 34—16, iar in 
min. 30 diferența a ajuns la 
59—36. Toate încercările bas
chetbalistelor noastre au rămas

mod negativ evoluția 
române, care nu s-a 

nici un moment și a 
adversarelor să se des- 
hotărîtor. în min- -10

fără rezultat, selecționata Olan
dei repurtînd o victorie meri
tată. Au marcat : Solovăstru 6, 
Armion 18, Szekely 3. Bădinid 
8, Pali 12, Tocată 2, Keresztesi 
4 pentru formația noastră, res
pectiv Van der Meiss 6, Van 
Remst 6, De Rider 18, De Li es
te 12, Van Hervoost 2, Bosch 
4, Cazius 2, Blanke 21.

în celălalt meci al grupei, 
Franța și Finlanda au oferit o 
dispută atractivă. în care pri
ma echipă a avut în experi
mentatele Catherine Maltols și 
Florence Maire jucătoare de 
excepție și a cîștigat cu 76—67 
(39—28). Alte rezultate : Polo
nia — Anglia 80—56 (40—32), 
Cehoslovacia — Belgia 110—45, 
Spania — Belgia 88—67, Un
garia — Anglia 77—37, Polonia
— Italia 69—63, Cehoslovacia
— Bulgaria 72—59.

Duminică seara numeroși 
spectatori au asistat la ultime
le jocuri, care aveau să de
cidă echipele calificate.

Paul IOVAN

Fină la Închiderea ediției nu 
am primit legătura telefonică 
pentru a afla rezultatul medu
lui România — Franța.

AGENDĂ
Turneul feminin de la Smede- 

revska Palanka a continuat cu 
runda a 7-a, în care Elisabeta 
Polihroniade (România) a remi’ 
zat cu Zatulovska (U.R.S.S.), în 
timp ce a doua maestră româncă 
participantă la concurs, Lia Bog
dan, a învins-o pe iugoslava Mi- 
livojevicl. In clasament conduce 
Lemaciko (Bulgaria), cu 4 p (1), 
urmată de Polihroniade — cu 3,5 
p și două partide întrerupte. Lla 
Bogdan se află pe locul 7, cu 
2 P

ȘAHISTA
nez Skrobek, cu 7 p (1), urmat 
de coechipierul său Tomaszew
ski — 6 p '
- 3,5 P-

și cehoslovacul Lanc

*

rundă a turneului În
de la Tillburg (Olan-

(1).
★

turneul international de la 
„Memorialul Cigorin", după

Foarte interesant acest ' — 
prim — derby Rapid — Dinamo 
din actualul sezon al campio
natului de polo. Cele două 
echipe fruntașe au luptat cu 
multă ambiție, în limitele unei 
depline sportivități, pentru vic
torie, dar la capătul celor 4 
reprize tabela de marcaj indica 
scorul de 3—3 (0—0, 1—0, 1—0, 
1—3), Rapid rămînînd astfel cu 
două puncte avans față de ac
tualii campioni.

în prima jumătate a întilni- 
rii, Dinamo s-a aflat mai mult 
la cîrma jocului, a asaltat 
aproape continuu poarta lui 
Florin Slavei, dar consacrații 
Nastasiu, D. Popescu, Rus, Ră- 
ducanu, Munteanu nu au putut 
învinge portarul giuleștean. 
Feroviarii. în schimb, luptînd 
cu multă vigoare în defensivă 
(așa se și explică cele cîteva 
eliminări) au speculat la ma
ximum inexactitățile din apă
rarea adversă și mai întîi 
Olac (repriza secundă) cu con
cursul lui Spînu și apoi Scher- 
van, la un frumos contraatac 
(repriza a 3-a), au obținut 
pentru echipa lor un avantaj 
de două goluri. în ultimul sfert, 
șansele campionilor păreau to
tal compromise, dar introdu
cerea tînărului Cătălin Moicea- 
nu (17 ani) a schimbat soarta 
partidei. în mai puțin de 60 
de secunde juniorul dinamo- 
vist a concretizat o situație de 
„om în plus" (ceea ce, pe rind, 
Răducanu, Rus, D. Popescu,

Munteanu nu reușiseră) și apoi 
l-a „executat** fără șovăire pe 
FI. Slavei cu un șut imparabil 
(2—2). O adevărată lovitură 
de teatru: un jucător de 17 
ani, curajos, cu personalitate 
(polo-ui românesc mai are 
asemenea talente pe care se 
poate baza in competițiile vii
toare de amploare !) a schim
bat, intr-un singur minut, soar
ta unui derby. Și acesta pen
tru că dinamoviștii, încurajați 
de acest succes s-au aflat și 
pe punctul de a cîștiga (3—2 
prin Munteanu, tot la „om in 
plus**). La singura situație de 
superioritate de care au bene
ficiat în final, rapidiștii nu au 
ezitat și Mustață a adus for
mației sale o meritată egalare 
(3^-3), rând cronometrul mai 

joc.
R.

(3—3), rând cronometrai 
indica 25 de secunde de 
Au condus R. Schilha și 
Timoc.

A. VASILIU
Tot la București : Progresul — 

C.N. ASE 6—5 (3—1, 1—2, 1—1, 
1-1).

La Cluj-Napoca : Voința — 
Crișul Oradea 10—7 (0—1, 5—2, 
2—3. 3—1). Au marcat : Gyar- 
fas 5, CL Rusu 2, Sehok, Col- 
ceriu, Covaci (V) și Costrăș 
4. Ungureanu 2, Bone. (M. Ra
du — coresp.).

Rezultate din seria a Il-a : 
Ind. linii Timișoara 10—9 cu 
Liceul nr, 2 Buc. și 7—9 cu 
Triumf Buc. ; Progresul Oradea 
— Mureșul 15—11.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

In
Soci, _ _
10 runde conduce Van der VIM 
(Olanda) cu 7 p, urmat de Pan- 
cenko (U.R.S.S.) — 6,5 p, Va-
ganian șl Balașov (U.R.S.S.) cu 
5,5 p. In concursul feminin, li
deră este Elena Fatalibekova 
(UJt.S.S.) eu 7,5 p, secundată de 
compatrioata sa Alehina, cu 7 p.

★

La Kroszno (Polonia), In tur
neul internațional masculin, du
pă 10 runde se menține In frun
tea clasamentului maestrul polo-

In prima 
ternațional _ .
da), campionul mondial Anatoli 
Karpov a remizat cu olandezul 
Sosonko, rezultat consemnat și in 
partidele Andersson — Ribli, Hort 
— Timan, Tal — Larsen. L. Por
tis ch a cîștlgat la Kavalek, iar 
Spasski a Întrerupt cu avantaj 
pozițional la Hubner.

★
Potrivit relatărilor presei olan

deze, secretara generală a Fede
rației internaționale de șah, Ine- 
ke Bakker, a declarat că pentru 
organizarea finalei turneului can- 
didaților la titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri Robert Hub
ner și Victor Kordnol și-au de
pus candidatura orașele Merana 
(Italia) șl Velden (Austria). Fi
nala ar urma să Înceapă in e 
daua jumătate a lunii decembrie 
din acest an.

FINALA
„CUPEI INTERCONTINENTALE'

Conducerea clubului de fotbal 
„Naciarwd* din Montevideo a a- 
nunțat că în urma unei înțele
geri, finala „Cupei intercontinen
tale4* tn care se vor întilnl Na- 
clonal din Montevideo, cîștigătoa
rea „Cupei Americii de Sud“ șl 
echipa engleză Nottingham Forest, 
deținătoarea „C.C.E.4* se va des
fășura într-o singură manșă. în co
municat se arată că finala va a- 
vea loc la 4 februarie Ta Tokyo.

Înaintea meciului
„GREILOR" HOLMES - CLAY

ATLibxl^M @ La concursul at
letic de la Tokio au luat parte 
320 de concurenți, printre ei a- 
flîndu-se numeroși campioni •• 
limpici și recordmani mondiali.' 
Iată câștigătorii : masculin : 200
m — Mennea 20,03; înălțime — 
Wszola 2,30 m ; triplu salt — 
Udumaje 16,84 m ; 1 500 m — 
Becker 3:47,5 ; ciocan — Riehm 
76,48 m ; 100 m — Floyd 10,16; 
prăjină — Volkov 5,50 m ; 10 000 
m — Seko 28:38,7 ; lungime — 
Jaskulka 7,88 m ; 800 m — For
bes 1:49,7 ; 110 m.g. — Pucikov 
13,76 ; suliță — Wessing 87,66 mj 
3 000 m obst. — Maminski 8:28,5; 
400 m.g. — Schmidt 48,58 ; 4x100 
m — S.U.A. 38,52 ; 4x400 m — 
S.U.A. 3:04,9 ; feminin : 100 m.g.
— Komiseva 12,68 ; înălțime — 
Simeoni 1,96 m ; 200 m — Small
wood 22,27 ; suliță — Gumba 64,20 
m ; greutate — Kravcevskaia 21,17 
m ; 100 m — Hunte 11,24 ; lungi
me — Susiek 6,57 m ; 1 500 m
— Dorio 4:12,6 ; 400 m — Smith 
51,92 ; 4X100 m — U.R.S.S. 42,96. 
0 In luna octombrie se va des
fășura la Kosice cea de-a 50-a 
ediție a „Maratonului Păcii**, în
trecere ce va reuni peste 1000 
de atleți din 20 de țări ale lu
mii. Printre cei care și-au anun
țat participarea se numără du
blul campion olimpic Waldemar 
Czierpinski (R.D.G.) și america
nul Herman Atkins.

BOX o Pugilistul mexican Gua
dalupe Pintor și-a păstrat titlul 
de campion mondial profesionist 
la categoria cocoș (versiunea 
WBC) învingînd prin k.o. în re
priza a 12-a pe englezul Johnny 
Owen, în meciul disputat la Loa 
Angeles. Suferind un grav trau
matism celebrai în urma lovi
turilor primite, Owen a fost 
transportat la spital, unde a fost 
supus unei intervenții chirurgi
cale. Starea sa este critică.

CICLISM ® Etapa a 10-a din 
„Tour de 1’Avenir4* disputată pa 
traseul Le Clusaz — Saint Julien 
en Genevois (117 km), a fost 
cîștigată de sovieticul Iuri Ba
rinov, în 2h 37:19. Lider al cla
samentului se menține rutierul 
columbian Alfonso Florez, urmat 
de Iuri Kașirin (U.R.S.S.), la 
4:06 și de campionul olimpic, so
vieticul Serghei Suhurucenka, 
la 4:15.

TENIS o în sferturile 
finală ale turneului 
de la Las Vegas, 
Turnbull a produs o 
eliminînd-o cu 7—5, 6—2, 
clpala favorită Martina 
Iova. în celelalte partide :

de 
feminin 
Wendy 

surpriză, 
pe prln- 
Navratt- 

-----------  - -------- : Ha- 
nlka — Smith 6—2, 6—2; Jaeger — 
Jausovec 6—0, 7—6 ; Mandlikova 
— Jordan 2—6, 6—0, 6—2.

C.E. DE TENIS [amatori]
ÎNAINTEA FINALELOR
BELGRAD, 21 (Agerpres). — s« 

apropia de sfirșit campionatele 
europene de tenis pentru ama
tori. In finala probei de simplu 
bărbați se vor întilnl sovieticul 
Borisov șl cehoslovacul NavratU. 
In timp ce pentru titlul feminin 
vor lupta jucătoarele sovietice 
Elisenko șl Zaițeva.

Iată rezultatele înregistrate tn 
semifinale : masculin : Borisov— 
— Pugaev 2—6, 6—4, 6—3, 6—S t 
NavratU — Benyk 6—4, 6—2, 6—3; 
feminin : Elisenko — Borodina 
6 4, 6—3 î Zaițeva — Kopeckova 
7—6, 3—6, 6—4.

*
Invingind cu scorul de 3—2 e- 

fchlpa Australiei, selecționata da 
tenis a Italiei s-a calificat pen
tru finala „Cupei Davis". Rezul
tatele ultimelor două partide de 
simplu : Panatta — McNamara 
6—L 7—5, 6—4 ; Frawley — Ba- 
razzuttl 2—6, 6—4, 3—6 (s-au ju
cat doar trei seturi). Italia va 
întîlnl în finală pe cîștigătoarea 
semifinalei de la Buenos Airea 
dintre Argentina șl Cehoslovacia.

La Buenos Aires, în semi
finalele interzonale ale „Cu
pei Davis", echipa Cehoslovaciei 
conduce cu 2—1 în fața selec
ționatei Argentinei : Slozil —
Clere 3—6, 6—3, 6—4, 2—6, 1—«5
Lendl — Vilas 7—5, 8—6, 9—7 1
Lendl, Smld — Vilas, Clere 6—Z. 
6—4. 6—3.

CAMPIONATE • TURNEE
SCOLIA. In etapa a 5-a a cam

pionatului scoțian, Celtic Glas
gow a fost ținută în șah, pe 
teren propriu, de formația Air
drie, cu care a terminat nedecis: 
1—1. Oaspeții au deschis scorul 
în min. 56, prin Sandy Clarck, iar 
Celtic a egalat în minutul 80, prin 
golul marcat de Charlie Nicholas, 
din lovitură de la 11 m. Alte re
zultate : Kilmarnock — Rangers 
1—8 ; Patrick — Aberdeen 0—1 ; 
Mirren — Dundee 2—0. In cla
sament conduc 
deen, cu cite 
Celtic — 9 p.

ANGLIA. In

Rangers șl Aber- 
10 p, urmate de

derland 0—0 ; Manchester City — 
Stoke 1—2.

ITALIA. In etapa a doua • 
campionatului s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : “
Napoli 3—2, Avellino 
Una * " 
1—0, 
4—1, Juvestus — Como 2—0, Peru» 
gia — r ’ ‘ ’ ----- '
Udinese
1- 
nazionale, 
cu cîte 4

BELGIA, 
natului la 
a terminat 
Standard 
Beerscbot — R.W.D.M. 1—0 ; Ho
ringen — Winterslag 4—2 ; Wa
regem — Gent 3—0 ; F.C. Bruges 
— Bercnem 4—0 ; Waterschei — 
Beveren 1—0. In clasament după 
cinci etape conduce Anderlecht 
cu 9 puncte urmată de Standard 
Liăge cu 8 puncte.

@ în turneul internațional de 
la Tripoli, echipa Universitatea 
Cluj-Napoca a întrecut cu scorul 
de 1—0 (1—0) selecționata secun
dă a Libiei.

2—3, Catanzaro 
Intern azion ale

Ascoli —»
— Fioret»-
— Torin.

Cagliari

Bologna 0—0, Pistoiese — 
j 1—1, Roma — Brescia 

In clasament conduc Inter- 
Roma șl Fiorentina, 
P.
— în derbyul câmpia* 
Bruxelles, Anderlech» 
la egalitate 1—1 cu

Liege. Alte rezultate 1campionatul en
glez, după 7 etape conduce Ips
wich, cu 11 p, urmată 
tlngham și Southampton, 
10 p. Rezultate tehnice : 
gham — Leicester 5—0 ;
— Coventry 2—0 ; Aston 
Wolverhampton 2—1 ; Birmingham
— WB Albion 1—1 ; Brighton — 
Norwich 2—0 ; Everton — Crystal 
Palace 5—0 ; Leeds — Manchester 
United 0—0; Middlesbrough — Ar
senal 2—1 ; Southampton Li
verpool 2—2 ; Tottenham — Sun-

de Not- 
cu cite 
Nottin- 
Ipswlcb 
Villa —

x După cum s-a mai anunțat, la 
octombrie, in orașul Las Vegas, 
—-•-----1 mondial de box la ca

tegoria grea (versiunea W.B.C.) 
americanul de culoare Larry Hol- 

" va intîlni oficial pe fostul 
al centurii, Cassius 

day. Holmes este neînvins In ca
rieră. In deschidere la acest med, 
fostul campion al lumii la „grea" 
Leon Spinks n va întîlnl pe co
lumbianul Bernardo Mercado.

12 octombrt 
campionul 
teearia gr

Imes îl v« 
deținător 
dav. Ho

I
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