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Etapa a IX-a a Diviziei „A" la fotbal

STEAUA (locul 17) ÎNVINGE PE DÎNAAAO (liderul)!
© „Poli" Timișoara, egala lui Utrecht la Pitești • F.C. Olt a ratat încă o dată vic
toria pe teren propriu • Craiovenii, din nou învingători la Galați © „Seria Mate- 

ianu" continuă • Progresul-Vulcan, două puncte „de aur“cu Sportul studențesc

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Tg.

A.S.A. Tg. Mureș- Jiul 2-1 (2-1) 1. Corvinul 9 6 0 3 22-12 12
Progresul-Vulcan - Sportul studențesc 1-0 (1—0) 2. Dinamo 8 6 0 2 14— 5 12
F.C. Olt - Chimia 0-0 3. Univ. Craiova 7 6 0 1 11- 4 12
Dinamo - Steaua 0-2 (0-2) 4. F.C. Argeș 8 5 1 2 18- 7 11
F.C. Argeș - „Poli" Timișoara 0-0 5. F.C.M. Brasov 9 5 1 3 10- 8 11
F.C.M. Brașov - Politehnica lași 2-1 (0-1) 6. A.S.A. Tg. Mureș 9 4 2 3 17-16 10
F.C. Baia Mare - „U" Cluj-Nc.poca 1-2 (0-2) 7. Chimia 9 4 2 3 14-17 10
Corvinul — S.C. Bacău 4-1 (0-0) 8. Sportul stud. 9 4 1 4 13-12 9
F.C.M. Galați - Univ. Craiova 1-2 (1-2) 9. Jiul 9 4 0 5 15-12 8

10. „Poli" Timișoara 7 3 1 3 5- 5 7
ETAPA VIITOARE (miercuri 8 octombrie) 11. „U“ Cluj-Napoca 9 3 1 5 8-11 7

12. F.C. Baia Mare 9 3 1 5 11-15 7
Univ. Craiova — F.C. Baia Mare 13. Progresul-Vulcan 9 3 1 5 14-20 7
Steaua - ,.U“ Cluj-Napoca 14-15. Politehnica lași 7 3 0 4 11-10 6
Politehnica lași - Jiul Steaua 7 3 0 4 9- 8 6
S.C. Bacău — Progresul-Vulcan 16. F. C. OII 8 2 2 4 4-12 6
F.C. Olt - A.S.A. Tg. Mureș 17. S.C. Bacău 8 2 1 5 10-20 5
F.C.M. Galați - „Poli" Timișoara 18. F.C.M. Calați 9 2 0 7 9-21 4

F.C.M. Brașov - F.C. Argeș Citiți cronicile GOLGETERII
Sportul studențesc - Corvinul in pag. 2—3

8
Mureș) — 
(Corvinul).

goluri — Fanici (A.S.A.
1 din 11 m, Pctcu

7 goluri — Țevi (Progrcsul- 
Vulcan), Radu II (F. C. Argeș) 
— 1 din 11 m.

6 goluri — Giuchicl (Jiul).

Minutul 45 al derbyului. Un șut splendid al lui Marcel Rădu- 
canu și Spcriatu este învins pentru a doua oară.

Foto :. Dragoș NEAGU

DINAMO BUCUREȘTI - DIN NOU
CAMPIOANA NAȚIONALA DE OINĂ

După mulți ani, specialiștii 
prezenți pe stadionul Rulmen
tul din Alexandria la finala 
campionatului național de oină 
desfășurată timp de trei zile 
în organizarea Ireproșabilă a 
C.J.E.F.S. Teleorman au fost 
de părere, in unanimitate, că 
actualele întreceri s-au situat 
la un înalt nivel tehnic și 
spectacular. Cele zece echipe 
calificate în ultimul act al ce
lei mai importante competiții 
a sportului nostru național 
s-au prezentat temeinic pre
gătite, furnizînd jocuri în care 
principalele favorite au trebuit 
să se întrebuințeze la maxi
mum pentru a obține victoria, 
iar confruntările dintre candi
datele la un loc pe podium au 
fost mult gustate de public, 
aceste echipe demonstrînd că 
oină este frumoasă cînd se în- 
tilnesc formații puse la punct.

Confirmîndu-și valoarea, 
namoviștii 
nați de 
Gheorghe 
frumoasa 
termina neînvinși 
nai. 
oară tricourile de campioni. 
Succesul lor este cu atît mai 
remarcabil cu cît, de data a- 
ceasta, ei au trebuit să facă, 
în meciurile decisive, uz de 
întregul lor potențial fizic și 
tehnic (20—19 cu C.P. Bucu
rești. 21—20 cu Viață nouă 
Olteni), pentru a-și menține

di- 
bucureșteni, antre- 
maestrul sportului 
Vlase, au reușit 
performanță de a 

turneul fi- 
îmbrăcînd pentru a opta

Echipa Dina-invidiatul titlu.
mo București, care a avut în 
mijlocașul centru Nicolae Pă
sărică un jucător inspirat și 
bun trăgător la „prindere" și 
un iscusit realizator la „bătaia 
mingii", a folosit următoarea 
formație de bază : M. Andruș- 
că, I. Minac, Gh. Chi(u, Al. 
Bobeica, Fi. Dincă, I. Anghel, 
Gh. Dascălu, T. Sirbu, I. Fun- 
dățeanu, Tr. Perșînaru, N. Pă
sărică.

Deosebit 
fost lupta 
două locuri pe podium. Echi
pele Viața nouă Olteni (jud. 
Teleorman), revelația campio
natului, Universitatea Bucu
rești (mult schimbată in bine 
de cînd a venit la conducerea 
tehnică prof. Gh. Vasile), 
C.P. București, de forțe 
bil egale, au acumulat 
care, in final, cite 23 de 
te. fiind departajate, în 
nea menționată, 
veraj.

CLASAMENTUL 
Dinamo București 
pioanâ republicană), 
nouă Olteni 23 p, 3. Universi
tatea București 23 p, 4. C.P.B. 
23 p, 5. Avîntul Frasin 19 p, 
6. Laminorul Roman 17 
Urmează, în ordine, 1 
Grivița (jud. Galați), Energia 
Rimnicel (jud. Buzău), Meta
lul Tîrgoviște, Drum nou Dra- 
gu (jud. Sălaj).

Traian IOANIJESCU

de disputată a 
pentru celelalte

Și 
sensi- 

fie- 
punc- 
ordi- 

de puncta-

FINAL : 1.
27 p (cam-

2. Viață

’ P- 
Zorile

Atac dinamovist la poarta Stelei

Dinamo întrece la scor pe Steaua

în Divizia națională de hochei

NOTA 10 PENTRU DORU TUREANU!
Un scor de proporții neobiș

nuite în statistica derbyurilor 
hocheistice Dinamo — Steaua : 
7—1 (2—1, 2—0, 3—0), simbată, 
pe patinoarul „23 August" ! 
Peste 2 500 de spectatori au 
mirat evoluția excelentă a 
namoviștilor, care au făcut 
meci de „zile mari", dar au 
fost — în același timp — de
cepționați de prestația foarte 
slabă a campionilor. După un 
început, oarecum, echilibrat, su
perioritatea formației pregătite 
de tînărul antrenor Eduard 
Pană (pînă nu de mult com
ponent de bază al „naționalei") 
a ieșit pregnant în evidență. 
Practicînd un joc colectiv, cu 
o țesătură rapidă și rafinată 
de pase, dinamoviștii s-au im
pus după primele zece minute 
de joc, dominînd cu autoritate 
un adversar crispat și apăsat, 
parcă, de miza meciului. Prin
cipalele „piese" ale atacului 
stelist. Cazacu, Bălăucă, Gheor
ghiu, Chiriță, au abuzat neper- 
mis de mult de acțiuni indivi
duale, devenind astfel o pradă 
ușoară pentru contraatacurile 
dinamoviste, conduse magistral 
de Doru Turcanu, căruia tre
buie să-i acordăm nota 10 ! El 
a fost „dirijorul orchestrei", a 
marcat 4 goluri (unul mai fru
mos decît altul). S-au remarcat, 
de asemenea, colegii săi de li - 
nie, Axinte și Costea, fundașul 
Moroșan, portarul Gh. Huțan, 
sigur și prompt în intervenții. 
Dar aprecierile se cuvin, deo
potrivă, întregii echipe.

ad- 
di- 
un 
au

Scorul a evoluat astfel : min. 
7 — Axinte 1—0, min. 16 — 
Tureanu 2—0, min. 17 — Teo
dor 2—1, min. 34 — Tureanu 
3—1 (gol de antologie hocheis- 
tică, înscris printr-un șut de la 
treime, la „vinclu"), min. 38 — 
Tureanu 4—1, min. 43 — Dumi
tru 5—1, min. 43 — T«ke 6—1, 
min. 44 — Tureanu 7—1. Bun 
arbitrajul Iul Gh. Mureșan (la 
centru), ajutat la cele două li
nii de FI. Gubernu și O. Barbu.

Valeriu CH1OSE
La Miercurea Ciuc s-au dis

putat celelalte două partide aio 
etapei. Iată rezultatele :

AVINTUL GHEORGHENI — 
METALUL SF. GHEORGHE 
12—3 (3—2, 4—0, 5—1). Au mar
cat : Kercso, Daniel, Gherghely 
(cite 2) SQket, Gyorgy, Andrei. 
Z. Antal, 
respectiv 
Kcmcnessi. 
lint, ajutat 
Z. Roth.

S. C. M.
GALAȚI 10—1 (1—0, 4—0, 5—1). 
Au marcat : Csiszer, Peter (cîte 
2). Prakab, I. Antal, Mikloș, 
E. Antal, Gali, Șandor, res
pectiv Brandabur. A arbitrat : 
Gh. Mureșanu, ajutat de L. Pe
trescu și T. Szabo.

V. PAȘCANU-coresp.
Astăzi au loc partidele re

vanșă ale acestei etape. Meciul 
de la București, dintre Dinamo 
și Steaua, începe la ora 17, pe 
patinoarul „23 August".

K. Antal, Lengyel, 
Ungureanu, Baka, 
A arbitrat A. Ba
de Gh. Tașnadi și

CIUC — DUNĂREA

DEBUT EXCELENT AL RUGBYSTILOR ÎN IRLANDA
Reprezentativa do rugby a 

țării noastre și-a început sîm- 
bătă turneul în Irlanda, întîl- 
nind în localitatea Limerick 
puternica selecționată a pro
vinciei Munster, cu mulți in
ternaționali în formație. După 
o primă repriză mai echilibra
tă, tricolorii s-au impus cate
goric în cea de-a doua, obți- 
nînd o frumoasă victorie: 32—9 
(7—6). Cei aproximativ 12 000 
de spectatori, precum și tehni
cienii si ziariștii veniți la meci 
din Irlanda și din întreaga 
Mare Britanic au rămas plăcut 
impresionați de jocul spectacu
los și eficace al rugbyștilor ro
mâni, aplaudindu-i „la scenă 
deschisă".

Primul a ounctat celebrul

CU SELECȚIONATA
Tonny Ward din lovitură de 
pedeapsă (min. 14), dar după 
numai două minute Aldea a . 
marcat eseu la capătul unei 
frumoase acțiuni colective, iar 
în min. 24 Constantin a exe
cutat precis o lovitură de pe
deapsă. A redus handicapul a- 
celași Ward (l.p.) : 7—6 la
pauză. în repriza secundă a în
scris mai întîi Fuicu (încer
care, min. 50, transformată de 
Constantin), apoi Ward (l.p. 
min. 52), din acest moment în- 
cepînd un adevărat recital ro
mânesc: Lungu (încercare, min. 
66), Constantin (l.p. min. 72), 
Aldea (încercare, min. 76, 
transformată de Constantin), 
Fuicu (încercare la o frumoasă 
acțiune inițiată de Munteanu

MUNSTER
transformată 

rezultat
de 
fi-

evoluat în 
— Aldea, 
Fuicu —

în min. 78 
Constantin) : 32—9, 
nai.

Echipa noastră a 
alcătuirea : Codoi 
Constantin, Lungu,
Alexandru, Paraschiv — Stoi
ca, Dumitru, Borș — Dărăban, 
Caragea — Bucan, Munteanu, 
Țurlea.

De la Limerick, rugbyștii 
români au plecat la Dublin, 
unde vor juca miercuri în com
pania selecționatei provinciei 
Leinster, care a lăsat o bună 
impresie în primăvară, cînd 
a evoluat în țara noastră. Să 
sperăm că, după acest debut 
excelent, tricolorii vor culege 
aprecieri elogioase și în capi
tala Irlandei.

Divizia „A“ la handbal, etapa a Vl-a

STEAUA -H.C. MINAUR, LA BAIA MARE: 19-18!
Duminică s-a desfășurat etapa a Vl-a a campionatelor de hand

bal Divizia „A". La masculin, Steaua a cîștigat derby-ul de la 
Baia Mare și se detașează, neînvinsă, in clasament, în timp ce la 
feminin echipele din Timișoara

MASCULIN

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— STEAUA 18—19 (12—12).
Deși obținută în extremis, vic
toria campionilor este meritată. 
Efectivul stelist este la ora ac
tuală superior celui al băimă- 
cenilor, deținînd în plus și o 
formă sporivă — concretizată 
în omogenizare, în eficiență o- 
fensivă, în apărare mobilă — 
mult mai bună. Dacă meciul 
a fost totuși pe muchie de cu
țit, cauzele se află, pe deopar
te, in exprimarea mai puțin 
convingătoare a interilor Va
sile Stingă și Marian Dumitru 
pe parcursul a aproape 50 de 
minute de joc, iar pe de altă 
parte în efortul gazdelor 
a-și materializa șansa ' 
acasă, în ardoarea cu care au 
luptat pentru rezultat. Din pă
cate, derbyul etapei s-a trans
format într-o dispută a nervi
lor, Intr-un carusel al greșeli-

de 
jocului

au pierdut din nou acasă, 
lor cauzate de pripeală și de 
tensiunea sub care s-au aflat 
ambele formații. O parte din 
vină — și nu una oarecare — 
o poartă arbitrii D. Gherghi- 
șan și C. Drăgan (Iași) care au 
avut o prestație sub nivelul ce
rințelor, dictînd decizii eronate 
care au produs consternare în 
tribune și tensiune nervoasă în 
teren.

Steaua și-a compensat minu
surile liniei de la 9 m prin 
jocul excepțional pe semicerc 
al lui Werner Stockl și prin 
știința pe care o are întreaga 
echipă de a combina derutant, 
în viteză, pînă la ivirea breșei. 
De partea cealaltă Minaur a 
contat efectiv doar pe efi
ciența a doi jucători (Măricel 
Voinea șl Iosif Boroș), ceilalți 
colegi, Intre care mulți tineri 
și foarte tineri, neavînd nici 
experiența șl, poate, încă nici 
posibilitatea de a conta hotărî- 
tor la activul echipei. Cu toate

acestea Minaur, care și-a con
dus o bună parte din timp 
prestigiosul adversar, a avut 
șansa egalului ratată, însă, în 
ultimele secunde de joc de 
Măricel Voinea, cel care a scă
pat copilărește mingea din mî- 
nă. S-ar putea spune chiar că 
gazdele și-au irosit mai înain
te posibilitatea de a fi egale 
campioanei, ratind patru arun
cări de la 7 m în minutele 21, 
42 47 și 51. Oricum, însă, re
zultatul de pe teren este, așa 
cum spuneam, conform cu rea
litatea și el atestă ascensiunea 
campioanei României, precum 
și intrarea în circuitul valorilor 
a formației maramureșene, re
maniată cvasi-radical. Au în
scris : M. Voinea 9, Boroș 6, 
Halmagyi 3 pentru Minaur, 
Stingă 8, Stokl 5, Dumitru 4, 
Voina 2 pentru Steaua.

Hristache NAUM
DINAMO — C.S.M. BOR- 

ZEȘTI 23—12 (9—5). Meci fru
mos, deschis, în care formația 
dinamovistă s-a dovedit supe-

(Continuare in pag. 2-3)



Campionatele naționale de călărie

SPORTIVII DL IA STEAUA - PROTAGONIȘTII ÎNTRECERILOR
CRAIOVA, 5 (prin telefon) 

întrecerile finalelor campiona
tului național de călărie pentru 
seniori au continuat la baza hi
pică din „Parcul poporului" cu 
disputele din cadrul probelor de 
dresaj și obstacole.

Desigur, în centrul atent iei 
s-a situat întrecerea pe echipe. 
La Start s-au prezentat echipe
le Steaua. C.S.M. Sibiu, C.S.M 
Craiova. Dinamo. Timiș Izv>n, 
A.S.A. Cluj-Napoca și Petrolul.

Concursul a debutat în noi a 
de superioritate evidentă a că
lăreților de la Steaua, pregătiți 
de antrenorul Dumitru Hering, 
care păreau că se vor impune 
fără dificultate, cu toate 
sportivii - - - -
poca și 
evoluții 
tanții 
(Teodor
Florin Stoica, cu Nehoiu, Mir
cea Neagu, cu Ecou, Dumitru 
Velea, cu Lan) au terminat 
manșa I fără nici un punct de

ca 
de la A.S.A. Clttj-Na- 
C.S.M. Sibiu au avut 
bune. Dacă reprezen- 
clubului bucureștean 
Pancă, cu Spulber,

penalizare, în cea de a doua, ei 
au plătit tribut cîtorva erori 
care, în final, i-au adus la e- 
galitate cu călăreții de la C.S.M. 
Sibiu și A.S.A. Cluj-Napoca. 
Pentru desemnarea noii campi
oane, a fost nevoie de executa
rea unui parcurs de baraj. Vic
toria a revenit călăreților bucu- 
reșteni care, cu mai multă a- 
tenție in partea a doua a în
trecerii, ar fi putut elimina e- 
moțiile barajului. Să mai men
ționăm, de asemenea, compor
tarea sportivilor clujeni, la ca
re se face simțită „mina" nou
lui antrenor, Dumitru Loneanu

Clasament final : '
4 p, 2. C.S.M. Sibiu 

A.S.A. Cluj-Napoca 16 
pă baraj, 4. Dinamo 
Timiș Izvin 30 p.

Conform așteptărilor, probe
le de dresaj au fost dominate 
de călăreții de la Steaua. I-am 
numit pe Dumitru Velicu, An- 
ghel Donescu și Sorin Soveja.

Clasament final : cat. ușoa-

1. Steaua
8 p, 3. 

p — du- 
24 p, 5.

ră : 1. Sorin Soveja, cu Dra
gon 543 p, 2. Gh. Moișeanu 
(Steaua), cu Pascal 484 p, 3. D. 
Loneanu, cu Fior 472 p ; cat. 
Sf. Gheorghe : 1. S. Soveja, cu 
Dragon 788 p, 2. D. Velicu, cu 
Lan, 700 p, 
cu
2 :
P.
P, 
P ; 
nescu, cu Dor 964 p, 2. D. 
licu cu Delfis, 842 p, 3. S. 
veja. cu Triumf 779 p.

Tot călăreții de la Steaua au 
dominat și proba de obstacole 
categoria mijlocie.
Mircea Neagu cu Ecou a fost 
mai bun 
Popa cu 
cimi de i 
final : 1.
4 p (40,3 
Ficus 4 p 
na Moisei
4 p.

... ... ... 3. D. Loneanu,
Fior 690 p ; cat. intermediar 
1. A. Donescu, cu Dor 862

2. A. Donescu, cu Emir 782
3. D. Velicu, cu Delfis TÎ0
Marele premiu: 1. A. Do- 

Ve- 
So-

în baraj.

decît colegul său Ion 
Ficus, cu doar 3 ze- 
secundă !

M. Neagu
sec.), 2. I.

. (40.6 sec.),
i (Dinamo),

Clasament 
cu Ecou 
Popa, cu 
3. Maria- 
cu Baical

Emanuel FANTÂNEANU

Turneele pentru locurile 9-12 in Divizia „A“ de volei

LUPTĂ ASPRĂ
ZALAU, 5 (prin telefon). 

Cele patru formații feminine 
care-și dispută, în Sala sportu
rilor de aici, posibilitatea de 
a rămîne în Divizia „A" de 
volei și-au început sîmbătă 
întrecerea de pe „bloc-star- 
turi“ diferite, ca urmare a 
fantului că două dintre ele — 
Universitatea Timișoara și 
Universitatea București — por
neau cu avantajul celor două 
victorii directe, înregistrate în 
seriile campionatului, în fața 
echipelor 
respectiv, 
prima zi 
studentele 
detașat în 
tului prin 
(7, -14, 7,

Olimpia Oradea și, 
Rapid. Sîmbătă, în 
a turneului 

timișorence 
fruntea 
victoria 
9),

final, 
s-au 

clasamen- 
cu 3—1 

realizată în 
compania colegelor lor bucu- 
reștene. Doina Popescu-Ghea- 
ră, Maria Rusu, Marianne 
Wolff și mai tinerele lor co
lege Daniela Roșea, Cristi
na Cosma și Piroșka Kovacs 
au dominat, în general, re- 
mareîndu-se prin forța atacu
lui, prin buna dirijare a acțiu
nilor la fileu. De partea cea
laltă. sextetul Universității 
București a părut mai puțin 
„închegat" și inspirat în ac
țiuni (ceva mai constante fiind 
Gabriela Cojocaru șl Lucia 
Albeșteanu). în celălalt meci, 
Rapid a marcat prima victo
rie. întrecînd pe Olimpia cu 
3—2 (6, -10, -10, 11. 1), dar 
nu fără emoții, orădencele ți- 
nînd la un moment dat frîul 
jocului (ele au condus cu 2—1 
la seturi si erau pe punctul să 
și-l adjudece și pe cel de-al 
patrulea). Scăderea pe plan 
fizic a elevelor lui Octavian 
Bîc le-a permis mai rutinate
lor adversare să preia iniția
tiva. Remarcate : Maria Iva
nov, Ileana Teodorescu, Maria 
Roșea si Viorica Niculescu (R).

Katalin
(O), 

doua, 
a evo- 
decisă 

Oradea

PENTRU EVITAREA
victorie cu 3—1 (-3, 10, 12, 5) 

în fața Universității Timi
șoara, joc în care giuleșten- 
cele au strîns rîndurile 
a nu ieși din lupta 
supraviețuire in „A". 
Rebac, Maria Ivanov, 
Bulancea, Gabriela 
Ileana Teodorescu, 
Hoffmann, Ana Grecu 
tat cu ardoare pentru 
minge, reușind în primul rînd 
să anihileze principalele 
gătoare " '.
Rusu și Marianne Wolff. Jocu
rile au fost 
arbitrii : V.
Ududec, 
văială.

Aurelian BREBEANU

RETROGRADĂRII
spre 

pentru 
Eugenia 
Rodica 

Dogaru, 
Venera 
au lup- 
fiecare

tră-
timîșorence, Maria

c.
conduse corect de 
Chioreanu, Em. 
Pitaru, C. Șo-

BRAILA, 5 (prin telefon). 
Turneul de volei, în care se 
întrec ocupantele ultimelor 
două locuri în clasamentele

Diviziei „A“ masculine, a în
ceput sîmbătă după-amiază. 
in Sala polivalentă, cu două 
jocuri care au produs tot a- 
tîtea surprize. în prima parti
dă, Silvania a reușit, după o 
prestație mai bună decît par
tenera sa, Calculatorul Bucu
rești, să obțină prima victorie 
în actualul campionat, cu 3—1 
(-7, 5, 12, 12), după un joc viu 
disputat. în al doilea 

C. S. M. Suceava a 
o replică palidă echipei 
trolul Ploiești și, printr-o evo
luție sub valoarea arătată în 
celelalte turnee, a permis pe
troliștilor să obțină prima lor 
victorie în campionat, cu 3—1 
(14, -4, 11, 17). Duminică, în cea 
de a doua zi a turneului : 
Silvania — Petrolul 3-1 (-11,
9, 12. 6) și Calculatorul — 
C.S.M. Suceava 3—1 (13. 14,
—11, 13). (N. COSTIN-coresp.).

Pe-

I
I
I
I

Divizia etapa

I sus STEAUA
I

presus de

I
I
I
I
I
I
I
I care a semnat victoria

I

UN (APARENT) INOFENSIV

JOS STEAUA,
toate caracteristică etapă 

consecvență în... inconsecvențele

Surprinzătoare etapă.
Furtunoasă etapă.
Pasionantă etapă, dar mai 

pentru fotbalul nostru, de o rară consecvență în... înconsecvențefe 
sale, bune și rele, rele și bune. O etapă-radiografie în alb-negru, 
cu lumini și umbre care se schimbă între ele de la un joc la altul, 
de parcă între timp, în intervale scurte, uneori chiar foarte scurte, 
s-ar schimba ,.pacientul" din fața aparatului cu raze Roentgen...

Cine și-ar fi putut, oare, închipui că Steaua, care a reușit, pro
babil, miercurea trecută să facă cel mai prost meci din cariera sa, 
părăsind umilită un teren în care a avut la un moment dat 200 
la sută șanse de calificare în turul II al Cupei U.E.F.A., ei bine 
cine și-ar fi închipuil că aceeași echipă, dărîmată psihic miercuri 
seara, va renaște din cenușe și-și va domina cu o uimitoare — 
adeseori — autoritate rivalul de decenii, pe Dinamo, liderul cam
pionatului ?

Jos Steaua, sus Steaua... Primită la Intrarea sa pe teren de un 
nesportiv și masiv cor de huiduieli. Steaua a încheiat partida în... 
focurile de artificii ale foarte numeroșilor săi simpatizanți, îr. a- 
plauzele publicului, ceea ce dovedește — o dată în plus — ce inimă 
mare are spectatorul român, cc iute își vindecă el rănile încă 
sîngerînde, ce părinte rar în dragostea sa rămîne el pentru acest 
copil nebun care este fotbalul Ei bine, acest public — am mai 
scris-o, o scriem din nou, poate vor ajunge și conștiințele jucăto
rilor noștri să tresară la acest ape) repetat — merită mult mai 
mult din partea fotbalului nostru. Ne gîndim, firește, la angajările 
de prestigiu ale soccerului românesc și în primul rînd la lupta pen
tru calificare la turneu) final al C.M. din Spania, la apropiatul 
meci cu Anglia...

Pînă la acest meci, cu Anglia, să nu ocolim însă ..sarea 
piperul" acestei etape oferite de...

... golul senzațional al lui Mateescu, 
nimeni așteptată a Progresului-Vulcan ;

... parada extraordinară a portarului 
scos un gol „gata făcut" în minutul 35 
tor pe spate pentru a respinge balonul 
plasa propriei porț.i ;

... șutul splendid, cu efect, al lui Răducanu, care l-a uluit — 
și l-a făcut șah-mat — pe Speriatu ;

... victoria studenților clujeni Ia Baia Mare, acolo pînă unde 
acum o lună se afla un .,pol al speranțelor" fotbalistice, iar de 
o lună încoace se află un ..pol al derutei" ;

... remizele surprinzătoare de la Slatina șl Pitești ;
... victoria campioanei la Galați, acolo unde localnicii încearcă 

eu disperare să astupe găurile unei bărci care la mereu apă.
Este adevărat, pentru unii etapa de ieri a fost cam prea piperată. 

Dar așa este fotbalul nostru ceJ de toate zilele...
Marius POPESCU

stelist Iordache, care 
al derbyulul, plonjînd ului- 
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stu-

Georgeia Gherman, 
Balint și Ileana Szflcs 
Duminică. în ziua a 
Universitalea București 
luat mai sigură și mai 
în compania Olimpiei 
care a furnizat o replică mai 
palidă decît în prima zi. Stu
dentele — cu I'diko Gall. Wi
re’s Popa. Mihae!a_ Rădulescu, 
Cristina Marin 
în revenire de 
cîstigat destul 
(11, -9. 10. 5). 
doua. Rapid a 
sul de experiență al jucătoare
lor sale, obținînd o prețioasă

și Silvia Firan 
formă — au 

de lejer : 3—1 
în partida a 
valorificat plu-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NURÎERELE EXTRASE LA TRA

GEREA „LOTO 2“ DIN 5 OC
TOMBRIE 1980. EXTRAGEREA I : 
52 64 34 1 ; EXTRAGEREA A II-a: 
33 57 62 69 ; EXTRAGEREA A 
IlI-a : 15 42 26 32 ; FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI : 439.746 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 OCTOMBRIE 

1930
I. ASCOLI — PERUGIA

II. AVELLINO — CAGLIARI
III. CATANZARO — COMO
IV. INTER. — NAPOLI
V. JUVENTUS — BOLOGNA 

PISTOIESE — BRESCIA 
ROMA — TORINO 
UDINESE — FIORENTINA

2
1
1
1
2
1
1

X 
CIM. MEDG. — F.C. C-ȚA 2 
PET. PL. — C.S. T-GV X 
OLIMPIA S. M. — U.T.A. 1 
MIN. A. — C.F.R. CJ-N. 1 
RAPID A. — C.F.R. TIM. 2

DE CIȘTIGURI 674.045

VI.vn. viu.ix.
X.

XI.
XII.

XIII.
FOND
LEI DIN CARE’ 14.241 LEI RE
PORT LA CATEGORIA L

rioară partenerei de întrecere 
atît prin valoarea mai ridicată 
a handbaliștilor lui Oprea Vla- 
se, cit și prin concepția supe
rioară a abordării partidei. 
Sportivii din șoseaua Ștefan 
cel Mare au cîștigat clar, la 
un scor ce scutește de comen
tarii. Au înscris : ~
Ștef, Grabovschi, 
Tase, Dogărescu, 
Paizan 1 pentru 
Mozsy 4, Bocioacă 3, Zsiga 2, 
Berbecaru, Harapu, Lămășanu 
cîte 1 pentru C.S.M. Borzești. 
Au arbitrat P. Isop și AI. Tă- 
năsescu (Pitești). (P. Iovan).

DINAMO BRAȘOV — RE- 
LON SAVINEȘTI 23—17 (11—7). 
Cu o apărare mai bine organi
zată și mai eficienți în acțiu
nile ofensive, brașovenii au 
avut inițiativa în majoritatea 
timpului și au realizat o victo
rie concludentă. Oaspeții au 
menținut echilibrul pînă la ju
mătatea primei reprize, cedînd 
apoi inițiativa. Au marcat : 
Messmer 5, Bota 5, Mintiei 4, 
Coj’ocaru 3, Dumitru 3, Cian 3 
pentru Dinamo, respectiv Zam
fir 5, Zăbală 4, Samson 4, Za- 
haria 4. Au arbitrat M. Bur
că și D. Racoveanu (Buc.). (C. 
GRUIA — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
- GLORIA ARAD 16—12 
(9—5). Meci dîrz, dar de va
loare tehnică modestă. Cele 
mai multe goluri : Dumitru 8, 
Lucian 4 de la Universitatea, 
Deacu 6 și Colet 3 de la Glo
ria. Au condus C. Căpățină și 
Gh. Mihaiașcu (ultimul cu gre
șeli) — Buzău. (Șt. GURGUI — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — 
TEHNICA TIMIȘOARA 
(9—7). Partida a fost 
echilibrată de-a lungul 
celor 60 de minute, 
reușind să marcheze 
victoriei prin Hornea, cînd mai 
erau 10 secunde de joc ! Au
torii golurilor: Nicolescu 6, Se- 
meși 4, Eftene 3, Berbecaru 3, 
Hornea 2 pentru Știința, res
pectiv Folker 11, Bucățea 2, 
Diliță, Feher, Arghîr și Tîmpu. 
Arbitri : R. Iamandi și I. Ene
— Buzău. (V. NENIȚĂ — co
resp.).

Cosma 7, 
Matei cite 3, 
Prică cîte 2, 

învingători,

POLI- 
18—17 
foarte 

tuturor 
gazdele 

golul

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI - 

CONSTRUCTORUL BAIA

care

I
i
I
I

Nimic nu prevestea 
trarea unei dezmințiri 
culelor hîrtiei", care 
formația studențească 
vorită, deși nu-i prezenta
B. Grigore, O. Ionescu și 
Sandu în teren. Sportul 
dențesc ataca cu nonșalanță, 
foarte sigură pe ea și chiar 
rata din poziții și în situații 
clare. încet-încet însă, ju
cătorii Progresului devin mai 
întreprinzători, așezarea lor ju
dicioasă în teren (bine pregă
tită, cum s-a văzut, de con
ducerea tehnică) începe să-și 
arate eficiența și „albaștrii" se 
văd tot mai des în apropierea 
porții lui Moraru. După ce Bo- 
zeșan pierde un bun moment 
de a deschide scorul (min. 29) 
și după alte cîteva faze fără 
importanță, vom înregistra 
deschiderea scorului Ia o ac
țiune din care nimeni (mai 
cu seamă... portarul Moraru) 
nu se aștepta că se va produce

6,
Chivu 

M.

Tânc 
6. I
6 ( 

A.

PROGRESUL VULCAN - SPORTUL STl
Stadion „23 August" ; teren toarte bun 

35 000. A marcat : MATEESCU (min. 34). Șuturi 
la S—4). Comere : 3—15.

PROGRESUL VULCAN : Bulancea 7 
Gh. Ștefan 6 — Mateescu 8, Nignea 
rion 7), Marica 7 — Țevi 6, Apostol 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 5
tinescu 6, Munteanu II 7 — Șerbânică 
gore 6 (min. 60 — Bucurescu 6), lorgulescu

A arbitrat : Gh. Retezan 8 ; ia linie : 
din București).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 0-3 1
• ..........

așa ceva : MATEESCU execută 
un șut-centrare de Ia mare 
distanță, de pe aripa dreaptă 
balonul îl păcălește pe porta
rul studenților bucureșteni. 
(prins nepregătit) și intră in 
plasă, deși Moraru a încercat, 
cu disperare, să-l oprească. Era 
minutul 34...

După pauză, Progresul Vul
can va juca sigur și decis, in 
opoziție cu scăzuta combativi
tate a Sportului studențesc. E- 
levii lui P. Moldoveanu și E.

Iordact 
(min. ‘ 
D. Fio 
Țevi) ] 
toriale 
reșteni, 
vitati 
centimi 
lancea
. . ii. 
într-o 
revenit, 
tat că

MARE 21—13 (10—7). Partidă 
Ia discreția bucureștencelor, 
care au luat conducerea încă 
din primele minute de joc. în 
prima parte băimărencele s-au 
menținut ceva mai aproape ca 
scor, iar la reluare s-au apro
piat chiar la un punct : 9—10 
(min. 33). Dar, a fost un sim
plu foc de paie, după
Progresul a demarat clar spre 
victorie. Au marcat : Popa 9, 
Sasu 4, Bădescu 3, Ionescu 2, 
Caramalău, Biro și Peța cîte
1. pentru învingătoare, respec
tiv Igorov 9, Popescu și I’eier 
cîte 2 pentru Constructorul.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — TEXTILA BUHUȘI 
24—15 (12—4). Clujencele și-au 
asigurat succesul în prima re
priză, în care oaspetele au ju
cat foarte slab (au înscris pri
mul gol abia în min. 16!). Re
priza secundă a fost echilibra
tă, dar soarta partidei fusese 
pecetluită. Principalele realiza
toare : Macarie 7, Pasc 5 pen- ' 
tru Universitatea, Ciubotaru 6, 
Fodor 3 pentru Textila. Au 
arbitrat M. Marin și Șt. Șerban
— București. (Nușa DEMIAN
— coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — TEROM 
IAȘI 27—17 (13—8). “ ‘ ‘
moldovean a revenit clar 
căuancelor, care au manifestat 
un plus de tehnicitate și mai 
multă claritate în acțiunile de 
atac. Partida a corespuns aș
teptărilor, ambele combatante 
realizînd faze de mare fru
musețe. Au marcat : Lupșor 7, 
Gaal 6, Toriik 5, Marin 3, Rița
2, Cătineanu 2, Găitan și Leon- 
te cîte 1 pentru Știința, res
pectiv Avădanei 6, Corban 3, 
Ionașcu 2, Humelnicu 2 și Ră- 
ducu. Au arbitrat V. Sidea și 
P. Cîrligeanu — București. (Ilie 
IANCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — RULMENTUL BRA
ȘOV 17—19 (8—10). Au marcat 
Cojocărița 8, Melinte 4, Bălici
2, Avram, Dicu și Seiceanu 
pentru gazde, Drăgușel 7, Pă- 
truț 5, Andrei 3, Furtună 2, 
Nan 2 pentru brașovence.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
18—19 (8—12). Au marcat : 
Luțaș 7, Cotîrlă 4, Ștefanovici
3, Vasu 2, Căpățină (Universi
tatea), Dudaș 8, DorgS 5, Băr
bat 3, Oltean, Jucan și Kiss 
(Mureșul).

Derbyul 
bă-

I
I
I
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I
I
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MOISE, CA IN MECIUL
F.C. ARGEȘ - POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-0

timp excelent ; spectatori - 
(pe poartă : 11-2). Cornere :

Stadion ,,'1 Mai“ ; teren foarte bun ; 
aproximativ 12 000. Șuturi Ia poartă : 22-4 
8-3.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 7 — M. Zamfir 6.
- Bărbulescu 7, Ignat 5 (min. 67 Nica 5),
46 Moiceanu 5), Radu II 7, Băluță 5.

„POLI" : Moise 9 — Nadu 6, Șerbănolu 7, Păltinișan 8, Vișari 
Dumitru 7, Manea 6, T. Nicolae 5 (min. 46 Cotec 5), Dembrovschi 
Anghel 6, Nedelcu II 6 (min. 74 Șunda 6).

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr.-Severin) 9 ; Io linie : T. 
novici și M. Stănescu (ambii din lași).

Cartonașe galbene : BĂRBULESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 5-0 (3—0)

PITEȘTI, 5 (prin telefon)
Hofărît lucru, „Argeșul" și 

„Poli", cele două „europene" 
de miercuri, nu s-au prezentat 
la startul acestei partide în 
plenitudinea forțelor lor în 
primele 45 de minute s-a ju
cat lent, fără inspirație, acțiu
nile ofensive eșuînd în preaj
ma careurilor. Doar la mijlo
cul reprizei, în min. 22, s-a de
rulat o „secvență" 
palpitantă : după ce Ignat a

Stancu 6, Cîrstea 7, Tulpan 6
Kallo 6 — Sigmirecn 5 (min.

7
7

reluat balonul cu capul în 
„transversala" porții lui Moise, 
pe contraatac, scăpat singur. 
Nedelcu II n-a reușit să-l... 
dribleze, la 18 m, pe portarul 
Ariciu, risipind și el o bună 
ocazie. Sigur, gazdele au ata
cat mai mult, dar fără clari
tate, iar șuturile de la distanță 
ale lui Bărbulescu (min. 23) și 

. _ Tulpan (min. 27) au avut tărie
fierbinte. dar nu și precizie, în timp ce

lovitura de cap a lui Radu II
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SLATINA, 5 (prin telefon)
După frumoasa victorie de la 

Baia Mare, F. C. Olt își propu
sese să cîștige, în sfîrșit, și pe 
terenul său. Dar, apăsată poate 
de acest paradox „cinci puncte în 
deplasare, nici unul acasă", for
mația gazdă va începe meciul 
lent și, surprinzător, așa îl va 
termina. Cu mulți jucători apa
tici, neatenți, fără acea ambiție 
care supusese în campionatul tre
cut adversari de marcă, aici, la 
Slatina, F. C. Olt nu s-a descur
cat în fața unei apărări aglome
rate, și n-a obținut decît... pri
mul punct pe teren propriu ! Vil- 
cenli veniseră cu gîndul în pri
mul rînd la apărare, retrăgîndu-l 
pe Savu între fundași, dar cîteva 
curse ale lui Teleșpan au trezit 
mari emoții în tabăra gazdelor. 
Numai că Preda va lufla în min. 
13, la 10 m în fața golului, șl 
Chimia se retrage din nou în a- 
părare. Fără să strălucească, ba

F.C. OLT - CHIMIA RM. Vi
Stadion ,,'1 Mai" ; teren ușor moale ; timp 

ximativ 6 000. Șuturi la poartă : 16-10 (pe poai
F.C. OLT : Anghel 6 — Licâ 6, Nicolae 7, Cl 

46 C. Mincu 6) - Leac 4, Petre Petre 4, Iov 
mandi 4, Ciobanu 4 (min. 41 Pițurcâ 6).

CHIMIA : Roșea 7 - Lepădat 6, Cheran 
Alexandru 6, Savu 6, Canabageac 5 (min. 63 G. 
45 Georgescu 5), Preda 5, Gîngu 6-}-.

A arbitrat : Cr. Teodorescu 9 ; Ia linie : 
Tîrgoviște) șl A. Forwirth (Timișoara).

Cartonașe galbene : ALEXÂNDRU, CARABAt
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3—1 (0-

e—II r—........ imr

dimpotrivă, echipa gazdă ajun
ge totuși de două_ ori în fața go- 

(min.
ratează

lului numai că Prepeliță 
26) și Iamandi (min. 30) 
nepermis.

Pauza trezește puțin 
gazdă, însă nu suficient, 
(min, 56 și 63), Pițurcă 
și 87) au ocazii 1 
dar cele mai mari

echipa 
Iamandi 
fmln. 53 

favorabile 
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ritat. G 
ma vie



ARĂ DREPT DE APEL...
,MO - SÎEAUA 0-2 (0—2)
; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 
ireat : ZAHIU (min. 16) și M. RADUCANU (min. 
5—10 (pe poartă : 5-6), Cornere : 13—9.

‘ Ghiță 6, Dinu 5,
lumitrescu 5), Augustin 7, Custov 6 
i D. Zamfir), lordache 6.
— ^Anghelini
e'SCU
.•seu

I. Marin 6, Stânescu 
Țălnar

6
7,

NU. 
. La

IN DIFICULTATE PE TEREN PROPRIU

_ 6, Someș 8, FI. Marin 8,
7, Jurcâ 6 — M. Râducanu 84-. A. 
9 ; la linie : N Georgescu și

Nițu 7 
lonescu 6

Dinu

speranțe : 1-1 (1-0).
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Râducanu a trimis 
mijlocul careului, 

<AHIU. al cărui „cap“, 
tcrnic, precis, a trimis 
iul in plasă. Dinamo 
•ilicat prompt, dar fără 
mul absolut necesar 
rile expediate. înalt, 
Georgescu ’ ’ 
lermis lui Sameș și FI.
in și. în ultimă instanță, lui 

lordache. să se remarce. O 
singură dată, în min. 35. la o 
’ovitură liberă, „capul" lui lor-

și
spre D.

(de regulă), le-au 
“ Ma-

dache părea să trimită balo
nul în plasă, dar plonjonul 
disperat al... tizului său, avea 
să-1 scoată în corner. Și, 
fondul unei superiorități 
ritoriale dinamoviste, ** 
avea să puncteze din nou, în 
ultimul minut al reprizei, cînd 
M. RADUCANU (tot el), după 
o înșurubare în stilu-i carac
teristic, avea să șuteze năpraz- 
nic, din unghi dificil, trimițînd 
mingea în plasă, în coiful 
lung, în pofida plonjonului 
tișperat al lui Speriatu.

Modul în care s-au desfășu
rat lucrurile în partea 
a meciului 
firescului, 
mai mult, 
preocupată, 
aoere un
Și. iarăși, asaltul precipitat al 
liderului îi aducea cel mult 
cornere, iar partenerei... con- 
traatacnri periculoase.

Gheorghe NICOLAESCU

F.C.M. GALAȚI - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-2 (1-2)

pe 
te- 

Steaua

a doua 
natura 
atacat 
arătat 

să-și

a ținut de 
Dinamo a
Steaua s-a 
în general, 

avantaj consistent.

„SERIA NEAGRĂ^
F.C. BAIA MARE - „U" CLUJ-NAPOCA 1-2 (0-2)

Stadion ,,23 August- ; teren bun ; timp Ideal de fotbal ; spectatori 
aproximativ 10 000. Au marcat : ȚEGEAN (min. ..................
37) -espectiv BUZGAU (min. 68) Șuturi
7—5). Cornere : 10—1.

F.C. BAIA MARE : 
nar (din min.
(min. 60 «oier 5), Terheș 5, Buzqâu 5.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA : Moldovan 9 - L. Mihai 7, Ciocan 9, 
Dobrâu 8, I. Mureșan 7 — Porațchi 7. Țegean 7, Suciu 8 — Boca 7, Țigla- 
riu 8 (min. 89 FI. Pop), Batacliu 7.

A arbitrat : V. lanul 9 ; Ic linie : D. Arndt (ambii din lași) și M. 
Moraru (Ploiești).

Cartonase galbene î ȚIGLARIU.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 6—2 (2—1).

timp excelent ; spectatori -
15 000. Au înscris: CRIȘAN (min. 11), CAMATARU (min. ,, ...

27). Șuturi Io poartă : 10—14 (pe poartă : 4-6).

Stadion Dunărea ; teren bun ; 
mativ ‘ ‘ ’
pectiv BALABAN (min. 
Cornere : 3-1.

F.C.M. GALAȚI : Jivan 7 — Vlad 6, 
lea 4 - Balaban 7, Bejenaru 7, Orac 
Crcmer 6, C. Zamfir 4 (min. 72 Moțoc 6).

UNIV. CRAIOVA : Lung 7 ............
nu 7 — Ticieanu 6, Beldeanu 
taru 7.

A arbitrat : I. Igna 6 ; la 
Al. loniță (București).

Trofeul Petschovschi : 10. La 
•' r. ........ .«nu , ■, i —■■ ■

GALAȚI, 5 (prin telefon) 
în prima renriză ambele e- 

chipe 
chis 
timp 
înregistrat nici un corner 
beste grăitor — dar cu 
centrală notă de naivitate ca
racteristică ambelor compar
timente defensive. Dealtfel, și 
cele trei goluri cu care s-a în
cheiat nartida. toate eonsem-

- Negrilă
6, Bălăci

aproxi-
36). res-

O’teonu 4, Constantinescu 8, Țo-
7 (min. 88 Florea) —«Majaru 6,

7, Tilihoi 6, Ciupitu 7, Ung urea*
8, Geolgău 6 — Crișan 7, Cămâ-

linie : R.

speranțe :

au practicat un joc des- 
și cursiv — faptul că 
de 10 de minute nu 8-a 

vor- 
ac-

CONTINUA
12 din 11 m), BOCA (min. 

la poartă : 18—12 (pe poartă :

Condruc 4, Sabâu 4, Mol-
Sepi 5

Schwet (ambii din Timișoara) și

2-0 (1-0).

nate în prima repriză, au fost 
consecința 
ficiale a fazei de apărare și 
nu rodul
rate care să facă mat apără
rile adverse. Și după^ ce . în 
min.
mer s-a încheiat cu un șut al 
ultimului în portar. . din inte
riorul careului, iar în min. 9, 
Ungureanu. bine lansat de Bă
lăci. sutează foarte 
dar Jivan a respins. în 
11 s-a deschis 
lovitură liberă 
Lung, mingea 
la Bălăci care

unei tratări super-

unor acțiuni elabo-

5 un ..un-doi“ Orac-Cra-

periculos, 
min. 

scorul. După o 
la poarta Iui 

respinsă ajunge 
deschide, lung.

in aJîncime pe CRIȘAN, sin
gurul atacant craiovean aflat 
în terenul advers, urmărit 
doar de „umbra** lui Tolea, și 
extrema craioveană își dri
blează cu ușurință adversarul 
și înscrie nestingherit : 0—1. O 
acțiune prelungită a echipei 
gazdă în min. 27, mingea a- 
junge lateral aproape de 
nia dc corner și centrarea Iui 
Cramer „pe sub 
Lung este reluată 
BAN. cil capul în plasă 
Un echilibru care se va rupe 
în min. 36 cînd CAMATARU 
ia o acțiune pe cont propriu 
și, după o cursă de 30 m, 
înscrie : 1—2.

A fost golul victoriei cra- 
iovenc pentru că în repriza 
secundă, pe fundalul unui joc 
anost, dominarea teritorială a 
gazdelor nu s-a materializat, 
la aceasta contribuind și ar
bitrul Igna, care în min. 46 a 
anulat un gol înscris de Ma
jaru. pe 
tușierul 
steagul.

li

luinasul** 
de BALA- 

: 1—1.

motiv de ofsaid, deși 
Toniță nu ridicase

Paul SLĂVESCU

Râducanu 3 - Borz 4,
11 Onuțan 6) - P. Radu 5, Mureșan 4, Deac 6

BAIA MARE, 5 (prin telefon)
Nici de data aceasta echipa 

lui Mateianu nu a reușit să pu
nă punct crizei în care se află, 
pierzînd al doilea meci conse
cutiv pe teren propriu. După un 
început liniștit al jocului, a ur
mat prima furtună : min. 12, o 
acțiune a Iui Suciu, care a profi
tat de indecizia luî Borz, a intrat 
în careu, a trecut pe lingă Ră-

ducanu ca pe lingă un Jalon și a 
șutat spre poartă, unde Deac a 
respins cu mîna, penalty-ul fiind 
transformat de ȚEGEAN. Acest 
șoc și-a pus amprenta șl mai 
mult pe jocul băimărenilor, care 
își desfășoară ofensiva după un 
ineficient șablon. Au fost — este 
adevărat — șl cîteva devieri dc 
la acest „șablon", care au fost 
însă rezolvate de Moldovan (în

min 15 a scos Incredibil de la 
păianjen „capul" de la 4 mclri 
al lui Buzgău), iar în min. 17, I. 
Mureșan i-a suflat „in extremis" 
mingea lui Terheș. aflat într-o po
ziție extrem de favorabilă. De cea
laltă parte, pătrunderile atacanți- 
lor clujeni pe „bulevardele" ofe
rite de fundașii centrali băimă- 
reni anticipau un gol al oaspe
ților. Dacă în min. 24 nu l-a rea
lizat Tiglariu (șut în bară), ÎI va 
izbuti BOCA, in min. 37, la o 
neînțelegere Condruc — Rădu- 
canu.

Repriza secundă ne arată ace
eași echipă băimăreană neputin
cioasă, dar și fără șansă, Moldo
van apârind excepțional în min. 
47, 54 și 87, iar în min. 83, Deac 
trăgînd în bară... Luptînd cu în
suflețire, Universitatea Cluj-Na
poca și-a apărat victoria, În ciu
da golului 
băimăreni 
GAU.

amenințător înscris de 
în min. 68, prin BUZ-

Adrian VASILESCU

GREU MECI PENTRU GAZDE!
BRAȘOV, 5 (prin telefon)

Neașteptat de greu s-a dovedii 
acest meci pentru echipa locală. 
A fost greu in primul rînd da
torită replicii extrem de dîrze pe 
care a dat-o aici echipa ieșeană. 
In prima repriză, oaspeții s-au 
apărat foarte bine, însă au avut 
și momente In care au reușit să 
echilibreze jocul, contraatacînd 
periculos. Ei au izbutit, de ase
menea, să fructifice singura mare 
ocazie pe care și-au creat-o, 
CERNESCU șutind (în min. 43) 
dintr-un unghi dificil și introdu- 
cînd mingea în plasă, printre 
picioarele portarului Balaș, după 
o frumoasă cursă de la centrul 
terenului. După pauză. însă, pen
tru a-și menține fragilul avantaj, 
ieșenii

• retragă 
propria

făcut greșeala să se 
“ ’ ' în

re-

au ___  „ .
cu întreg efectivul 
jumătate de teren, 

curgînd și la mijloacele (nu de 
puține ori de-a dreptul penibile) 
ale antijocului.

Dacă meciul a fost foarte greu

F.C.M. BRAȘOV - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (0-1)
Stadionul Tineretului ; 

tgtori — aproximativ 12 000. 
NU (min. 65). CHIOREANU 
11-3). Cornere : 17-3.

F.C.M. BRAȘOV : Bala? 
clu 6 - Șulea 5 (min. 55
Bucur 6 — Gherghe 6, Paraschivescu 6, Boriceanu 7.

POLITEHNICA • Bucu 6 — Oprea 5, Anton 7,
Romilâ li 6, Simionaș 6, C. lonescu 6 (min. 80
Cioacă 5 (min. 80 Dânilâ), Coraș 5.

A arbitrat : I. Pop
București).

Cartonașe galbene : CORAȘ, C. IONESCU, MUNTEANU. 
Trofeul Petschovschi :

• ■ ....... .
pentru localnici, aceasta li s-a 
datorat, în bună măsură, și... 
brașovenilor, deoarece au evo
luat sub așteptări. Cu un portar 
care a gafat nepermis 
primit, cu 
în zi 
lipsiți 
și de 
Uzare,

teren puțin moale ; timp foarte frumos ; spec- 
Au marcat : CERNESCU (min. 43), BORICEA- 

(min. 74). Șuturi la poartă : 20—4 (pe poartă :

4 - Dărâbcn 7, 
Bențea 6), Furnică 5

Panache 7, Naghî 8, Man- 
(min. 61 Chioreanu 7),

IERI, IN DIVIZIA
SERIA i

MINERUL 
(1-0). 
6) șl

c.
Ursu 7,
Costea)

Munteanu 6 -
— Cernescu 6,

7 ; la linie : M. Buzea și M. Stan (toți din

9. La speranțe : 8—1 (4-0).
BORICEANU.

ii

la golul 
mijlocași 
înaintași 

inspirație 
de fina-

o linie de 
slabă și cu niște 
în general de 
decizie în fazele. 
F.C.M. Brașov, chiar dacă

a avut aproape tot timpul iniția
tiva, s-a chinuit foarte mult 
pînă a reușit să fructifice două 
din zecile de situații favorabile 
apărute la poarta lui Bucu : în 
min. 65 prin BORICEANU (cu un 
șut din marginea careulu*) și în 
min. 74, prin CHIOREANU (cu 
capul, după o lovitură liberă).

Constantin FIRÂNESCU

F.C.M. BRA1LA 
GURA HUMORULUI 3—0 
Au marcat : Alecu (min. 
Bezman (min. 54 și 62).

GLORIA BISTRIȚA — 
GREȘUL BRAILA 3—1 
Au punctat : Nicolae (min. 18), 
Coman (min. 26 și 79) și, res
pectiv, Cațaroș (min. 19).

CIMENTUL MEDGIDIA — F.C. 
CONSTANȚA 1—2 (0—2). Golu
rile constănțenilor le-au marcat 
Peniu (min. 8) și Buduru (min. 
19), iar pentru gazde a înscris 
Tararache (min. 58).

DELTA TULCEA — C.S.M. 
BORZEȘTI 3—0 (2—0). Au înscris: 
Rotaru (min. 18 și 65) și Belea 
(min. 22).

VIITORUL VASLUI — CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ 3—0(2—0). 
Autorii golurilor : Amarandei
(min. 37), Alexandru (min. 43) 
și Ustabagieff (min. 82).

-------- SUCEAVA — UNIREA 
3-0 (1—0). Au marcat: 
(min. 37 — din 11 m 

Butnaru (min. 86).
GALAȚI — I.M.U. 

MEDGIDIA 1—1 (0—1). A des
chis scorul echipa oaspete în 
min. 4 prin Nedelcu și a egalat 
Diaconescu (min. 67).

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S. BOTOȘANI 3—1 (2—1). Re
alizatorii golurilor : Cerghizan 
(min. 17), Tudose (min. 37 — din 
11 m), Dezso (min. 52) și, res
pectiv, Tică (min. 2 — din 11 m).

GLORIA BUZĂU — OLTUL 
SF. GHEORGHE 2—0 (1—0). Au
marcat : Duloiu (min. 34) și Ne- 
goescu (min. 50 — din penalty).

~ ” 1 ic. ; C. u, I. To-
Avram, P. Comșa, M. 
I. Mîndrescu, Gh. Arse
ns. Malnasi.

C.S.M. 
FOCȘANI 
Avădanei 
și 63) și 

c.s.u.

Relatări de la :G. Rizu, 
ma, R.
Florea,
nie și

C. C-TA 
Bistrița 
Suceava
Brâiia

PRO- 
(2-1).

Elacăru-Automecanlca Moreni s-a 
amînat, iar Rapid București n-a 
jucat.

Relatări de la : N. ,. _ 
Tănăsescu, M. Boghicl, P< 
tea, T. Maniu, B. Stoiciu, 
gulescu și C. Dumitru.

1. C.S. TlRGOVIȘTE
2. Metalul Plopeni
3. Petrolul Ploiești
4. Mec. fină Buc.
5. Tractorul Bv.
6. Rapid Buc.
7. Rulmentul Alex.
8. Flacăra Moroni
9. Autobuzul Buc.

10. Gaz metan Mediaș
11. ROVA Roșiori
12. Metalul Buc.
13. Pandurii Tg. Jiu
14. Nitramonia Fag.
15. Chimico Tîrnăveni
16. Poiana
17. Sirena
18. Șoimii

Cîmpina 
Buc. 
Sibiu

Ștefan, L 
Cris- 

Ne-T.

0
2
2

4
2
3
0 3
0 4
1 2
1 3

8 4
9 5
9 4
8 5
9 5
7 4
8 4
7 4 0 3
8 3 2 3
8 2 4 2 
93
8

13-
9-

10-
13-

INTRAREA LUI LUCESCU
S.C. BACĂU

; timp frumos .
65), DUMITRACHE (min. 66),

4-1 (0-0)
; spectatori

CORVINUL HUNEDOARA -
Sîadion Corvinul ; teren foarte bun 

mativ 7 000. Au marcat : PETCU (min. _____ - ,
TUȘ (min. 69), LUCESCU (min. 81). respectiv VAMANU (min. 62). 
la poartă : 23-7 (pe poartă : 12-1). Cornere : 20—1.

CORVINUL : I. Gabriel 7 - Rednic 7....................
Merlă 6, Bogdan 7 — Dumitriu IV 7, Klein
66 Lucescu 8), Dumitrache 7, Nicșa 7.

S.C. BACĂU : Mangeac 6 - Panaite 5 
Lunca 6, Elisei 6 — Cărpuci 6. Vama nu 6, 
I. Solomon 5.

A arbitrat : C. Ghițâ 9 ; Ic linie R.
C. Urs (Făgăraș). 

Cartonașe galbene : BOTEZ, C. SOLOMON, VĂETUȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2—2 (1—1). 

Ol ■■■■— ■' ■■■—!
HUNEDOARA, 5 (prin telefon)

Antrenantă șl spectaculoasă a- 
ceastă partidă din orașul side- 
rurgiștilor. A avut de toate — 
faze multe de poartă, goluri, ra
tări, răsturnări de scor, toate 
ținînd în priza meciului pe 
spectatori. încă din startul pri
mei reprize, echipa locală a a- 
tacat în permanență, și-a creat 
nenumărate situații de marcare, 
a muncit enorm pentru a cîștiga, 
dar lipsa de decizie și precizie

FANICI
TG. MUREȘ, 5 (prin telefon}

Victoria tirg-mureșenilor s-a 
profilat destul de greu. Aceasta 
pentru că formația locală, deși 
s-a impus o perioadă îndelun
gată a partidei (mai cu seamă 
în primele 45 de minute), nu & 
reușit să străpungă decît rareori 
apărarea formației din Petroșani, 
bine blocată în defensivă, cu un 
marcaj strict pe tot terenul. Și 
chiar dacă, după primele schim
buri de mingi, A.S.A. și-a '
ceput șirul atacurilor, acestea 
au avut consistență, claritate
la finalizare. în primul sfert 
oră, totuși, Fazekaș (min. 
Fanici (m’n. 12) și Boloni (min. 
14) sînt beneficiarii unor bune 
situații de gol, dar le ratează.
La prima acțiune ofensivă a 
oaspeților tabela arată 1—0, în 
favoarea echipei din Petroșani :
Ia mingea aruncată în adîncime 
Ispir Iuftează, SAlA.TAN se po
menește cu balonul în careul de

în- 
nu

de
7).

DECISIVA
apro-
VAE-

Șuturi

(min. 47 Vâetuș 74-), Gâlan 6, 
7, Petcu 74- — Gabor 6 (min.

(min. 70 Fîșic 5), C. Solomon 7, 
Șoșu 7 — Chitaru 5, Botez 5,

Petrescu (ambii din Brașov) și

pe de o parte, ca șl eforturile 
apărării grupate a oaspeților, au 
amînat golurile ce au plutit mal 
tot timpul la poarta Iul Mangeac. 
Am reținut din suita ocaziilor : 
min. 3 — șut surprinzător de la 
distanță al lui Dumitriu IV, de 
puțin pe lîngă „vinciul" porții ; 
min. 10 — Nicșa, luft în careul 
mic ; min. 25 — Klein, șut nă- 
praznic 
peste 
cursului

trimite 
Contrar

dar Mangeac 
„transversală".

jocului, Chitaru (min.

40), plecat pe contraatac, trimite 
afară.

La reluare, alte faze dramatice 
se petrec la poarta băcăuană : 
ratează Dumitrache (min. 46) și 
Văetuș (min. 47), Cărpuci (min. 
51 salvează 
Insă Ia un 
I. Solomon, 
scrie, ca la 
rea gazdelor fiind 
Aflată cu „cuțitul la os“ 
hunedoreană 
maximum, se dezlănțuie și reu
șește (catalizată și de intrarea 
lui Lucescu) să marcheze goluri 
unul mal frumos decît celălalt : 
min. 65 — PETCU reia cu capul 
centrarea impecabilă a lui Ga
bor ; min. 66, DUMITRACHE fi
nalizează o fază superbă la care 
au participat 
min. 
capul Ia centrarea Iui 
Iar în min. 
lește 
care 
jucat 
sens.

de pe linia porții). 
contraatac purtat de 

VAMANU va în- 
antrenament, apăra- 

spectatoare. 
" echipa 

se concentrează la

1. F.
2. Gloria
3. C.S.M.
4. F.C.M.
5. Viit. Gheor.
6. Oltul Sf. Gh.
7. I.M.U. Medgidia
8. Unirea Focșani
9. Delta Tulcea

10. Viit. Vaslui
11. C.S.U. Galați
12. C.S.M. Borzești
13. Gloria Buzău
14. Minerul G.H.
15. C.S. Botoșani
16. Cimentul Med. 

17-18. Ceahlăul P.N.
Progresul Brăila

4
4
4
4
4
3
2
3
3
2
2
2
2
2

0 0
1
2
3
3
3
3
4
4
4
3
4
5
4
5
5
5
5

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

7-10
7-13 

11-12 
11-16
6-12 

10-16

16
12
11
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5

12 oc-
Ceahlăul P. Neamț -

9
9
8
7
7

2
2
3
2
2
1
1

2 4
3 3
3 3
1 5
3 4
1 5
2 4
2 4

4
7
6
7

16-12 
13- 7
11- 9 
13-10
12- 10 
10- 9 
10-11 
12-11
9-10
5- 13 

12-22
8-14

10-16
6- 14

12
12
11
10
10

9
9
8
•
8
8
7
7
7
7
5
4
4

12 octom-
- Pe- 

____ ____________ Bucu- 
— Autobuzul București, 
Roșiori — Sirena Bucu- 
Nitramonia Făgăraș — 

Sibiu, Mecanică fină 
Rapid București,

VIITOARE
Tractorul Brașov 

Ploiești, Metalul

ETAPA 
bric : 
trolul 
rești 
ROVA 
rești, 
Șoimii 
București ___ . _
Flacăra Automecanica Moreni — 
Gaz metan Mediaș, Poiana Cîm
pina — Pandurii Tg. Jiu, C.S. 
Tîrgoviște — Chimica Tîrnăveni, 
Rulmentul Alexandria — Lucea
fărul București, Metalul Plopeni 
stă.

SATU MARE 
(0-0).

Giurgiu
Tăbăcaru (min. 65).
MOLDOVA NOUA ■

U.T.
Realizatorii 

(min. 49 —

Văetuș și Pctcu ;
69, VĂETUȘ înscrie cu 

Lucescu, 
81, LUCESCU stabi- 

scorul final al întîlnirii, 
în cea mal mare parte s-a 

aproape într-un singur

Stelian TRANDAFIRESCU

A REPLICAT REPEDE
A.S.A. TG. MUREȘ - JIUL PETROȘANI 2-1 (2-1)

ETAPA VIITOARE 
tom brie :
C.S.U. Galați, Gloria Bistrița — 
Gloria Buzău, Minerul Gura Hu
morului — F.C. Constanța, I.M.U. 
Medgidia — Cimentul Medgidia, 
Oltul Sf. Gheorghe — C.S.M. Su
ceava, Progresul Brăila — F.C.M. 
Brăila, Delta Tulcea - ”îiX ’ 
Vaslui, C.S.M. Borzești 
rul Gheorgheni, C.S.
Unirea Focșani.

Viitorul 
- Viito- 

Botoșani —

SERIA A
MECAxNTCA FINA 

TRACTORUL 1 
Au marcat :

Il-a

SER1A A Ill-a
OLIMPIA 

arad 2—0 
golurilor : 
autogol) și

MINERUL
— METALURGISTUL CUGIR 3—0 
(1—0). Punctele au fost înscrise 
de Văcariu (min. 31 și 68) și 
Gogonea (min. 49).

METALUL AIUD — AURUL 
BRAD 2—1 (0—0). Autorii golu
rilor : Boldor (min. 13 și 79) și, 
respectiv, Giurgiu (min. 87 —
din 11 m).

MINERUL LUPENI 
SIGHET 3—0 (1—0).
trei goluri aparțin lui 
44, 50 și 68).

MINERUL CAVNIC 
ȚIREA ORADEA 2—1 
înscris : Rus (min. 24), Dragomi- 
rescu (min.
Schwartzman (min. 81).__ __

F.C. BIHOR — r.T.r'.
1—1 (0—0). Au punctat : Florescu 
(min. 49) și, 
(min. 59).

RAPID ARAD 
ȘOARA 0—2 (0—1).
victoriei Nucă (min. 
mian (min. 86).

U.M. TIMIȘOARA 
ORAȘTIE 5—1 (0—0). 
Lața (min. 49, 58 și 63
11 m), Covalcic (min. 
lanov (min. 63) și, 
Henu (min. 83).

MINERUL ANINA 
CLUJ-NAPOCA 
mian a înscris 
(min. 70 și 80).
Relatări de la 

Șumandan, I. 
tescu, Z. 
N. Străjan, St. 
Lungu.

— C.I.L.
Toate cele 

Boloș (min.
— INFRA- 
(2—0). Au

34) și, respectiv,

- F.C.M. REȘIȚA ’

respectiv, jacotă

C.F.R. TIMI-
Realizatorii 

. 25) șl Da-

Au
DACIA 
marcat:
— din 

55), Be- 
respectiv,

C.F.R.
2—0 (0—0). Da-

ambele goluri
l BUCUREȘTI 
BRAȘOV 4—2 

(1—0). Au marcat : Marcu (min. 
44 — din 11 m), Cucuz (min. 56), 
Catrina (min. 67), I. Marin (min. 
74), respectiv Dumitru (min. 
48) și Hintea (min. 83).

PETROLUL PLOIEȘTI — C.S. 
TlRGOVIȘTE 1—1 (1—0). Autorii
golurilor : Toporan (min. 29) 
pentru ploieșteni și Economu 
(min. 73) pentru tîrgovișteni.

METALUL PLOPENI — POIA
NA CIMPINA 1—0 (1—0). Unicul 
gol al partidei aparține lui Do- 
brescu (min. 40 din penalty).

PANDURII TG. JIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 1—0 (1-0).
A marcat Turcaș (min. 37).

ȘOIMII SIBIU ------ --------------
MEDIAȘ 0—0.
gazdele,

i, P.
I. Co-

Lorincz, 
Și

: Z. Kovacs, 
Crăciun, 

Debreczeni, P.
Marton p.

5
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3 1
2 3
3 0
2 2
2 2
2 1

12 
11
10

9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5

1. U.T. ARAD
2. C.F.R. Timișoara
3. Olimpia St.M.
4 C.F.R. Cluj-N.
5. U.M. Timisoara
6. F.C. Bihor
7. Minerul Anina
8. Minerul Lupeni
9. Min. Mold. N.

10. F.C.M. Reșița
11. Aurul Brad

■13. Metalul Aiud 
Minerul Cavnic

14. C I L. S'ghot
15. Infrâț. Oradea
16. Mefa?urg. Cugir
17. Dacia Orăstie
18. Rapid Arad

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

15- 5
16- 5 
16- 9 
22-10
8- 5

10- 8
10- 15 
14- 9
11- 11
6-11 

13-10 
10-15

9- 14
12-18
9-11
8-13
8-20
6-14

1 
1
2
3
2
2
3
4
4
3
4
4
4
3
5
4
4
3

spectatori
(min. 19).
Cornere :
Fodor 7 — Biro I 7,

Stadion „23 August- : teren bun ; timp frumos ;
motiv 12 000. Au marcat: SALAJAN (min. 16), FANICI
(min. 43). Șuturi la poartă : 20-5 (pe poartă : 6-2). 

A.S.A. : Varo 7 — Szabo 7, ‘ _T 7,
Poloni 7 — Both II 7, Fanici 7, Fazekaș 64-.

Vasiliu 6, Neagu 6, Bedo 7 — Varga 6 
89), Stoichiță 6 (min. 70 P. Grigore 6), 
S. Popa 6.

Unchiaș 7, Ispir 6,

— aproxi- 
FAZEKAȘ 

5-3.

JIUL : Boghian 6 — Vînâtoru 6,
(min. 58 Mușat — eliminat în min. 
Stoica 7 — Șumulanschi 6, Sâlâjan 7,

A arbitrat : M. Salomir (Cluj-Napoca) 9 ; la linie : Gh. Jucan (Me
diaș) și A. Hîrța (Gherla).

Cartonașe roșii ; MUȘAT.
Trofeu! Petschovschi : 9. La speranțe : 4-0 (3-0).

16 m, șutează cu sete și înscrie. 
Conduși cu 1—0, jucătorii din 
Tg. Mureș nu se descumpănesc 
și peste numai trei minute reu
șesc să egaleze : Boloni execută 
o lovitură liberă de pe partea 
dreaptă și FANICI deviază balonul 
în colțul scurt al porții lui Bo- 
ghian. Cu două minute înainte 
de pauză gazdele reușesc să ia 
conducerea prin FAZEKAȘ, care

reia puternic din interiorul ca
reului, mingea intrînd în plasă 
pe deasupra

La reluare 
echilibrat și, 
ță trece pe. 
slab de la 
spre noarta 
pesbilit.atea 
golul.

capului lui Boghian. 
jocul este ceva mai 
în min. 52, Stoichi- 

lingă egalare, șutînd 
marginea careului 
goală și oferindu-i 
lui Szabo să evite

Gheorghe NERTEA

— GAZ METAN
De semnalat că 

prin Beleaua (min. 67), 
au ratat un 11 m.

NITRAMONIA FAGARAȘ — SI
RENA BUCUREȘTI 2—0 (ț^O)-
Arinean / *' ”
(min. 75) sînt autorii victoriei.

ROVA ”“7------
TlRNAVENI 4—1 (2—1). Au
scr’s : Buracu (min. , . .
(min. 43 și 87), Petre (min. 60) 
șl, respectiv, Oprișor (min. 23).

’'"r/rALUL BUCUREȘTI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 2—0 
(0—0). Autorii punctelor : Lungu 
(rrvn. 79) și Prodan (min. 83).

Meciul Luceafărul București —

2—0
(min. ’72) și D. Boer

ROȘIORI CHIMICA 
în- 

2), Tinț

12-'

12 octom-
— Me-

ETAPA VIITOARE 
brie : înfrățirea Oradea 
talurgistul Cugir, F.C.M. Reșița
— C.F.R. Timișoara, Metalul Aiud
— Minerul Anina, Dacia Orăștie
— Olimpia Satu Mare, C.I.L. Si- 
ghet — Rapid Arad, U.T. Arad
— Minerul Lupeni, C.F.R. Cluj- 
Napoca — F.C. Bihor, U.M. Ti
mișoara — Minerul Cavnic, Aurul 
Brad — Minerul Moldova Nouă.



Divizia „A" la bastlict Jocurile balcanice la tenis de masă

FAVORITELE
TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). 

Ultimele două zile ale turneu
lui inaugural al Diviziei „A" la 
baschet masculin au oferit, ca 
și precedentele, unele meciuri 
echilibrate, atractive, încheiate 
după finaluri captivante. După 
primele patru etape, desfășura
te în sala Olimpia, in fruntea 
clasamentului se află — neîn
vinse — Steaua și Dinamo 
București cu cîte 8 p. urmează 
in clasament : 3—5 C.S.U. Bra
șov, Farul, I.C.E.D. 7 p, 6—8. 
Rapid, ”* " '
poca, 
6 p, 
10—12. 
C.S.Ș.
rești 4 p. Rezultate :

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
C.S.Ș. UNIREA IAȘI 76-62 
(42—34). Revenirea studenților 
timișoreni în Divizia „A" a a- 
tras numeroși spectatori care, 
duminică, au aplaudat evoluția 
promițătoare a echipei favorite. 
Aceasta a luptat mai mult și a 
condus permanent, ieșenii iz
butind doar să se apropie după 
pauză (62—68), dar pentru pu
țină vreme. Au înscris : Szabo 
25, Ardcleanu (un element tî- 
năr promovat de la C.S.Ș.) 16, 
Ilie 16, Florea 9, Copăcianu 8, 
Ondreikovics 2 pentru învingă
tori, respectiv Boișteanu 15, 
Matei 14, Moisescu 12, Mihăi- 
lescu 12, Chirilă 4, Bauris 4, 
Szabo 1. Au arbitrat Em. Nico- 
lescu și I. Antonescu.

FARUL — I.C.E.D. 
(54—43). După cum 
meciul, se părea că 
constănțeană va obține o victo
rie facilă, mai ales că în min. 
36 obținuse un avans de 14 
puncte : 64—50. Dar, pe de o 
parte eliminarea (5 greșeli per
sonale) lui Spinu (Farul), iar 
pe de altă parte excelenta dis
poziție de coș a lui Carpen 
(I.C.E.D.) au „răsturnat" situa
ția de pe teren și de pe... ta
bela de scor în favoarea bucu- 
reștenilor ; intr-un final foar
te nervos, antrenorul M. Cîm- 
peanu (I.C.E.D.) și jucătorul 
Țeglaș (Farul) au fost sancțio-

Universitatea Cluj-Na- 
Universitatea Timișoara 

9. Dinamo Oradea 5 p, 
C.S.U. Sibiu, Politehnica 

Unirea Iași, Urbis Bucu-

89—92 
începuse 
formația

CONFIRMA
nați cu greșeli tehnice pentru 
proteste la deciziile arbitrilor 
C. Niculescu și D. Gută. Au 
înscris : Carpen 30, Grâdișteanu 
14, Voicu 14, Rotaru 10, Pe
trov 9, Chirci 9, Berceanu 6 
pentru învingători, respectiv 
Spinu 37, Băiceanu 20, R. Mar- 
tinescu 16, Mănăilă 10, Pașca 6.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — C.S.U. SIBIU 79—78 
(38—42). După ce au condus 
pînă în min. 29, sibienii au fost 
ajunși și apoi depășiți de clu
jeni, care și-au materializat 
plusul de experiență competi- 
țională. în ultimele minute, an
trenorii V. Geleriu („U") și F. 
Stoica (C.S.U.) au fost sancțio
nați cu greșeli tehnice. Au în
scris : Barna 21, Geilcrl 20, Ro
man 14, Mara 14, Crăciun 6, 
Dăian 4 pentru învingători, res
pectiv Chirilă 28, D. Martinescu 
28, Palhegy 10, Georgescu 8, 
Cosma 2, Tonca 2. Au arbitrat : 
N. Ionescu și Em. Nicolescu.

C.S.U. BRAȘOV — URBIS 
69—63 (37—31). Brașovenii și-au 
impus jocul în fața unor ad
versari care au luptat cu ambi
ție, dar atît. Au înscris : Mo
raru 16, Bcnedek 14, Tecău 15, 
Krisbai 10, Hegyesi 8, Marines
cu 4, Flaundra 2 .pentru învin
gători, respectiv Posa 23, Drag- 
nea 10, Carol 10, Cristea 6, Mi- 
trică 4, Neagu 4, N. Constanti
nescu 2, A. Constantinescu 2, 
Chivulescu 2. Au arbitrat I. 
Antonescn și D. Oprea.

DINAMO ORADEA — POLI
TEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
64—62 (39—27).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID 106—79 (59—36).

STEAUA
TEA TIMIȘOARA 
(49—24).

I.C.E.D. — C.S.U.
72—63 (46—35).

FARUL CONSTANȚA 
NAMO ORADEA 82—79

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. BRAȘOV 105—64 (60—23) 

CLUJ-NAPOCA — 
(39—43)
RAPID 101—61

UNIVERSITA-
97—55

SIBIU

— DI-
(43—32)

SPORTIVELE ROMÂNCE AU CUCERIT DOUĂ TITLURI
Eva Ferenczi — ia

VARNA, 5 (prin telefon). 
Sportivele românce au înregis
trat un frumos succes la Jocu
rile balcanice de tenis de masă, 
cucerind titlurile de campioane 
balcanice la simplu (Eva Fe- 
renezi) și dublu (Eva Fercnczî 
și Olga Nemeș). După ce în
vinsese cu 3—0 (15, 14, 11) pe 
Krsnici (Iugoslavia) și cu 3—1 
(18, 10, -14, 15) pe Gherghelce- 
va (Bulgaria), Eva Ferenczi a 
cîștigat cu 3—2 (-20, 12, 15, -18, 
16) finala- cu reputata jucătoa
re iugoslavă Branka Batinici. 
Olga Nemeș a trecut de gre
coaica Galanou cu 3—0 (18, 10, 
11) și a fost la un pas de vic
torie în partida cu 
2—3 (-11, -16, 17, 17, 
dublu feminin, fetele 
au învins, pe rînd, 
bulgare Ruseva, Stoleva (3—0) 
și Gherghelceva, Staleva (3—1), 
pentru ca în finală să cîștige

Batinici : 
-18) ! La 

noastre 
cuplurile

simplu și la dublu, cu Olga Nemeș
cu 3—2 (17, -15, 14, -15, 15) la 
Batinici, Oisterjeci (Iugoslavia).

La simplu masculin. Eugen 
Florescu 3—1 cu Țvetkov și
2— 3 (-18, 15, -18, 19, -12) cu 
Stefanov (ambii Bulgaria) ; 
Ștefan Moraru — Hasanov 
(Bulgaria) 0—3 ; Simion Crișan
3— 0 cu Agopian (Bulgaria) și 
2—3 (17, 18, -15, -14, -14) cu 
Mesaros (Iugoslavia). Horațiu 
Pintea 3—0 cu Diakakis (Gre
cia) și 1—3 cu Stoianov (Bul
garia). Titlul a fost cîștigat de 
Zoran Kalinici (Iugoslavia).

Proba de dublu băieți s-a 
încheiat cu o finală intre jucă
torii bulgari, titlul revenind 
cuplului Hasanov, Lukov.

La dublu mixt, Ferenczi, Cri
șan 3—0 cu Todorova. Lukov și 
2—3 (19, -21, -15, 19, -10) cu 
Batinici, Kalinici ; Nemeș, Flo
rescu — Gherghelceva, Stefa
nov 0—3, iar Liana Urzică, Mo-

raru 3—0 cu Diakakis, Morain 
tou (Grecia) și 1—3 (-12, 14, 
-19, -21) cu Oisterjeci, Karaka- 
sevici. Finală iugoslavă, după 
ora convorbirii telefonice.

la Balcaniada de șah

ROMÂNIA

ÎNTRECE BULGARIA

La popice-juniori

ISTANBUL 5 (Agerpres). — 
în turul al II-lea al Balcania
dei de șah de la Istanbul. în 
competiția masculină, echipa 
României a învins cu 3’/a—2*/> 
reprezentativa Bulgariei. Alte 
rezultate : Iugoslavia — Alba
nia 4—2 ; Turcia — Grecia 
4*/2—l*/j. în clasament conduce 
Iugoslavia cu 9V5 puncte, urma
tă de România 9 puncte. Bul
garia 6Vi p, Turcia 5 p, Albania 
4 p. Grecia 1 p.

ECHIPELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
PARTIDELE CU REPREZENTATIVELE POLONIEI

TURUL CICLIST Al BULGARIEI

■ „U“
URBIS 92—80 

STEAUA — 
(45—41).

Constantin

Tinerii popicari români, ca
re se pregătesc pentru viitoa
rele campionate europene, au 
susținut, pe arena Voința din 
Tg. Mureș, primele jocuri do 
verificare, în compania selec
ționatelor de juniori ale Polo
niei. în toate cele patru 
tide (s-au jucat cîte două 
tide) victoria a revenit, 
era de așteptat, la scor, 
prezentativelor de juniori 
României. In prima zi,
bâtă, la fete — 2247—2198 p, 
la băieți — 4785—4524 p d, în 
ziua a doua, duminică, fete — 
2303—2167 p d, băieți — 4994— 
4631 p d. Din echipele noastre 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut : Olga Psihas 406 și 410, 
Nineta Badea 388—391, respec-

tiv E. Gergcli 858—851, Șt. 
Racoș 796—864. Din echipele 
poloneze cele mai mari cifre 
le-au realizat : Donata Motala 
— 400—369 și, respectiv. 
Marcysiak 819—796.

I. PAuȘ-coresp.

w.

CREȚU-coresp.

DINAMO A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL 
PE ECHIPE LA CAIAC-CANOE

Vineri și simbătă s-a desfă
șurat la Snagov campionatul 
pe echipe la caiac-canoe, pen
ultimul concurs al sezonului 
intern. Cu o echipă mai omo
genă, aliniind majoritatea ve
detelor de care dispune, Di
namo s-a impus net, ciștigind 
11 din cele 13 curse disputate 
Si, desigur, odată cu aceasta, 
titlul care se decerne celui 
mai bun colectiv al țării.

Rezultate : proba de 500 m : 
K 1 s V. Dîba (Dinamo) 1:55,0, 
A. Sandu (Olimpia) ’ ““
Agaciil (Steaua) 1:58,o ; 
Titu (Dinamo) 2:05,3. 
iescu (Steaua) 2:08,3, 
(Danubiu Tulcea) 2:12,1 
Maria ștefan (Dinamo) 
I. Berecseny (Steaua) 2:18,3, I. 
Linte (Danubiu) 2:18,8 ; K 2: Di
namo (I. Milașcu — R. Filipov) 
1:40,6, Steaua (C. Bîrlădeanu — 
I. Lețcaie) 1:43,9, Chimia Rîm- 
nicu Vilcea (M. Firfirică — D. 
Toma) 1:49,6 ; C 2 : steaua (M. 
Marcov — Gh. Simiocenco) 1:51,4, 
Dinamo •
Covaliov) 1:54,0, 
rești (V. Andrei 
1:57,6 ; K 2 F : 
sia Buri 
1:53,7, f*____  ___ _____
Nastasia Sadovnic) 1:54,4, 
Pia (C. Ion 
2:01,0 ; K 4 :
— L Olaru — s. Greceanu 
Nicolae) 1:29,4, steaua (M. Io-

1:57,3, M. 
C 1: Gh. 

N. Mihă- 
F. Gurel 
; K 1 F : 

2:08,5,

(Gh. Munteanu — I. 
Olimpia Bucu- 

— I. Marin) 
Dinamo (Nasta- 

Elisabeta Băbeanu) 
Steaua (Agafia Buhaev — 

' ' ' Olim-
— E. Marin) 

Dinamo (M. Zafiu
A.

par- 
par- 
cum 
re
ale 

sîm-

SOFIA (Agerpres). — Etapa a
7- a a Turului ciclist al Bulga
riei a revenit bulgarului N. 
Stoicev. Cu grosul plutonului, la 
35 sec. au sosit și cicliștii ro
mâni Mircea Romașcanu, Cornel 
Nicolae și Traian Sîrbu. înain
tea ultimei etape, în clasamentul 
general Individual se menține 
lider bulgarul Staikov, România 
ocupă locul 7 la 37:09. Etapa a
8- a a revenit cehoslovacului 
Jurko.

TURNEUL DE TENIS DIN OLANDA
AMSTERDAM (Agerprcs). - 

In turneul internațional de te
nis organizat de federația o- 
landeză de specialitate s-au dis
putat alte două meciuri, pro
gramate In orașul Haarlem. 
Campionul român Ilie Năstase 
l-a învins cu 5—7, 7—5, 6—4 pe

americanul Eddie Dibbs, 
Victor Pecci (Paraguay) a 
tigat cu 6—4, 6—3 jocul 
olandezul Tom Okker.

In finală s-au întîlnit
Năstase și Gene Mayer (S.U.A.). 
Victoria a revenit cu 6—2, 6—2 
jucătorului american.

iar 
cîș- 

cu

Ilie

ncscu — Gh. Spac — V. Merez- 
lichin) — I. Frigioiu) 1:30,3, Fa
rul Constanța (M. Drăgol — C. 
Alexe — F. Vlăduceanu — A. 
Tudose) 1:34,5 ; probe de 1000 m: 
K 1 : I. Geantă (Dinamo) 3:54,6, 

Marinescu (Steaua) 3:58,9, 
Coman (C.S. Brăila) 4:03,5 ; 

C 1 : M. Timofte (Steaua) 4:16,3, 
L. Varabiev (Dinamo) 4:16,7, Gh. 
Lungu (Danubiu) 4:21,7 ; K 2 : 
Dinamo (N. Ticu — Al. Giura) 
3:39,3, *■ ~ -----
Stoica) 
Gălbănuțoaie 
3:44,6 ; C 2 : 
— O. “

„CUPA INTERCONTINENTALĂ1-
LA BASCHET

FI. 
A.

(Danubiu) 4:21,7 ; K 2

La Sarajevo au 
meciurile „Cupei 
nentale" la baschet 
Rezultate tehnice : 
(Brazilia) — Real Madrid 116—
73 (64—33) ; Maccabi Tel Aviv 
— All Stars Kansas (S.U.A.) 
94—85 (57—35).

C. E. DE JUNIORI LA HALTERE

continuat 
Interconti- 

masculin. 
Francana

Steaua (I. Călin — I. 
3:43,9, Cerna Orșova (F.

— A. Ionescu) 
Dinamo (C. Gheba 

Ivanov) 3:50,3, Steaua (I. 
Corneenco — T. Cobzarenco) 
3:57,3, Delta Tulcea (P. Petrov — 
N. Toman (4:03,8) ; K 4: Dinamo 
(P. Dimofte — M. Ciobanu — St. 
Popa — M. Cojocaru) 3:15,0, 
Steaua (Z. Susoi — A. Ștefan — 
A. Smîdu — G. Pamacai) 3:16,6, 
Farul Constanța (I. Murat — M. 
David — V. Cartacai — Gh. Bur- 
lacu) 3:33,4 ; K 4 F : Dinamo 
(N. Dobre — C. Popov — M. 
Voicu — C. Constantinescu) 
1:47,3, Steaua (M. Avram — A. 
Avram — M. Nicolae — D. Lupu) 
1:50,9, Farul (M. Aftene — T. 
Borcănea — M. Zavelca — A. 
Pascale) 1:51,8.

Clasament pe echipe : 1. Dina
mo 126 p — campioană, 2. Steaua 
107 p, 3. Olimpia București 57 p, 
4. Danubiu Tulcea 56 p, 5. C.S. 
Brăila 46 p, 6. Farul Constanța 
42 p, 7. Delta Tulcea 24 p, 8—9. 
Dunărea Galați și A.S.E. Bucu
rești 21 p, 10. Politehnica Timi
șoara 20 p etc.

La San Marino au luat sfîr- 
șit campionatele europene de 
haltere pentru juniori. în cla
samentul pe echipe, primul loc 
a fost ocupat de selecționata 
Bulgariei, cu 291 p, urmată de 
cea a 
mează
— 194
R. D.

U.R.S.S., cu 247 p. Ur- 
apoi echipele Ungariei 
p, Poloniei — 189 p, 
Germano — 162 p etc.

în ultima zi a campionatelor, 
sportivul bulgar Liubomir Di
mitrov a obținut victoria la 
categoria supergrea cu un to
tal de 402,5 kg. De remarcat 
performanță realizată de învin
gător la stilul „aruncat" : 225 
kg. Pe locurile următoare s-au 
clasat Viktor Mosibit (U.R.S.S.) 
— 385 kg și Gert Kempe 
(R.D.G.) — 335 kg.

BEEEZSI

■ C. 
C.

WEST HAM - MECI EGAL 
IN DEPLASARE

Simbătă, în liga a doua a 
campionatului englez de fot
bal, echipa West Ham United, 

a forma- 
Timișoara 

a făcut 
deplasare, 

rezultate :

viitoarea adversară 
ției Politehnica 
„Cupa cupelor", 
egal (0—0), în 
Newcastle. Alte 
ton — Notts County 0—1 ; Car
diff — Watford 1—0 ; Wrexham
— Swansea 1—1 ; Blackbourne
— Queens Park Rangers 2—1; 
Bolton. — Chelsea 2—3.

in 
joc 
cu 

Lu-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Turul provinciei 

Emilia desfășurat pe distanța de 
239 km a fost cîștigat de rutie
rul Italian Gian Battista Baron- 
chelli cu timpul de 6h30:22. • E- 
tapa a 3-a a competiției inter
naționale „Steaua s-xrzr.țzlcr", 
disputată pe ruta Sauveterre de 
Beran — Oloron 
(160 km), a fost —____ __
Frederic Vichot (Franța), crono
metrat cu _ timpul de 4h43:08. în 

primul 
Philip 

sec de 
sec de

speranțelor".

Saint Marie 
cîștigată de

clasamentul general, pe
■loc se află australianul 

3 
24

Anderson, urmat la 
Lasalle (Franța) și la 
spaniolul Lajaretta.

PENTATLON • In_ _  urma unei
ședințe a Uniunii internaționale 
de pentatlon modern care a avut 
loc la Monaco a fost reales ca 
președinte al acestui for suedezul 
Sven Țhofelt. Ca vicepreședinți 
ai uniunii au fost desemnați

KEEGAN LA BUCUREȘTI ?

Potrivit unei știri transmise 
de agenția Reuter, căpitanul e- 
chipei de fotbal a Angliei, Ke
vin Keegan s-a accidentat (în
tindere de ligamente) în cursul 
meciului de campionat 
echipa sa Southampton 
ținut în deplasare la 
și este posibil ca el 
poată juca în meciul 
București cu formația 
niei din preliminariile
pionatului mondial. Tot din cau
za unei accidentări, Keegan nu 
a putut evolua nici în meciul 
dintre echipele Angliei și Nor
vegiei.

Middlesbrough — Norwich G—1; 
Nottingham Forest — Manches
ter United 1—2 ; Stoke — Tot
tenham 2—3 ; Wolverhampton 
— Birmingham 1—0. în clasa
ment conduce Ipswich cu 16 p.

pe care 
l-a sus- 
Everton 
să 
de
Româ- 

cam-

nu 
la

SCOȚIA. Celtic a învins cu 
2—0 pe Dundee, Rangers a 
terminat nedecis 2—2 cu Mor
ton, iar lidera clasamentului 
Aberdeen a întrecut cu 1—0 pe 
Hearts.

CUPA CAMPIONILOR AFRICII

Igor Novikov (U.R.S.S.) și Emile 
Jarrot (Franța).

• După două runde, în 
internațional de la Zre- 
(Iugoslavia) pe primul 
află Matulovici (Iugosla- 
Jansa (Cehoslovacia), cu 
puncte. Volodia Vaisman

ȘAH 
turneul 
nlanin 
loc se 
via) și 
cîte 2 _____ _____ ____________
(România) care în runda a 2-a 
a pierdut partida cu marele 
estru canadian Byiasas, se 
pe locul 10 cu V2 p. • 
de-a 9-a partidă a meciului 
tre maestrele sovietice 
Litinskala ,1 _____ __
care-și dispută la Vilnius 
din semifinalele turneului ___
didatelor la titlul mondial s-a în
cheiat remiză după 112 mutări 

12 ore jumătate de joc.
scorul 
Martei

ma- 
află 
Cea 
din- 

____ Marta 
șl Nana Aleksandria, 

una 
can-

și 12 ore șl jumătate 
înaintea ultimei partide, 
este favorabil cu 5—4 
Litinskala.

TENIS • Pentru finala 
ului Internațional feminin

turn ti
de la

Bloomington s-au calificat Tracy 
Austin (S.U.A.) șl Dianne From- 
holtz (Australia). * __
Austin a Intrecut-o cu 4—6, 6—1, 
6—3 pe Turnbull (Australia), Iar 
Fromholtz a învins cu 7—6, 
6—3 pe americana Billie Jean 
King. In semifinalele- turneului 
internațional de la Madrid, Jose 
Louis Clerc (Argentina) l-a în
vins cu 1—6, 6—0, 6—3 pe Ivan 
Lendl (Cehoslovacia), iar Guiller
mo Villas (Argentina) l-a elimi
nat cu 7—5, 3—6, 6—1 pe Hans 
Glldemeister (Chile).

VOLEI • La Santiago de Chile 
s-au încheiat campionatele de ti
neret ale Amerlcii de Sud. La 
masculin, trofeul a fost cîștigat 
de echipa Argentinei, care în fi
nală a învins cu 3—1 echipa Bra
ziliei. Pe primul loc la feminin 
s-a clasat echipa Perului, învin
gătoare în finală cu 3—0 în fața 
selecționatei Braziliei.

In semifinale,

In meci retur pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei cam
pionilor Africii", echipa Bilima 
(Zair) a întrecut pe teren pro
priu, cu 1—0 (0—4)), formația 
Hearts Oak (Ghana). în pri
mul joc, victoria a revenit de 
asemenea echipei Bilima, cu 
3—1, care s-a calificat pentru 
semifinalele competiției.

ITALIA. în etapa a 4-a, des
fășurată ieri, Bologna a obți
nut o prețioasă și surprinză
toare victorie ia Torino, învin- 
gînd pe Juventus cu 1—0 I De 
asemenea, Perugia a ciștigat 
tot în deplasare, dispunînd de 
Ascoli cu 3—0 ! în rest rezul
tatele sînt normale : Avellino 
Cagliari 2—1, Catanzaro — 
Como 2—0, Inter — Napoli 
3—0, Pistoiese — Brescia 1—0, 
Roma — Torino 2—0, Udinese
— Fiorentina 0—0. In fruntea 
clasamentului a trecut
— 7 p, urmată de 
nale, Fiorentina
— toate cu cîte 6

Și 
P-

Roma
Internazio- - 
Catanzaro

CAMPIONATE ECHIPA S.U.A. IN 
IN EUROPA

TURNEU

ANGLIA (ct. 9) : Arsenal
— Leicester 1—0 ; Aston Villa
— Sunderland 4—0 ; Coventry
— Brighton 3—3 ; Crystal Pa
lace — West Bromwich 0—1 ; 
Everton — Southampton 2—1 ; 
Ipswich — Leeds 1—1 ; Man
chester City — Liverpool 0—3 ;

Selecționata S.U.A., aflată in 
turneu in Europa, a susținut 
un meci amical cu echipa Lu
xemburgului, în fața căreia a 
cîștigat cu scorul de 2—0 (1—0). 
Golurile acestei partide, la care 
au asistat 1 500 de spectatori, 
au fost marcate de Hulcer și 
Ricky Davis.
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