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Simbătă seara pe Aeroportul internațional Otopeni

BRAVII NOȘTRI RUGBYȘTI AU REVENIT ACASĂ
Multă lume, tinări și entu

ziastă, simbătă seară, la Aero
portul international Otopeni, ia 
așteptarea cursei TAROM de ia 
Londra cu care se inapoiau in 
patrie rugbyștii noștri, după 
excelentul lor turneu peste ca
nalul Mînecii.

Și acești băieți minunați s-au 
aflat in mijlocul admiratorilor 
lor, in jurul orei 20. Puțin o- 
bosiți, dar cu fețele destinse, 
cu satisfacfia că și-au făcut 
datoria.

Ei s-au bucurat de o călduroasă primire și aprecieri 
unanime, iar gîndurile tuturor se îndreaptă acum 
către apropiata partidă cuFranța,de la București
de la RC Grivița Roșie, acest 
adevărat bastion al sportului cu 
balonul oval din Capitală), dar 
am făcut cunoștință ad-hoc și 
cu oameni pentru care pasiunea 
pentru sportul în XV s-a de
clanșat . relativ recent. Unul

ter, ar fi putut să fie și mai 
mare.

Greu să cuprinzi, in citeva 
minute, noianul de impresii cu 
care tricolorii s-au întors din 
acest reușit turneu. Borș, me
todic ca întotdeauna, s-a ofe-

Lotul de rugby al României, pe aeroportul internațional Otopeni, la cîteva clipe de la sosirea din 
turneul întreprins în Irlanda și Anglia Foto : Ion MIHAICA

Ei au fost așteptați de con
ducerea C.N.E.F.S., reprezen
tanți ai cluburilor sportive, acti
viști sportivi și numeroși 
bitori ai rugbyului.

Întreaga echipă și antreno
rii el au primit felicitări din 
partea conducerii Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, a federației de spe
cialitate. Toți jucătorii au fost 
apreciați pentru splendida com
portare și prețioasele victorii 
obținute, pentru a fi fost 
cu adevărat ambasadori ai 
rugbyului și ai sportului 
românesc. S-a manifestat, 
totodată, convingerea că și în 
viitor, la apropiatele confrun
tări sportive internaționale și 
îndeosebi în meciul cu XV-Ie 
Franței, de luna viitoare, de 
la București, tricolorii vor ști 
să fie din nou la înălțime. Se 
vedea pe chipurile dirze ale 
lui Enciu Stoica, Murariu, Con
stantin, Caragea, Dumitru, Dinu, 
Munteanu, ale tuturor rugbyști- 
lor din lot, ambiția, hotărlrea 
ca și partida cu reprezentanții 
cocoșului galic si însemne o 
reușită, să confirme frumoasele 
succese obținute de ei, acum, 
peste canalul Mînecii, acolo in 
patria rugbyului...

Am revăzut cu acest pri
lej mulți dintre colegii de 
club ai tricolorilor, jucători 
din cluburile sportive școlare cu 
secție de rugby (și chiar pitici

iu-

dintre ei este maistrul Grigore 
Tudor de la „Republica", pen
tru care — cum ne-a mărturisit 
— „rugbyul a început să imi 
placă de cînd am văzut meciul 
tricolorilor la Cardiff, 
după isprăvile lor în 
am vrut să îi cunosc mai 
deaproape, să văd și eu, 
carne și oase, pe Murariu 
Enciu Stoica, pe Paraschiv 
Constantin, pe toți acești băieți 
minunați care au reprezentat 
atît de frumos culorile țării, 
tocmai acolo unde rugbyul are, 
poate, mai mulți prieteni de- 
cît fotbalul..."

Cel mai volubil dintre. 
ei, căpitanul echipei, Paraschiv, 
ne-a vorbit, intre două... auto
grafe, despre valoarea aăestui 
turneu pentru viitorul rugby
ului nostru. „Comportarea bună 
avută aproape peste tot. în Ir
landa și, de asemenea, la Lei
cester ne angajează, ne obligă 
la mai mult ! Am în vedere 
victoria în partida cu Franța !“) 
Constantin, foarte solicitat de... 
blitz-urile fotoreporterilor, și-a 
arătat bucuria, mai net decit 
o face în mod obișnuit, el fiind 
unul dintre cei mai timizi ju
cători români, în afara spațiului 
dintre buturi, pentru că a pu
tut să aibă o prestație prețioasă, 
Murariu, autorul celor patru e- 
seuri în fața campioanei An
gliei ne-a declarat, totuși, cu 
toată modestia, că scorul în 
ultimul meci, cel de la Leices-

Acum, 
Irlanda, 

ln- 
în...

Ș‘ 
Și

rit să ne arate citeva ziare, 
care au descris cu lux de amă
nunte modul in care rugbyștii 
români s-au prezentat în cele 
șase... examene în fața 'publi
cului atît de competent din Ir
landa și Anglia. Dar toate aces
tea vor fi cunoscute de cititorii 
noștri în curînd...

Tiberiu STAMA

Ieri s-au desfășurat meciurile celei de a 9-a etape, ultima 
a turului, în campionatul național de handbal, Divizia ,,A» Steaua 
și-a etalat, și în marele derby cu Dinamo București, găzduit de 
Palatul sporturilor și culturii, posibilitățile în continuă creștere, 
cîștigînd un meci aprig și încheind neînvinsă turul campiona
tului. Așadar, campioană de toamnă este Steaua, echipa pregă
tită de Cornel Oțeiea și Otto Telman.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 15—14 (!P-5). Meci sur
prinzător de aspru, cu lungi 
perioade de înfruntare excesivă. 
Și ceea ce era de așteptat, s-a 
și întîmplat. Chiar foarte de
vreme : în min. 1,54 Stingă a 
fost grosolan faultat de Bedi- 
van și a părăsit definitiv te
renul cu o entorsă a umărului, 
complicată — se pare — șl cu 
o dislocare. Cu alte cuvinte. 
Steaua a început partida aceas
ta, de prestigiu, cu un jucător 
mai puțin. Și încă ce jucător ! 
Principalul său realizator, Va- 
sile Stingă. Pe parcursul me

ciului, în care au existat și 
multe momente bune, de hand
bal adevărat, cu faze rapide și 
ingenios construite (merit mai 
mare în această privință are 
Steaua, dlnamoviștiloir lipsin- 
du-Ie un bun conducător de 
joc !), liderii clasamentului au 
suplinit lipsa lui Stingă, știind 
să se detașeze prin combinații 
reușite atunci cînd a trebuit și 
să reziste bine în apărare, cînd 
a fost nevoie. In acest sens 
este de menționat faptul că

(Continuare în pag. a 4-a)

NICI 0 MODIFICARE ÎN IERARHIA 
POEO-ului ROMÂNESC

1. DINAMO, 2. RAPID, 3. VOINȚA
echipa dlnamovistâ, Ia al XX-Ica litiu in 21 de ani

Dinamo București Ia al 20-lea titlu de campioană. De la stingă 
la dreapta, in rîndul de sus: Liviu Răducanu, Șerb an Popescu, 
Doru Cipbăniuc, Florin Ardeleana, Viorel Rus, Doru Spinu, 
Gheorghe Popescu, Adrian Munteanu, Adrian Nastasiu; rîndul 
de jos: Vlad Hagiu, Cătălin Moiceanu, Dinu Popescu, Eugen lo- 

nescu și Dan Cristian.
CLUJ-NAFOCA. 26 (prin te

lefon). Așadar,' 
de polo nici o 
de clasamentul 
re. Dinamo a

în campionatul 
modificare fată 

ediției anterioa- 
_ intrat, încă de 

vineri seara, în posesia titlului 
național cu numărul 35 — este 
cea de a 20-a victorie (in 24 
de ani) a bucureștenilor în a- 
ceastă competiție — cu un 
vans de 6 puncte Înaintea echi
pei Rapid București urmată, ca 
și anul trecut, de Voința Cluj- 
Napoca și Crișul Oradea. Ulti
mele meciuri desfășurate In 
piscina acoperită din localitate 
urmau să mai decidă doar (in 
duelul Voința — Crișul) ocu
panta locului trei.

Simbătă, orădenii au depus 
serioase eforturi și au reușit o 
remiză (10—10) in fata cam
pionilor, la capătul unui meci 
în care tabela de marcaj a 
arătat de nouă ori egalitate. 
Cel mai buni jucători ai întîl- 
nirii : orădeanul Dorin Costrăș 
și juniorul dinamovist Florin 
Ardeleanu. Astfel. Crișul egala 
punctajul echipei Voința, păs- 
trînd încă speranțe pentru jo
cul direct de duminică dimi
neața. Iluziile elevilor lui Ni- 
colae Rujinschi s-au risipit 
însă repede deoarece, in parti
da următoare. Voința a jucat 
foarte bine. întrecînd fără drept 
de apel (11—8) pe Rapid. Echipa 
antrenată de Arcadie Sarkadi

a-

CLASAMENT FINAL
1. DINAMO 18 11 5 2 149-118 27
2. Rapid 18 8 5 5 111-104 21
3. Voința 18 5 4 9 130-136 14
4. Crișul 18 4 2 12 113-145 10
xwwwwwwv

forță acest cămina încheiat 
pionat, ocupînd pe merit pozi
ția a treia pe podiumul de 
premiere. Clujenii au avut- cel 
mai bun om in Dorin Colceriu 
(4 goluri), in timp ce feroviarii 
au contat doar pe punctele rea
lizate de Slăvei (4) și Arsene 
(3). Surprinzătoare pentru toa
tă lumea a fost evoluția rapi- 
diștilor, care, după ce au adre
sat un memoriu F.R. Natație, 
contestând arbitrajul, condițiile 
de joc la ultimul meci cu Di
namo (6—7 în ziua de 
tombrie. la București), 
rejucarea partidei, s-au 
tat la Cluj-Napoca fără 
șl fără cîțiva titulari, 
tudine stranie a antrenorului 
Cornel Roșu și a elevilor săi. 
care încă nu și-au dat seama, 
se vede, de ee au pierdut dis
puta pentru titlu in acest an—

Duminică dimineață, ordinea 
celor patru echipe în clasament 
era hotărîtă, ele prezenitîndu-se 
la joc fără complexe șl emoții.

Adrian VASILIU

19 oc- 
cerlnd 

ptezen- 
ambițil 
O ati-

(Contlnuare în pag. 2-3)

Divizia de fotbal, etapa a 12-a

PERFORMERE-DOUĂ PROMOVATE!
REZULTATE TEHNICE

- Dinamo 2-1
- F.C. Olt 2-0
- S.C. Bacău 2-0
- F.C.M. Brașov 2-2
- Chimia Rm. Vîlcea 3-0
- Jiul 1-0
- A.S.A. Tg. Mureș 3-1
- Progresul Vulcan 1-1
- Corvinul Hunedoara 2-1

d-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(1-0)

F.C. Argeș
Sportul studențesc 
F.C. Baia Mare
Steaua
F.C.M. Galați
„U“ Cluj-Napoca
Politehnica lași
„Poli" Timișoara 
Uni». Craiova
MECIURI RESTANTE (miercuri 29 octombrie)
Steaua
Univ. Craiova
F.C. Olt
S.C. Bacău

- F.C. Argeș
- Politehnica lași
- Dinamo
- „Poli" Timișoara 

ETAPA VIITOARE
Jiul
F.C.M. Brașov 
Corvinul Hunedoara
Politehnica lași
F.C. Argeș
Steaua
F.C. Olt
Sportul studențesc
A.S.A. Tg. Mureș

(duminică 2 noiembrie)
- „Poli" Timișoara
- Univ. Craiova
- Chimia Rm. Vîlceo
- S.C. Bacău
- „U" Cluj-Napoco
- Progresul Vulcan
- F.C.M. Galați
- Dinamo
- F.C. Baia Mare

• Dinamo pierde, dar se menține în 
frunte • In așteptarea lui West Ham, 
„Poli" a intrat în... zonă • Steaua n-a 
putut învinge pe brașoveni la București
• F.C. Baia Mare, în ceasul al

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

1. DINAMO
2. Univ. Craiova
3. Corvinul
4. F.C.M. Brașov
5. F.C. Argeș
6. A.S.A. Tg. Mureș
7. Chimia
8. Sportul studențesc
9. „U" Cluj-Napoca

10. Politehnica lași
11. Steaua
12. „Poli" Timișoara
13. Progresul Vulcan
14. Jiul
15. F.C.
16. S.C.
17. F.C.
18. F.C.M. Galați

Baia Mare 
Bacău 
Olt

11 
10
12
12
11
12
12
12
12
10
10
10
12
12
12
11
11
12

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

3
2
4
3
4
5
5
6
6
5
4
4
6
7
7
6
6
8

12-lea..

21- 7
17- 8
26-16 
15-12 
21-11
19-22
15- 22
16- 15
13- 14
18- 15
14- 11
9- 9

18-24
16-18
14-20
14- 23
8-17

15- 25

14 
14 
ÎS
ÎS
13
12 
12
11 
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8

Golul doi al echipei Steaua : Zahiu, căzut, a reluat în plasă 'balonul respins de portarul Popa
Foto : Dragoș NEAGU



Campionatele Raționale de baschet

POLI" C.S.Ș. 2 Șl VOINȚA BUCUREȘTI LA FETE, I
STEAUA SI DINAMO BUCUREȘTI LA BĂIEȚI - NEÎNVINSE I

PIONII, HALAGIAN Șl... PETH

ORADEA, 26 (prin telefon). 
La încheierea primului turneu 
al campionatului național de 
baschet feminin, pe primele 
locuri se află, neînvinse, echi
pele bucurestene Politehnica 
C.S.Ș. 2 și Voința. Rezultatele 
din ultimele două zile :

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 70—62 (34—30).
Meci pe „muchie de cuțit". Ra- 
pidistele. cu un lot .subțire", 
din care — în timpul
s-a
Bartha — au luptat din 
teri pentru victorie, dar nu au 
izbutit «ă le depășească pe gaz
de, care au avut în fundașele 
Adriana Niculescu și Magdalena 
Szekely jucătoare de bază prin 
felul cum și-au condus coechi
pierele. precum și prin efica
citatea manifestată. Au -înscris : 
Funkenhauser 2, Boca 2, Sze
kely 20. Dudaș 8. Casetti 5. Ni- 
enlescu 20. Szabo 9. Grigoraș 2, 
Constantinescu 2. respectiv 
Csikos 8. Vintilă 4, Gruie 4, 
Gheorghișan 6. lordache 12, Ta
ta 18. Rartha 10

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA - UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 53—50 (23—26). 
Explicația faptului că s-au in-

___  . jocului 
mai accidentat și Rodica 

răspu-

scris puține puncte constă in 
aceea că toate jucătoarele în
trebuințate s-au apărat cu mul
tă atenție și 
cările la coș 
doar atunci __
reușită erau aproape certe. în
ceputul a aparținut sportive
lor din Cluj-Napoca. Acestea, 
cu Floarea Anca și Doina Ma- 
the în vervă deosebită, au rea
lizat puncte prețioase. In repri
za secundă, avantajul a alter
nat pe tabela de scor : apoi a 
venit rindul Rodicăi Armion, 
ludithei Gross și Monicăi Aște- 
leanu să puncteze decisiv. Au 
înscris : Armion 20, Gross 16. 
Czmor 4, Bodea 4, Așteleanu 
9, respectiv Jurcă 2, Anca 15, 
Mangu 2, Mathe 21, Bolovan 6, 
Ciubăncan 4.

ambiție, iar arun- 
au fost executate 
cînd șansele de

Paul IOVAN

VOINȚA BRAȘOV — OLIM
PIA BUCUREȘTI 69—67 (32— 
29).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — COMERȚUL 
LIC. „BOLYAI" TG. MUREȘ 
89—76 (44—42), PROGRESUL
BUCUREȘTI — MOBILA SA- 
TU MARE 72—60 (42—21), VO
INȚA BUCUREȘTI — C.Ș.B. 
ICEMENERG 94—53 (42—30).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.Ș.B. ICEMENERG 73— 
45 (37—24), COMERȚUL LIC 
„BOLYAI" — PROGRESUL 
74—54 (35—25), VOINȚA BUCU
REȘTI — MOBILA 77—68 (48— 
26), POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
— CRIȘUL 88—80 (47—38), U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — OLIMPIA 65—60 (34—30). 
VOINȚA BRAȘOV — RAPID 
84—65 (44—25).

*

I
I
I
I

MIERCUREA CIUC, 26 (prin te
lefon). Pe patinoarul 
din localitate au început duminică 
meciurile din cadrul turului al 
doilea al campionatului național 
de hochei, grupa „A“.

STEAUA — METALUL 
GHEORGHE 18—0 (7—0,
•—O). Partidă total la discreția e- 
ehipel noastre campioane. Jocul 
fiind orientat spre o singură 
poartă. Au înscris : Justinian și 
Chiriță — cite 3. --------- —
țanu și Todor — 
Popescu, Balogh, Demeter, 
tăucă șl Pall

artificial

SE. 
*—0.

Nlstor, V. Su
rite 2, Cazacu, 

Hă- 
ctte 1. A con

dus Gh. Tașnadl (M. Ciuc), ajutat 
de M. Presneanu (București) șl 
T. Szabo (M. Ciuc).

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — AVTNTUI. GHEOR- 
GHF.NI 14—3 (5—0. 4—0. 5—3). O
partidă, de asemenea, fără pro
bleme pentru gazde, care au des
fășurat un joc bun, cu multe ac
țiuni «tensive. După 11—0 (min. 
44) In rindul jucătorilor din M. 
Clue • intervenit • relaxare și...

Au marcat : Gereb 4, Z. Nagy șl 
Szentes — cite 2, B. Nagy, Bar- 
talls, Gall. Prakab, E. Antal și 
Mikloș ~ cite 1 pentru localnici, 
Kunz, Andre șl Tamaș pentru 
Avîntul. Arbitri • FI. Gubernu 
(Buc.), St. Endu (Buc.) și M. 
Lupașcu (Rădăuți).

DINAMO — DUNĂREA GALAȚI 
6—3 (1—0, 5—1, 2—2). Cu excepția 
reprizei secunde, in celelalte 
două scorul și jocul au fost des
tul de echilibrate. Din păcate 
meciul a fost presărat cu multe 
neregularități. De notat că tn- 
tr-un minut Tureanu ..a Înscris 
3 goluri. Marcatori : Tîireanu 4, 
Axlnte, 
lyom, respectiv T.

Moroșan, Costea șl So- 
_ , _ _ ~ Marcu 2,
Ral ca. Au 'condus A. Balint, Gh. 

(toți dinTașnadl șl L. Petraș
M. ciuc).

Vaier PAȘCANU — coresp.
Programul de luni : era 10,30 : 

Metalul — Avîntul, era 14,45 : 
Dunărea — Sport club, ora 17 : 
Steaua — Dinamo.

România — Bulgaria (juniori)

COMPORTĂRI Șl REZULTATE DIAMETRAL OPUSE
La •firșitul căptămînil trecute 

patinoarul „23 August* din Ca
pitală a găzduit o dublă întîl- 
alre de hochei Intre selecțio
natele de juniori ale României 
șt Bulgariei. In prima partidă, 
disputată sîmbătă după-amiază, 
oaspeții au dștigat cu scorul 
de 4—1 (2—1. 1—0, 1—0). la ca
pătul unul med de slab nivel 
tehnic, ta care decisive pentru 
conturarea victoriei finale au 
fost, pe de o parte, superiori
tatea fizică a echipei învingă
toare care a dominat mai ales 
prin gabarit și, pe de altă par
te, numeroasele greșeli comise 
te apărare de echipa noastră 
fonspetii au marcat un gol și 
te inferioritate numerică I), 
precum si jocul ei prea indivi
dualist ta atac. Punctele au fost 
marcate de : Petrov, Simov, 
Butcikov și Trecev pentru în
vingători. Dima pentru echipa 
noastră. A condus J. Becxe la 
centru, ajutat de M. Dinu și 
L. Petrescu.

După Infrîngerea dta ajun 
tetă că duminică, pe gheața 
patinoarului bucure? lean a fost 
parcă prezentă o altă echipă a

României, cu un joc mult mai 
matur, mai spectaculos și teh
nic, mai eficace. Consecință fi
rească, ROMÂNIA — BULGA
RIA 8—3 (2—1, 1—1, 5—1). în
ceputul a fost destul de echili
brat dar juniorii noștri au tre
cut repede la conducerea jocu
lui, impunîndu-se prin combina
ții rapide care, mai ales în ul
tima repriză, au pus la grea În
cercare defensiva adversă.

Au înscris : Dlma și Buza; — 
cite 2, Lakatoș, Keresteș, Lămpi 
și Gheorghiță, respectiv Piper- 
cov — 2, Simov. Din nou bun 
arbitrajul asigurai de același 
triou, din ajun. (C. A.).

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te
lefon). După meciurile celui de 
al doilea turneu, desfășurat in 
Sala sporturilor, în disputa 
pentru calificarea în grupa 
1—6 a campionatului național 
masculin și-au consolidat șan
sele formațiile Dinamo, Steaua 
(neînvinse), I.C.E.D. și Rapid 
din București și C.S.U. Brașov. 
Rezultatele din ultimele două 
zile :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA C.S.Ș. 
UNIREA IAȘI 97—88 (51—50). 
Clujenii au cîștigat mai greu 
decît se anticipa. A fost o lup
tă dîrză. fără menajamente, 
dată pentru victorie pe întrea
ga durată a jocului, ieșenii 
practicînd cu predilecție atacu
rile poziționale, finalizate de 
experimentatul Moisescu, în timp 
ce gazdele au încercat fie jocul 
axat pe pivotul Crăciun, fie 
atacurile rapide și, sporadic, 
contraatacurile. Tabela de mar
caj a indicat un echilibru per
fect pînă în min. 27 (66—66), 
după care clujenii s-a detașat 
treptat. Au înscris : Crăciun
33, Barna 18, Mara 13, Dăian 
11, Roman 10, Nicoară 9, Ma
the 2, Gellert 1, respectiv Moi
sescu 39, Boișteanu 21, Mihăi- 
lescu 18, Matei 4, Chirilă 2, 
Marin 2, Anton 2.

RAPID BUCUREȘTI 
RUL — CONSTANȚA 
(35—39). Farul a plătit 
(pentru a cîta oară ?) 
plinei jucătorilor care, 
păți mai mult de deciziile ar
bitrilor (Spînu, Băiceanu și 
Cimpeanu au fost sancționați 
cu fault tehnic), au avut un 
randament colectiv și individu
al mult diminuat. Au înscris : 
Bulancea 20, Vintilă 14, Duțu 
14, Gh. Dumitru 13, Plămadă 9, 
Sipoș 6, respectiv Băiceanu 26, 
Spînu 20, Martinescu 13, Țe- 
glaș 6, Mănăiiă 2, Cernat 2.

Mircea RADU — coresp.
C.S.U. SIBIU — DINAMO O- 

RADEA 73—84 (27—48), DINA
MO BUCUREȘTI — URBIS 
BUCUREȘTI 92—53 (40—31),
I.C.E.D. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 90—84 (43—29),
C.S.U. BRAȘOV — POLITEH
NICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI
95—78 (46—34), UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA — STEA
UA 73—101 (37—50),
BRAȘOV — FARUL 
(57—39), STEAUA - 
89—70 (50—33). 1
BUCUREȘTI ------
111—55 (70—28), I.C.E.D.
PID 68—67 (45—44), DINAMO
ORADEA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 70—66 (32—33).

— FA-
76—69 

„tribut" 
indiscl- 
preocu-

c.s.u. 
109—83 
URBIS 

DINAMO 
C.S.U. SIBIU 

RA-

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)
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MăEULTATELE concursului 
PRONOSPORT DIN M OCTOM
BRIE 1980

L Avellln» — Coms 
n. Brescia — Florentina 

DL Cagliari — Napoli 
IV. Catanzaro — Perugia
V. Internazlonale — Roma 

Juventus — Torino 
Pistoiese — Ascoll 
Udinese — Bologna 
Cimentul — Gloria B-ța

1 
X 
X

1
1
1
1

X
------ ------------- 1

Gaz metan — C.S. T-vlște 2
Rapid Arad — F.C. Blhcr 1 
Dacia Orăștle — U.T.A. X

Metalul Aluri — Olimpia 1 
tL DE CIȘTIGURI :

▼L
VII. 

vm.
rx.
x.

XI.
XU. 

xni. _
FOND TOTAL 

161.346 LEI.
NUMERELE 

TRAGEREA 
PRONOEXPRES 
BRIE 1980.

Extragerea I : __ __ .
Extragerea a n-a : 20 44 41 __ 

Extragerea a IH-a : 41 19 1 
30 10 Extragerea a IV-a

Voința și Crișul ne-au oferit 
o partidă extrem de spectacu
loasă, urmărită cu interes. Clu
jenii au condus cu 0—4. la fi
nele reprizei a 
devenise egal și, 
ința, cu Claudiu 
mente dezlănțuit 
obținut o victorie

A urmat ultima tatîlnire a 
campionatului care a pus din 
nou față ta față pe Dinamo și 
Rapid. Meciul a avut o desfă
șurare interesantă. Feroviarii 
au început puternic, au realizat 
o serie de faze spectaculoase, 
reușind ca după 13 minute să 
conducă cu 5—0 (1). Va pierde 
oare Dinamo (neînvinsă de 11

treia scorul 
ta final Vo- 

Rusu real- 
16 goluri) a 
dară (13—9).

luni) ultimul său joc din acest 
campionat 7 Toată lumea era 
convinsă de acest lucru, cam
pionii reușind să înscrie primul 
gol abia în min. 14.

Ceea ce nimeni nu mai cre
dea. s-a întîmplat în ultimele 
două reprize. Spînu, care pri
mise destule goluri parabile, a 
tachis pur și simplu poarta ta 
fața atacanților adverși, iar co
echipierii săi, fără să-și piardă 
calmul, au început să atace ta 
trombă. Rezultatul ? De la 1—6 
Dinamo a ajuns ta ultima re
priză la 6—6 și dacă Ciobăniuc, 
Rus (unul din cei mai buni 
jucători dinamoviști ta acest 
meci) și Hagiu nu ar fi ratat 
ocazii rarisime, campionii ar fi 
Încheiat turneul cu Încă o vic
torie.

I
I
I
I
I
I
I

EXTRASE LA 
excepționala 

DIN ZC OCTOM-

21 12 37 9 11 1 
SI 37

12
45
34
33
27 _____ __ _
5 34 37 22 9 Extragerea a VIH-a : 
36 31 18 16 34.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI I
1.021.605 iei.

15 16
35 27 13 Extragerea a V-a : 6
10 4 40 Extragerea a Vl-a : 16
15 43 14 Extragerea a VII-a :

REZULTATELE DE SIMBATA Șl DUMINICA
CRIȘUL — DINAMO 10—10 (3—3, 2—2, 3—4, 2—1). Arbitri: R. 

Scbilha și V. Medianu. Au înscris: Gordan 3, Ungureanu 2. 
Fej^r 2, Costrăș 2, Fărcuță (Crișul) și Ardeleanu 3, Nastasiu 2, 
Moiceanu 2, Chiriță, Răducanu, Rus (Dinamo).

VOINȚA — RAPID 11—8 (3—1, 3—3, 2—2, 3—2).
Timoc și D. Paras chives cu. Realizatori: Colceriu 4, ________
Cl. Rusu, Pop, Covaci, Szfîcs și Gyărfăs (Voința) și Slăvei 
Arsene 3, Nicolau (Rapid)

VOINȚA — CRIȘUL 13—9 (3—2, 3—2, 2—4, 5—1). Arbitri: 
Schilha și D. Paraschivescu. Au înscris: CI. Rusu 6, Pop 
Colceriu 2, R. Rusu 2, Gyârfâs (Voința) și Costrăș Fejăr 
Gordan, Garofeanu, Racz (Crișul).

DINAMO — RAPID 6—6 (0—4, 1—1, 3—1, 2—0). Arbitri: — 
Timoc și V. Medianu. Realizatori: Rus 3, Răducanu, Nastasiu, 
Ciobăniuc (Dinamo) și Niță 2, Gh. Iile 2, Nicolau, Tschlltsche 
(Rapid).

Arbitri: 
R. Rusu

R.
2.
4,

R.
2.
i,

R.

I
I
I
I
I

etapă dominată de... pioni.
[J La Timișoara, Progresul-Vulcan (a cărui 

ascensiune a fost menționată in aceste 
coloane), se prezintă fără două turnuri (Ma- 
rica + Ciugarin), pierde ți un cal (Mateescu), 
dar ține in șah o tablă plină cu piese grele... 

La București, pe Ghencea, o echipă alcă
tuită aproape exclusiv din pioni (plus un ana
lizator de clasă, Proca) reușește o remiză cu 
goluri în fața unei formații care părea renăs
cută.

La Galați, o echipă eșuată, practic, cu un 
matelot de Tind promovat căpitan, ca pe vre
mea lui Nelson, reușește să se imbarce pe 
vasul „Speranța"

La Craiova, cel mai iritant antrenor al mo
mentului (Lucescu), care nu vede o incom
patibilitate intre gheată și conspectul de an
trenament, ține in șah o echipă firesc dezlăn
țuită după infrîngerea de la București.

BRAȘOVENII
Cel care încep mal bine jocul 

sînt brașovenii, în primele 5 mi
nute apărarea bucureștenilor 
fiind obligată să acorde cornere 
la două șarje rapide ale lui 
Gherghe și Parascipvescu. Steaua 
își revine, însă, repede și la pri
mul atac mal închegat (min. 12) 
reușește să deschidă scorul prin 
MANEA, care, venit în viteză, 
reia în plasă mingea centrată de 
Anghelini, „urcat" pînă în mar
ginea careului advers. Golul pri
mit descumpănește echipa lui 
Proca, atacurile gazdelor se în
mulțesc șl, în min. 18, M. Rădu
canu șutează puternic de la 7—8 
m, toată lumea vede mingea în 
poartă, dar, în ultima clipă, se 
opune, în disperare, debutantul 
Popa. Ocazie imensă, după care 
F.CfM.-ul echilibrează jocul, dar 
în min. 29 scapă cu fața curată 
la o cursă de... 70 de metri a 
lui FL Marin, încheiată cu un 
șut pe lingă poartă !

Marea surpriză a reprizei se- 
cunde este maniera ofensivă cu 
care echipa brașoveană își joacă

In sfirșit, Halagian șl. 
campionatului, Halagiai. 
brin) turnul (lovănescu 
marchează. între timp ir 
A rămas pe tablă cu pi< 
Ignat Kallo. Nica, Tul 
mari schimbări de efect 
o echipă întreagă, l-au 
gian să adopte „combin 
cui așa cum s-a văzut 
namo, unde — iarăși ! 
tat au fost alți doi pioi 
tanța și Kallo de la Tir\ 
lui deosebit al pionilor 
tenii, in criză de fante 
tica Petrosian", adică c

Dinamo a fost la un 
sian". dar iert a fost zi 
și a curajului

- OFENSIVI Șl APL
STEAUA - F.C.M. BRAȘOV

Stadion Steaua; teren foarte bun; timp e 
motiv 12 000. Au marcat: MANEA (min. 12) 
(min. 79), BUCUR (min. 84)., Șuturi la poar 
Cornere: 7—8.

STEAUA: lordache 6 — Anghelini 7 (min. 
FI. Marin 8, Nițu 5 — Aelenel 5, Zahiu 6, 
76 Minea) — M. Răducanu 6, Manea 7.

F.C.M. BRAȘOV: Popa 7 - Dârâban 6, Pa<
— Furnică 7, Șulea 5 (min. 80 Pescaru), Buc 
Bența 7), Paraschivescu 8, Chioreami 7.

A arbitrat: N. Rain ea (Bârlad) 7; la linie: 
Făgaș (Tg. Jiu).

Cartonașe galbene: MANCIU.
Trofeul Petschovschi10. La speranțe: 0-0.

• ....... —I ■ —■! ■» Ml
acum șansele. Șuturile iul Bucur 
(min. 54), Paraschivescu (min. 
55) șl Furnică (min. 61) prefa
țează golul egalizator, înscris de 
BENȚA, cu o spectaculoasă lovi
tură la „vinclu* (min. 66). Ra
tează apoi M. Răducanu (min. 
72), ratează șl Bucur (min. 74), 
după care, în min. 79, Steaua ia 
din nou conducerea : M. Rădu
canu execută o lovitură liberă

de la : 
ta tra{ 
în fați 
Iartă. 1 
nă în a 
^rln B 
lent < 
balonul 
dache : 
tabil, i

RENASC SPERANȚELE BĂIIV
F.G BAIA MARE - S.C. BACĂU 2-0 (1-0)

Stadion ^23 August"; teren alunecos, timp închis, a plouat mărunt; 
spectatori - aproximativ 15 000. Au marcat: BUZGAU (min. 28), TERHEȘ 
(min. 55). Șuturi la poartă: 13-9 (pe poartă: 6-4). Cornere: 10-6.

F-C. BAIA MARE: Windt 7 — Borz 6, Condruc 6, Kollor 7, Molnar 6 — 
P. Radu 7, Mureșan 7, Deac 5 (min. 54 Bălan 6) — Sepi 6, Buzqâu 7 
(min. 87 Sabâu), Terheș 7.

S.C. BACĂU: Mangeac 6 (min. 51 Ursache 6) — Andrieș 6, Lunca 6, 
G Solomon 7, EMsei 6 — Vamanu 6, Cărpuci 6-f-, Șoșu 6 — Șoiman 6, 
Fișlc 5, I. Solomon 5 (min. 64 Panat-te 6).

A arbitrat: M. Moraru (Ploiești) 8; la linie: G Bârbulescu (București) 
și I. Vasiloiu (Cîmpina).

Cartonașe galbene: ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 1-1 (0-1).

....

BAIA MARE, 26 (prin telefon).
Vreme întunecată, ploioasă, 

precum... sufletele nenumăra- 
țîlor iubitori ai fotbalului din 
localitate, triști în urma eșecu
rilor suferite în serie de for
mația favorită. Receptiv la 
„pulsul" tribunelor, se pare, 
chiar al echipei, V. Mate- 
ianu a încercat — în dorința 
de a întrerupe Infrîngerile — 
un șoc psihologic, renunțînd la

portarul gafeur, din ultima vre
me, N. Răducanu, și înlocu- 
indu-1 cu proaspăta achiziție, 
Windt. Operație reușită — ta 
pofida dîrzei rezistențe opera
tă de S.C. Bacău, cu rezulta
te. .. concrete în teren, mai a- 
les după deschiderea scorului 
(BUZGAU, cu capul, min 28), 
care avea să mărească, sim
țitor, capitalul moral al băî- 
mărenilor. Căci pînă atunci,

localni 
văr, n 
cazia < 
aparțin 
gol la 
reinno< 
vor îi 
TERHI 
rabil, 
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CE N-A REUȘIT CELTH
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon).

Deși a resimțit din plin obo
seala drumului de la Londra la 
Timișoara formația locală a avut 
totuși toate premisele pentru a 
tranșa în favoarea el disputa cu 
Progresul, echipa bucureșteană 
fiind lipsită de doi jucători de 
bază (Ciugarin și Marica), iar din 
min. 35 l-a pierdut și pe Mate
escu, eliminat de pe teren. Dar 
„Poli" a întîlnit un adversar care 
a dovedit, încă • dată, că se a- 
flâ pe • linie ascendentă, cu 
multă ambiție și cu • bună cir
culație a balonului, deși numai 
la mijlocul terenului. Prima ac
țiune a oaspeților (min. 12) s-a 
soldat și ca deschiderea scorului : 
APOSTOL a pătruns pe partea 
stingă și a șutat puternic de la 
20 m, sus, la vinelu, surprinzîn- 
du-1 pe Moise, care a atins ba
lonul, dar nu l-a putut opri să 
intre in plasă. A fost singurul 
șut pe spațiul porții expediat de 
oaspeți pe Întreaga durată a par
tidei. De acum încolo, «POM* de-

„POLI" TIMIȘOARA - PROGRESUL
Stadion „1 Mai"; teren bun; timp noros șl 

tutori - aproximativ 6 000. Au marcat: APOSTC 
(min. 74 — din 11 m). Șuturi la poartă: 23—7 
17-1.

POLITEHNICA: Moise 5 — Nadu 6, Pâfrtlnlțar 
T. Nicolae 64-, Manea 6, Dumitru 7 — Anj 
bancu 6), Palea 5 (min. 54 Dembrovschl 6).

PROGRESUL: Bulancea 8 — Mateescu, Gri 
Ștefan 7 — M. lonescu 7, Nîgnea 6, Dragu 7 
ghel), Țevi 6 (min. 81 Glonț), Apostol 7.

A arbitrat: C. Szilaghi (Baia Mare) 8; la Iii 
(ambii din Oradea).

Cartonașe galbene; M. IONESCU, MATEESCU. 
Cartonașe roșii: MATEESCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 6-2 (2—Z

•......................................
elanșează ofensiva restabilirii e- 
galltății, dar Bulancea și apărarea 
sa fac adevărate minuni, avînd 
și șansa lipsei de inspirație a a- 
tacanților timișoreni. Ocaziile se 
derulează minut cu minut, dar și 
ratările se țin lanț.

După pauză, dominarea timișo
renilor este și mai insistentă, 
dar cea mal mare ocazie o au

bucure 
cînd T 
mite rr
Ck>lul« 
cade 
BROVS 
Sandu 
impara

REVIRIMENT GĂLĂȚEA
F.C.M. GALAp - CHIMIA RM. V1LCEA 3-0 (2-0)

Stadion Dunărea; teren bun; timp frumos; spectator! — aproximativ 
15 000. Au marcat: RUSU (mtov M). ORAC (min. 39), BEJENARU (min. 56). 
Șuturi la poartă: 16-8 (pe poartă: 8-3). Cornere: 8—5.

F.C.M. GALAȚI: Jhran 7 — Vkad 7, Olteanu 7, Constantinescu 8, Țolea 7 
— Bejenaru 7, Balabon 7 (mtou 79 Buraea), Florec 84- — Mojaru 7 (min. 
77 R. Dan), °.usu 7, O rac 7.

CHIMIA R»4. VÎLCEA: Constantin 7 — Basno 6, Stanca 5, Catarglu 5, 
Lopâdatu 6 — Cheran 7, Savu 6, CMean 5 (min. 64 Georgescu 6) — Te-
leșpan 6, Preda 5, Glngu 6.

A arbitrat: A. Mustățea 8; la Mnle 
T. Balanovici (lași).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 
e .......... — ■■■—■.... . ..........

GALAȚI, 26 (prin telefon).
„Lanterna" a realizat scorul e- 

tapei, într-un moment cînd e- 
chipa, amenințată serios de pers
pectiva retrogradării, s-a strîns 
în jurul unui coechipier (L Con
stantinescu) , care • antrenează 
cu folos și o mobilizează moral. 
Gălățenll au jucat nu numai a- 
vîntat, dar șl tehnic, au dat tot 
timpul impresia de liniște și si
guranță. Oamenii lor cel mai

I. Murgescu (ambii din Pitești) și

1-1 (0-1).

buni au fost... noul antrenor 
Constantinescu, care a stopat 
calm rarele atacuri ale oaspeți
lor și mijlocașul Florea, care a 
adăugat recunoscutei sale înde- 
mînări, capacitate de efort șl 
„ochiul" coordonatorului de joc.

Chimia a fost derutată de re
găsirea partenerei sale. Prezen- 
tîndu-1 pe Catargiu în formație, 
a resimțit dificultățile de acomo
dare ale noului fundaș central,
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MECI DE AMBIȚIE, DE UZURĂ
F.C. ARGEȘ - DINAMO 2-1 (1-1)

Stadion ,,1 Mai"; teren foarte bun; timp frumos: spectatori — aproxi
mativ 14 000 Au marcat: IGNAT (min. 9), IORDACHE (min. 39), KALLO (min. 
87). Șuturi la poartă: 9—3 (pe poarta: 3—2). Cornere: 10—2.

F.C. ARGEȘ: Ariciu 7 - M. Zamfir 7, Stancu 8, Cîrsiea 7, Tulpan 7 - 
Ignat 6 (min 53 Toma 6), Kallo 7, Pană 6 — Sigmirean 6, Radu II 6, 
Nica 5 (min. 46 Moiceanu 6)

DINAMO: Speriatu 6 - Gh. Dumitrescu 7 Dinu 7, Ghițâ 6, Stănescu 5 
— Augustin 7, Marin 6, Custov 6 - Țălnar 7, lordache 6, Stredie 5.

A arbitrat: I. Igno (Timișoara) 6; la linie: V. Ciocîlteu (Craiova) și 
I. Bran ga (Tq Jiu).

Trofșul Petschovschi: 8. La speranțe: 2—3 (1-0).
e ———i —   ■■■■■■ '
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PITEȘTI, 26 (prin telefon).
Numele echipelor și tradiția 

au făcut din acest meci derbyul 
etapei. Dar, spre deosebire de 
derbyurile de altă dată cu
Dobrin și Dudu Georgescu, e- 
chipele aflate acum în „re
construcție" ne-au oferit un joc 
de uzură, de ambiție cu un
tempo destul de susținut, dar
cu virtuți tehnico-tactice des
tul de modeste, cu' faze de 
poartă și șuturi puține, în schimb 
cu multe faulturi. în 60 de mi
nute raportul acestora a fost 
de 10 la 2Q. „Derbyul" a înce
put prudent. în aparență calm. 
Piteștenii au deschis scorul în 
min. 9, cînd Cîrstea a execu
tat lovitura liberă indirectă Ia 
un ofsaid semnalizat de tușierul 
Ciocîlteu (noi credem că Țăi- 
nar a plecat din terenul lui), 
mingea degajată lung a fost 
deviată de Radu II și IGNAT 
a înscris cu un șut puternic, de 
la 10 m. In min. 39 Zamfir l-a 
trîntit pe Stredie la pămint, s- 
proape de fanionul din colțul 
terenului, Custov a executat

anea, aces- 
re respinge 
e fază, nu 
ria să revi- 
în mir 84 
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90 DE
IAȘI, 26 (prin telefon).
Lipsiți de doi jucători de bază 

— Bâldni și Faoici — oaspeții 
au jucat ultradefensiv, pînă 
când au ajuns să fie conduși cu
2—0 pe tabela de marcaj (îns
criseseră CERNESCU în min. 18 
și DĂNILA în min. 33, primul 
după o acțiune frumoasă a lui 
Simionaș, al doilea ca urmare a 
unei lovituri libere executată de 
același Simionaș) situație în 
care au înțeles, probabil, că tac
tica lor poate fi falimentară. 
Din acel moment, au început să 
iasă din... corzile ringului, în 
care îi înghesuiseră asalturile 
continue ale fotbaliștilor ieșeni. 
Cu luciditatea lui Vigu, cu ra
finamentul lui Fazekaș și cu 
munca neobosită a lui Both II, 
A.S.A. a început să conteze In 
joc, deși ieșenii știau una și 
bună : să atace permanent, cu 
aproape tot efectivul, ceea ce 
au și făcut dealtfel pînă In mlin. 
90. De-a dreptul asediată, echi
pa oaspete punctează — Împo
triva cursului jocului — pe un
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fale; spec*
4BROVSCHI
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„U" CLUJ-NAPOCA - JIUL 1-0 (0-0)
Stadion Municipal; teren bun; timp înnourat, friguros; 'spectatori — aproxi

mativ 10 00d A marcat BATACLIU (min. 67). Șuturi la poartă: 20-3 (pe 
poartă 9-2). Cornere: 11—1.

MU“: Mo ta ova n 7 — DobrotS 7, Dobrău 6, Ciocan 8, L Mureșan 7+ - 
Ponațchi 7, FI. Pop 7 (min. 58 Țiclarfa 6), Boca 7 — Suda 7, Țegean 7+ 
(mln. 88 Bag Iu), Batacliu 8.

JIUL; Cava<i 8 — P. Gri gore 6, VasWu 7, Neagu 7, Bedo 7 — $umt> 
tamehi 7, Giuchlci 6 (min. 58 S. Popa 6) Stoica 7 — Mușat 7 (min. 77 
Sebeș ten), Sălăjan 6, Miculescu 6.

A arbitrat: R. Petrescu 9; ta Knie: G Ghiță șl H. Nlcolau (toți din 
Brașov).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 2-2 (1—1).

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin tele
fon).

încă din start, „șepcile roșii" 
•-au instalat ta terenul advers 
(uneori și cu fundașii de mar
gine), au construit atacuri după 
atacuri, au trimis zeci de ba
loane în careul oaspeților, dar 
acolo superbetonata lor apărare 
a spulberat totul, ei apelînd de- 
seori și la ultima salvare — 
cornerul. Dintr-o asemenea netă 
dominare (pe alocuri, destul de 
precipitată) s-au născut și des
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‘arabageac 
.vu șl Ci
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nu con- 
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nin. 34 î 
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min. 39, 

ste careul 
EJENARU, 
1 lanț ale

CUPEN

DOUA
Studenții atacă ta valuri 

tacă din start și chiar in 
min. 2 Bucurescu trimi
te balonul, cu capul, la cîțiva 
centimetri de poartă ; un minut 
mai tîrziu este rîndul lui Ior- 
gulescu să expedieze balonul, 
tot cu capul, prelungindu-i insă 
traiectoria pe lîngă stîlpul din 
dreapta ; în min. 4, o centrară 
a lui M. Marian este pe cala 
de a fi fructificată de M. San
du, dar Nedea trimite in cor
ner. Și fazele fierbinți continuă 
în aproape aceeași cadență 
(min. 11 — Bozeșan, min. 17 — 
M. Sandu, pentru ca tot el să 
expedieze balonul în bară, în 
min. 25). Ce făcea în acest 
timp F.C. Olt 1 Căuta să stăvi
lească ofensiva bucureștenilor 
și. pe cit posibil, să construias
că contraatacuri. De trei ori (în 
min. 20 Șoarece este deposedat 
în ultimul moment de Cazan, 
în min. 22 P. Petre expediază 
primul șut al oaspeților, în min. 

lovitura liberă și IORDACHE a 
înscris plasat cu capul.

După pauză, meciul a fost și 
mai încins. Dinamo ni s-a pă
rut mai activă, dar ineficace. De 
partea cealaltă, F.C. Argeș nu 
se descurca în fața careului a- 
glomerat și asta a făcut ca 
Pană. Cîrstea și Radu II să 
nu înscrie în min. 62. de la 3-4 
m. în min. 79. la pătrunderea 
lui Radu II, acesta a fost faul
tat de Ghiță în careu, dar ar
bitrul I. Igna (depaTte de for
ma care l-a consacrat) n-a a- 
cordat nimic. Victoria ce se 
cuvenea localnicilor avea să 
fie totuși realizată în min. 87, 
grație, inspirației lui KALLO : 
acesta a interceptat balonul, a 
făcut un reușit „un-doi“ cu 
Moiceanu și, cu stingul, din un
ghi, a înscris, pe lingă Speria
tu, în colțul luing. Scorul ar C 
putut să fie mărit în min. 89 
cînd, din nou Ghiță. l-a agă
țat de picior pe același Radu 
II. tot în careu, dar arbitrul 
din nou nu a acordat penalty-ul 
cuvenit.

Constantin ALEXE

MINUTE DE ASEDIU
POLITEHNICA IAȘI - A.S.A. TG. MUREȘ 3-1 (2-0)

Stadion ,.23 August"; teren bun; timp rece; spectatori — aproximativ 
6 000. Au marcat: CERNESCU (min. 18), DĂNILA (min. 33),. CIOACA (min. 
89), BIRO I (min. 65). Șuturi la poartă; 29-5 (pe poartă: 14—1). Cor
nere: 14—0.

POLITEHNICA: Naște 7 — Oprea 6 (min. 55 Munteana 6), Anton 8, Ursa 
7, Ciocirlan 7 — Romilă N 7, Simionaț 84-, Co roș 6 — Co stea 5 (min. 60 
Cioaca 7), Dănilă 7, Cemescu 7.

A.S.A.; Varo 7 — Szabo 7, ’ Unchiaș 6, Ispbr 7, Fodor 6 — Both H 74-. 
Vigu 8, Hajna4 5 (min. 60 Pîsîacu) — Fazekaș 8, Biro I, Gali 4 (min. 60 
Muntean 5).

A arbitrat: N. Georgescu 8; ta Knie: Gh. Retezan >1 A. lanuș (toți din
București).

Cartonașe galbene: PÎSLARU, VARO. 
Cartonașe roșii: PÎSLARU, BIRO I. 
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe:

contraatac splendid al Iul Fa
zekaș, finalizat (in min. 65) eu 
o lovitură de cap spectaculoasă 
de BIRO I. Va reuși A.S.A. să 
și egaleze, după ce fusese do
minată zdrobitor pînă atunci 7 
— se întrebau Îngrijorați spec
tatorii ieșeni. Nu, deoarece In 
min. 70, o acțiune a lui Faze
kaș (la aproximativ 35 m de 
poartă), oprită pentru ofsaid, 
semnalizat corect de tușierul 
Retezan, naște o reacție nespor- 

GREU, DAR MERITAT,

tule faze de gol. Nu mai puțin 
de patru am notat ta prima re
priză. însă Cavai, cu interven
țiile sale de ultim moment, a 
salvat ca un portar de mare cla
să : în min. 13 și 38 (la șutu
rile lui FL Pop), în min. 28 (a 
trimis în corner, balonul expe
diat la rădăcina barei de Boca), 
pentru ca ta min. 30 mingea 
trimisă puternic de Porațchi, 
din lovitură liberă, să întllneas- 
că transversala. Petroșenenii

GOLURI 'Șl... ATÎT!
SPORTUL STUDENȚESC - F.C. OLT 2-0 (0-0)

Stadion Republicii; teren bun; timp foarte frumos; spectatori — aproximativ 
15 000. A marcat: O. K3NESCU (min. 71 și min. 90, ultimul din penalty). 
Șuturi la poartă: 17—6 (pe poartă: 9—3). Cornere: 8-4.

SPORTUL STUDENȚESC; Moraru 6 — Tănăsescu 6, Cazan 7, Constant!- 
nescu 5, Munteanu N 7 — lorgulescu 4 (min. 46 Stroe 5), Bozeșan 7, O. 
tanescu 7 — M. Marian 6, M. Sandu 6, Bucur eseu 5 (min. 63 Șerbănică 5).

F.C. OLT: Nedea 4 — Lică 4, Ciocioanâ 6, Al. Nicolae 5, A. Mincu 6 
— Șoarece 5, lovănescu 5, P. Petre 6 — PrepeNță 5 (min. 78 Mirea 5), 
tamandi 5, Ciobanu 4 (min. 46 Pițurcă 6).

A arbitrat: Cr. Teodorescu 7; la linie S Necșulescu (ambii din Tîrgoviște) 
șl Gh. Ispas (Constanța), neatenți la unele faze.

Cartonașe galbene: MORARU, PIȚURCĂ. AL. NICOLAE, P. PETRE.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 2-0 (1—0).

• ■   ■■■■—» ii ii n ■ '   ........................... —n ■

36 A. Mincu, în urma unei ac
țiuni personale, șutează puter
nic, cu stingul, pe lîngă poar
tă) oaspeții reușesc să se apro
pie de poarta lui Moraru. dar 
fără succes. După pauză, jocul 
este presărat cu destul de mul
te greșeli de tehnică individua
lă. F.C. Olt face apel la... me
morie și folosește apărarea la 
ofsaid, dar nu poate opri des
chiderea scorului (min. 71 — 
„cap" al lui O. IONESCU, cu

CRAIOVA, 26 (prin telefon).
Intilnirea, considerată printre 

deroyurhe etapei, n-a aspirat 
decit în al doilea act la aceas
tă titulatură. Pentru că, în pri
ma repriză, craiovenii au con
trolat cu autoritate jocul, și-au 
împins linia de mijlocași pînă 
în preajma careului advers și 
au „bombardat" puternic poar
ta lui I. Gabriel. Numai că, 
spre deosebire de întîlnirea da 
la Pitești, unde i-am mai văzut, 
hunedorenii au jucat acum 
foarte grupat in apărare, . ară- 
tînd clar că doresc să evite 
un scor supărător pentru ei. Cu 
toate acestea, campionii au a- 
juns de cîteva ori în rarisime 
situații (min. 8 — Donose; 
min. 14 și 38 — Geolgău ; min. 
10, 26 și 31 — Bălăci ; min. 15 
și 22 — Cămătaru ; min. 45 — 
Tilihoi), ratate sau blocate ins
pirat de excelentul I. Gabriel. 
O singură dată — min. 8 — a- 
părătorul buturilor hunedorene 
nu a mai avut ce face : Cămă
taru a sprintat impetuos pe 
aripa stingă, a centrat pe par
tea opusă, Negrilă a șutat vio
lent, I. Gabriel a respins și 
BĂLĂCI a reluat in plasă.

După pauză, se părea că vom 
asista la o desprindere craio- 
veană. Elevii lui- I. Oblemenco 
și C. Oțet reluaseră ofensiva 
și au punctat din nou destui 
de rapid, în min. 56 : Crișan (in 
mare vervă, dar cam nervos) 
pune o minge ideală Și CĂMĂ
TĂRII marchează printr-un șut- 
bombă de la 9 m. S-a produs 
o relaxare în tabăra campionl-

5—2 (2-2).

tivă ta lanț a lui Pîslaru și 
Biro I, ambii fiind eliminați din 
joc pentru injurii aduse arbi
trului. Ca urmare, AS.A. nu 
mai are... cu cine lupta, se a- 
pără cu disperare ta 9 oameni, 
neprimlnd decit un singur gol 
(autor : CIOACĂ, în min. 89), 
deși la poarta lui Varo a fost 
o adevărată canonadă, cu nenu
mărate situații de gol, dar min
gea nu voia să intre în plasă.

Marius POPESCU

s-au rezumat la unele contra
atacuri periculoase, așa cum a 
fost acela din min. 32, cînd Să
lăjan a greșit de puțin finali
zarea.

în partea a doua a jocului, 
același aspect : Cavai scoate din 
nou, cu un reflex uluitor (min. 
55) „bomba" lui I. Mureșan. 
Șapte minute mai tîrziu, o nouă 
emoție pentru gazde, însă Mol
dovan țîșnește curajos, pentru 
a bloca în picioarele lui Mușat. 
Golul victoriei, care va ușura 
tribunele, va cădea in min. 67 : 
I. Mureșan centrează de pe 
partea stingă. BATACLIU vine 
Ia intilnire, șutează puternic cu 
exteriorul, Cavai atinge, totuși, 
balonul, dar nu-1 poate opri 
din drumul său spre plasă. Ast
fel, studenții clujeni cîștigă pe 
merit o partidă fără virtuți teh
nice, dar de mare angajament, 
ta care Jiul și-a vîndut pielea 
foarte scump.

Stelian TRANDAF1RESCU

boltă, peste un buchet de apă
rători și peste portarul Nedea, 
în plasă, la un corner executat 
de Bozeșan). Scorul va fi pe
cetluit in min. 90, cînd același 
O, IONESCU transformă un 
penalty acordat în urma unui 
fault în careu asupra lui Mun- 
teanu II. Victorie meritată, dar 
jocul ambelor echipe a fost 
departe de așteptări.

Mircea TUDORAN

UNIV. CRAIOVA - CORVINUL HUNEDOARA 2-1 (1-0)

Stadion „Central"; teren excelent; timp Ideal pentru fotbal; spectatori - 
aproximativ 20 000. Au marcat: BĂLĂCI (min. 8), CAMATARU (min. 56). 
VAETUȘ (min. 60). Șuturi la poartă: 22—8 (pe poartă: 11-3). Cornere: 
14-6.

UNIVERS! TAI EA: Boldici 7 — Negrilă 7, Tilihoi 6, Ștefânescu 7, Ungureo- 
nu 5 — Țicleanu 7, Donose 7, Bălăci 7 (min. 46 Irimescu 6) - Criscn 8. 
Cămătaru 8, Geolgău 7 (min. 81 Cîrțu).

CORVINUL: i. Gabriel 8 — Nicșo 6, Dubinciuc 7, Golan 6, Rednic 6 — 
Dumitriu IV 6, Klein 8, Petcu 6 (min. 86 Andone) — Gabor 6 (min. 46 
Merlă 6), Dumitrache 6, Văetus 7.

A arbitrat: C. Jurja 8; ic linie G. Icnescu (cu greșeli în aorecîerec oi 
soldurilor) și A. loniță (toti din București).

Cartonașe galbene: NEGRILĂ VAETUȘ, CRiȘAN. TILIHOI.
Trofeul Petschovschi; 9. La speranțe: 3—0 (0—0).
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lor sau trezirea elevilor lui 
Lucescu ? Și una și alta, zicem 
noi. Faptul este că din acest 
moment partida capătă un pro
nunțat echilibru și craiovenii, 
care puteau să ajungă la un 
moment dat la o clară diferen
ță pe tabela de marcaj, se văd 
nevoiți să-și apere, cu destule 
emoții, minimul avantaj, ajuns 
la numai un gol. după ce VAE
TUȘ (min. 60) sancționase 
prompt, înscriind, o pasă gre
șită a lui Ungureanu. Corvinul,

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I-----------------------------------------------------------------
f. C. CONSTANȚA — C.S.M. 

SUCEAVA 3—1 (1—0). Autorii go
lurilor : Caramal&u (min. 44), 
Petcu (min. 60), Peniu (min. 84), 
respectiv Petrescu I (min. 66).

C. S. BOTOȘANI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 4—0 (3—0)
Au marcat : Luca (min. »), Pa- 
chițeanu (min. 15), Țică (min. 191 
șl Dudea (min. 54 din 11 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — OL
TUL SF. GHEORGHE 4—0 (1—0). 
Au înscris : Catană (mln. 1), 
Nemțeanu (min. 46 și 47) și Gi- 
roveanu (min. 56).

C.S.U. GALAȚI — C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 3—1 (2—1). Au marcat : 
Lala (min. 5), Ene (min. 35), Dla- 
conescu (min. 63), respectiv Pas
quale (min. 3 — autogol).

F.C.M. BRAILA — VIITORUL 
GHEORGHENI 1—1 (0—1). Autorii 
golurilor : Pîrlog (min. 67) pen
tru F.C.M., Farkaș (min. 40) pen
tru Viitorul.

CIMENTUL MEDGIDIA — GLO
RIA BISTRIȚA 0—1 (0—1). Unicul 
gol a fost realizat de Dănilă 
(min. 31).

VIITORUL VASLUI — I.M.U 
MEDGIDIA 2—0 (2—0). Au mar
cat : Cănănău (min. 10) și Stan 
(min. 14);

UNIREA FOCȘANI — CHIMIA 
BRAila 5—1 (2—0). Autorii go
lurilor : Pastia (mln. 1), Sima 
(min. 10 și 55), Gălan (min. 47 — 
din 11 m), Rusu (min. 51), res
pectiv Cațaros (min. 70).

SERIA A ll-a -----------------
NTTRAMON1A FAGARAȘ - 

METALUL PLOPENI 2—1 (2—1).
Au Înscris : Ciceu (min. 13), ște- 
fănescu (min. 24, autogol), res
pectiv Manolache (min. 36).

GAZ METAN MEDIAȘ — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 0—2 (0—1). Au mar
cat : Ene (min. 26) și Marinescu 
(min. 60).

SIRENA BUCUREȘTI — META
LUL BUCUREȘTI 0—0.

PANDURII TG. JIU — FLACA- 
RA MORENI 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Nann (min. 
46 din llm).

ȘOIMII SIBIU — RULMENTUL 
ALEXANDRIA 1—1 (0—1). Auto
rii golurilor : Bogatu (min. 48 
din 11 m) pentru Șoimii, Volcllă 
(min. 44) pentru Rulmentul.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
1—2 (1—1). Au marcat : Sultăno- 
lu (min. 27), respectiv Marcu 
(min. 40 șl 89).

CHIMICA TÎRNAVENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 4—1 (1—1). Au 
înscris : Oprișor (min. 42), Stoica 
(min. 65 și 74), Schiopu (min. 89). 
respectiv Dumitru (min. 24).

POIANA CIMPINA — LUCEA
FĂRUL BUCUREȘTI 1—3 (0—1).
Autorii golurilor : Dorobăț (min. 
65 din 11 m), respectiv Udrică 
(min. 26 șl 88) și Stoica (min. 
60).

RAPID BUCUREȘTI — ROVA 
ROȘIORI 4—0 (1—0). Au marcat î 
Bartales (min. 29), Damaschln

SERIA A lll-a-----------------
U. M. TIMIȘOARA — F.C.M. 

REȘIȚA 1—2 (0—2). Au marcat : 
Covalcic (min. 71), respectiv Oan- 
cea (min. 28), Gabel (min. 36).

MINERUL CAVNIC — CJF.R. 
CLUJ-NAPOCA 3—1 (1—0). Au
înscris : Dragomirescu (min. 9). 
Șuncutean (min. 51), Rus (min. 
52), respectiv Năsălean (min. 83).

AURUL BRAD — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—0 (3—0). Autorul golu
rilor : Ghiță (min. 8, 24 șl 26).

METALUL AIUD — OLIMPIA 
SATU MARE 3—1 (1—0). Au în
scris : Boldur (min. 30 șl 87), 
Coca (min. 85), respectiv Mlhu( 
(min. 81).

C.I.L. SIGHET — METALUR
GISTUL CUGIR 6—3 (2—1). Au
torii golurilor : Caciureac (min. 2 
șl 60), Ionescu (min. 48, 56 și 89), 
Bocșa II (min. 44 din 11 m), res
pectiv Timpea (min. 30), Bucur 
(min. 80) și Moldovan (min. 85).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL ANINA 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Schio
pu (min. 15, autogol).

DACIA ORAȘTIE — U. T. A- 
RAD 0—0.

RAPID ARAD — F. C. BIHOR 
ORADEA 1—0 (0—0). A Înscris 1
Stoenescu (min. 81).

MINERUL LUPENI — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 5—0 (3—0). Au 
marcat : Lasconi (min. 3 și 7), 
Voicu (min. 13), Leca (min. 65 

care l-a trecut în atac pe.. 
fostul extrem Nicșa, va pierde 
prin acesta două mari situații 
(min. 72 și 73). cînd numai in
tervențiile lui... Ungureanu și 
apoi, imprecizia hunedoreanu- 
lui n-au dus la egalare în 
min 86. mare situație pentru 
craioveni, care încheie partida 
printr-un atac în trombă, sem
nat Crișan—Cămătaru, astăzi 
cei mai activi oameni ai stu
denților din Bănie.

Eftimie IONESCU

DELTA TULCEA — GLORIA 
BUZĂU 3—0 (1—0). Au înscris :
Bădescu (min. 1) și Belea (min. 
67 și 89).

Relatări de la C. Popa, Th. 
Ungureanu, C. Rusu, V. Ștefă- 
nescu, N. Costin, R. Avram, M. 
Florea, V. Manoliu și P. Comșa.

1. F.C. CONSTANȚA 11 10 1 0 27- 4 21
2. Gloria Bistrița 11 7 2 2 16- 6 16
3. C.S.M. Suceava 11 6 2 3 17- 8 14
4. Unirea Focșcni 11 6 0 5 21-14 12
5. Delta Tulcea 11 6 0 5 19-13 12
6. Viitorul Gheorgh. 11 5 2 4 13-15 12
7. F.C.M. Brăila 11 4 3 4 18-14 11
S. Viitorul Vaslui 11 5 1 5 14-14 11
9. C.S.M. Borzești 11 5 1 5 15-18 11

10. Oltul Sf. Gh. 11 4 2 5 8-16 10
11. I.M.U Medgidia 11 4 2 5 8-16 1012. C.S. Botoșani 11 4 1 6 17-15 9
13. Ceahlăul P.N. 11 4 1 6 13-14 9
14. C.S.U. Galați 11 3 3 5 14-20 9
15. Chimia Brăila 11 3 2 6 14-22 8
16. Gloria Buzău 11 4 0 7 8-17 817. Minerul G.H. 11 2 4 5 7-17 8
18. Cimentul Med. 11 3 1 7 15-21 7

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
noiembrie) : C.S.M. Borzești — 
Ceahlăul P. Neamț, c. S. Boto
șani — Cimentul Medgidia, F.C.M. 
Brăila — Viitorul Vaslui, Oltul 
Sf. Gheorghe — Unirea Focșani, 
Viitorul Gheorgheni — C.S.M. 
Suceava, C.S.U. Galați — Gloria 
Buzău, I.M.U. Medgidia — Chimia 
Brăila, Gloria Bistrița — F. C. 
Constanța, Minerul Gura Humo
rului — Delta Tulcea.

(min. 46), Cojocaru (min. 54 șl 
13).

Relatări de la V. Lazăr, M. Ta- 
eăl, A. Soare, p. Cristea, I. io- 
nescu, O. Guțu, I. Ducan, E. 
Stroie șl C. Timuc.

1. C.S. TÎRGOVIȘTE 11 7 4 0 19- 4 182. Rapid Buc. 11 6 3 2 21-10 153. Petrolul Ploiești 12 5 5 2 17-10 154. Mecanică fină 12 6 2 4 18-12 145. Metalul Plopeni 12 6 2 4 12-11 146. Flacăra Moreni 11 6 1 4 17-13 137. Tractorul Brașov 13 6 1 6 19-19 138. Rulmentul Alex. 11 5 2 4 14-12 129. ROVA Roșiori 12 5 2 5 14-16 1210. Autobuzul Buc. 12 4 3 5 15-15 1111. Gaz metan 12 3 5 4 15-15 1112. Pandurii Tg. Jiu 12 4 3 5 13-14 1113. Nitramonia Fag. 13 5 1 7 10-20 1114. Chimica Tîrnăveni 12 3 4 5 17-27 IU15. Metalul Buc. 11 2 5 4 14-14 916. Poiana Cîmpina 11 4 1 6 13-18 917. Sirena Buc. 11 1 4 6 14-22 618. Șoimii Sibiu 11 1 4 6 9-19 6
ETAPA VIITOARE (duminică 2 

noiembrie) : c. S. Tîrgoviște — 
Poiana ■ Cîmpina, Sirena Bucu
rești — Flacăra Morenl, Nitra- 
monia Făgăraș — Mecanică fină 
București, Gaz metan Mediaș — 
Luceafărul București, Metalul 
București — Metalul Plopeni, 
Șoimii Sibiu — Rova Roșiori, Au
tobuzul București — Chimica 
TIrnăveni, Petrolul Ploiești — Ra
pid București, Tractorul Brașov 
— Rulmentul Alexandria, Pandu
rii Tg. Jiu stă.

din 11 m) șl Burdanglu (min. 87). 
Relatări de la Șt. Marton, Z.

Debrețeni, Al. Jurcă, I. Crăciun,
S. Pralea, I. Ghișa, B. Crețu, N.
Străjan șl L Cotescu.

1. U.T.A. 11 7 3 1 22- 5 17
2. F.C.M. Reșița 11 6 2 3 11-13 14
X GF.R. Cj.-N. 11 6 1 4 28-13 13
4. C.F.R. Tim. 11 5 3 3 19-11 13
5. Olimpia S.M. 11 5 2 4 21-14 12
6. Aurul Brad 11 5 1 5 19-14 11
7. U.M. Timișoara 11 4 3 4 11- 8 11
8. F.C. Bihor 11 4 3 4 15-13 11
9. C.I.L. Sighet 11 4 3 4 20-23 11

10. Metalul Aiud 11 5 1 5 16-21 11
11. Minerul Lupeni 11 5 0 6 19-17 10

12-13. Minerul M.N. 11 5 0 6 16-18 W
înfrățirea Or. 11 5 0 6 11-13 10

14. Minerul Anina 11 4 2 5 11-20 10
15. Minerul Cavnic 11 4 1 6 12-18 9
16. Dacia Orăștie 11 3 3 5 1U-25 9
17. Metalurg. Cugir 11 3 2 6 14-21 8
18. Rapid Arad 11 3 2 6 8-16 8

ETAPA VIITOARE (duminică 2
noiembrie) : Minerul Anina — 
Aurul Brad, C.F.R. Timișoara — 
Minerul Lupeni, Rapid Arad — 
Metalul Aiud, F.C.M. Reșița — 
U. T. Arad, Olimpia Satu Mare 
— înfrățirea Oradea, C.F.R. Cluj- 
Napoca — C.I.L. Sighet, Meta
lurgistul Cugir — Minerul Cavnlc, 
Minerul' Moldova Nouă — U. M. 
Timișoara, F. C. Bihor Oradea — 
Dacia Orăștie.



RfPREZENTATIVflE DE POPICE-JUNIORI ALE ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE ÎN PARTIDELE CU SELECȚIONATELE UNGARIEI

Tinerii noștri popicari — 
care se pregătesc pentru viitoa
rele Campionate europene de 
juniori — au susținut la Timi
șoara. pe arena Voința, o dublă 
întîlnire amicală cu puternicele 
selecționate ale Ungariei. Re
prezentanții țării noastre au 
evoluat toarte bine în aceste 
jocuri de verificare, reușind să 
obțină în toate cele patru par
tide tot atîtea victorii. în pri
ma zi, sîmbătă, la fete : Româ
nia 234G p d, Ungaria 2339 ; la 
băieți : România 5016 j> d., Un
garia "4744. în întîlnirile revan
șă, de duminică, la fete am 
cîștigat cu 2355-2348 p d, iar la 
băieți cu 4847-4779 p d.

în C. C. E. la tenis de masă

C.S. ARAD-AMICALE LAIQUE BRUZ 3-5
ARAD, 26 (prin telefon). 

Sîmbătă seara, după mai bine 
de trei ore de joc, echipa fe
minină de tenis de masă a C.S. 
Arad părăsea înfrîntă propria 
sală, după meciul cu campioa
na Franței. Amicale Laique din 
Bruz. Jucătoarelor franceze nu 
le venea să creadă că au cîș
tigat în fata unei echipe care 
eliminase în edițiile trecute 
ale C.C.E. formații mult mai 
puternice, cum au fost campioa
nele Suediei, Cehoslovaciei sau 
R.F. Germania.

C.S. Arad a aliniat o echipă 
în care, prin forța lucrurilor, 
cea de-a 4-a jucătoare a sa — 
Gabriela Kadar — urma să 
susțină trei meciuri, care reve
neau de obicei jucătoarei Eva 
Ferenezi. Absenta Evei a com
plicat apriori treburile și pen
tru că colegele n-au crezut că 
se poate cîștiga si fără ea. A- 
devărul e că chiar în forma
ția Magdalena Leszay, Liana 
Urzică, Gabriela Kadar, ară- 
dencele puteau învinge cu — 
să zicem — 5—2. De ce n-au 
făcut-o ? Pentru că au jucat 
timorate, cu servicii monotone.

STEAUA - CAMPIOANA
(Urmare din pag. I)

Marian Dumitru, deși mai tî- 
năr, și-a luat totuși o mare 
responsabilitate și a înscris cî- 
teva goluri frumoase, mai ales 
în finalul acestei incandescen
te întâlniri. De asemenea, por
tarul echipei Steaua, Nicolae 
Muntcanu, s-a dovedit — din 
nou — excelent, parînd cu de
zinvoltură și siguranță, printre 
altele, nu mai puțin decît trei 
din cele patru aruncări de pe
nalitate de care au beneficiat 
dinamoviștii, una izbindu-se 
de bară. Spunînd acest lucru 
am scos în evidență și princi
pala carență a formației Di
namo și anume aceea a inefica
cității în atac, unde a trebuit 
să muncească enorm pentru a 
putea ajunge în faza decisivă. 
Meciul a avut în fiecare repri
ză cîte un moment de cumpă
nă, în care dominarea echipei 
Steaua și avantajul ei pe tabe
la de scor au fost anulate de 
dîrzenia și ambiția dinamoviș- 
tilor. în prima parte, Steaua a 
condus la început, dar Dinamo 
a egalat (min. 9. 2—2) și chiar 
a luat conducerea (de fapt, sin-

CLASAMENT
1. STEAUA 9 9 0 0 223-168 18
2. Dinamo Buc. 9 6 0 3 182-152 12
3. Poli Tim. 9 6 0 3 171-150 12
4. H.C. Mincur 9 5 0 4 181-160 10
5. Glorid Arad 9 4 0 5 158-148 8
6. Relon Sâvînejti 9 4 0 5 160-175 8
7. ,,U“ Craiova 9 4 0 5 169-200 8
8. Știința Bacâu 9 3 0 6 185-194 6
9'. Dinamo Brașov 9 3 0 6 163—183 6

10. C.S.M. Borzești 9 10 8 138-200 2

gura dată în .acest joc !) în 
min. 12 : 2—3. A urmat o pe
rioadă de joc egal, Dinamo a 
ratat două aruncări de la 7 m 
într-un singur minut (12) și în 
finalul reprizei Steaua s-a de
tașat. speculînd inteligent două 
contraatacuri (8—5).

în partea a doua. Dinamo a 
avut din nou o perioadă mai 
bună, apropiindu-se pas cu pas 
și egalînd în min. 47 (11—11). 
prin Bedivan, la capătul unui 
contraatac. Se părea că meciul 
va lua o turnură nouă, sur
prinzătoare. Dar aci a interve
nit. salvator pentru campioni, 
„brațul" de zile mari al lui 
Dumitru, care prin trei goluri 
consecutive a încheiat conturile. 
Punctele au fost înscrise de: 
Dumitru 7. Birtalan 2. Drăgă- 
niță 2 Kicsid. Voina. Tudosie. 
Stflckl — Steaua : Bedivan 5.

Jocurile au fost interesante 
și de un bun nivel tehnic. La 
fete, forțele au fost sensibil 
egale, după cum se vede din 
rezultate jucătoarele noastre 
au cîștigat de fiecare dată la 
diferențe mici, la 7 „bețe". La 
băieți, formația română a fost 
net superioară în primul meci, 
cînd a cîștigat la un scor se
ver, iar a doua zi, cînd au 
fost introduși în echipă și ălți 
jucători (folosiți pentru prima 
oară în lotul național) rezulta
tul a fost mai strîns.

Cei mai preciși jucători, în 
cele două partide, au fost Ma
ria Jijic 418 p d (in primul joc) 

nu s-au mișcat la masă, nu au 
preluat decît rar inițiativa și 
s-au pierdut adesea cînd... con
duceau. Cea mai bună jucătoa
re din echipa franceză. Nadine 
Daviaud, a fost și în mîna lui 
Leszay și în mina Gabrielei 
Kadar, dar... Leszay a luptat, 
dar a ratat în serie mingi u- 
șoare, Urzică a jucat fără vla
gă (lipsă evidentă de pregătire 
și responsabilitate), iar Kadar 
atîta poate. De cealaltă parte 
a fileului, un singur merit : 
luciditatea în a valorifica o ne
sperată șansă.

REZULTATELE : Magdalena 
Leszay — Beatrice Abgrall 1—2 
(14, —19, —20, după 18—15) ; 
Liana Urzică — Brigitte Que- 
nolle 2—0 (4. 2) ; Gabriela Ka
dar — Nadine Daviaud 0—2. 
(—17, —16) ; Urzică — Abgrall 
2—1 (—21. 17, 22) ; Leszay — 
Daviaud 1—2 (20. —17, —20,
după 20—17) ; Kadar — Que- 
nolle 2—0 (8. 8) ; Urzică — 
Daviaud 0—2 (—16. —19) șl 
Kadar — Abgrall 0—2 (—13, 
-14).

Mircea COSTEA

DE TOAMNA A HANDBALULUI NUSTRU

Marian Dumitru (Steaua), cel mai bun jucător al derbyului, a 
depășit apărarea dinamovistă și a tras puternic, înscriind.

Foto: Dragoș NEAGU
Grabovschi 4, Flangea 3, Oprea, 
Cosma — Dinamo ; aruncări de 
la 7 m : Steaua una — trans
formată ; Dinamo 4 — toate 
ratate. Au condus, permițînd 
de la început un joc prea dur. 
V. Cojocaru și I. Mihăilescu, 
ambii din Craiova.

Călin ANTONESCU
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

- DINAMO BRAȘOV 24—16 
(14—7). Studenții craioveni au 
dorit să demonstreze că for
mează cu adevărat o echipă de 
Divizia „A“. Ei s-au instalat la 
conducere în min. 4, dar trei 
minute mai tîrziu brașovenii au 
avut egalitate pe tabela de 
marcaj : 1—1. După aceea, gaz
dele s-au distanțat Ia 3. 4 și 
chiar 5 goluri diferență (8—5 
min. 21. 10—5 min. 25. 12—7 
misn. 29), grație unei ofensive 
deosebit de incisive (au exece- 
lat Cornea și Dumitru), precum 
și unei apărări ce și-a făcut 
foarte bine datoria, închizînd a- 
proape cu regularitate culoarele 
de șut ale dinamoviștilor bra
șoveni. Să notăm și faptul că 
craiovenii au avut duminică un 
portar în zi bună : Ștefan 
Silaghi. Victoria Universității 
este pe deplin meritată. Dina
moviștii au ratat multe ocazii, 
îndeosebi pe contraatac, comi- 
țînd. de asemenea, greșeli în 
apărare. Au înscris : Dumitru 
7. Cornea 7, Ghcorghe 3, Stu- 
paru 2, Dobeanu 2, Balint 1, 
Iacobi 1. Agapie 1 — pentru

— 409 p d (in a doua partidă), 
Olga Psilias 420—376, Nineta 
Badea 406—404, Aurora Pană 
377—401, respectiv I. Frigea
817—841, E. Gergeli 861—845, Șt 
Racoș 838—808 și C. Stamatcs- 
cu 809—789. Din echipele oas
pete s-au impus prin jocul lor 
bun Andrea Turl — 426, Ma
riana Torok — 407, respectiv 
R. Gyarmati — 825 și J. Kore- 
zai — 809.

C. CREȚU, coresp.

ȘAHISTA DANA NUȚU A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE LA BELGRAD

Turneul international feminin 
de la Belgrad a fost cîștigat de 
șahista româncă Dana Nuțu cu 
8*/i p din 12 posibile. Pe locul 
doi s-a clasat Maria Porubski 
(Ungaria) cu 8*/j p, urmată de 
Biala Cejici (Iugoslavia) cu

„CUPA MONDIALĂ" 
kA GIMNASTICĂ FEMININĂ

TORONTO, 26 (Agerpres). — 
La Toronto, unde se desfășoa
ră „Cupa mondială" de gim
nastică. în concursul feminin, 
la individual compus pe primul 
loc s-a situat Stela Zaharova 
(U.R.S.S.), cu 39,10 p, urmată 
de Maxi Gnauk (R.D.G.) 39,00 
p, Ștefi Kraeker (R.D.G.) 38,75 
p, Cristina Grigoraș (România) 
38,70 p. Emilia Eberle (Româ
nia) a ocupat locul 8, cu 38,15 p.

La masculin, victoria a re
venit gimnastului sovietic Bog
dan Makut cu 58,60 p. El a fost 
urmat în clasament de Eduard 
Azarian (U.R.S.S.) 58.25 p șl
Koji Gushikan (Japonia) — 
57,95 p.

Universitatea ; Messmer 9, Min
tiei 3, Cian 2, Bota 1, Dumitru 
1 — pentru Dinamo Brașov. 
Au arbitrat bine D. Purică și 
V. Erhan (Ploiești).

Ion GAVRILESCU
C.S.M. BORZEȘTI — H.C. 

MINAUR BAIA MARE 18—25 
(9—14). Cu Măricel Voinea în 
formă maximă, oaspeții și-au 
adjudecat o victorie meritată, 
chiar și la acest scor. Au în
scris cele mai multe goluri : 
Mozsi 5, Cimpoeru 4 și Blaș 4 
— pentru Borzești. M. Voinea 
11, Panțîru 4 și Boroș 3 — 
pentru Baia Mare. Au arbitrat: 
Gh. Dumitru și Șt. Șerban 
(București). (E. TEIRAU — 
coresp.).

RELON SĂVINEȘTI — POLI 
TIMIȘOARA 16—15 (10—8). N-a 
fost o victorie pe muchie de 
cutit. Gazdele au condus con
fortabil. avînd în min. 50 un 
avantaj substanțial : 14—10.
Cele mai multe goluri : Con
stantin 6 șl. respectiv. Folker 
13. Au condus : Alex. Vîrto- 
peanu și Șt. Georgescu (Bucu
rești). (C. LUCA — coresp.).

GLORIA ARAD — ȘTIINȚA 
BACAU 22—15 (10—7). Arădenii 
s-au detașat net și au cules o 
victorie facilă. Cele mai multe 
goluri : Vojtilă 7 și Kollelh 4, 
respectiv Ilornea 4 și Nicoles- 
cu 4. Au arbitrat : P. Radvani 
(Cluj-Napoca) și M. Grebeni- 
șan (Tg. Mureș). (I. IOANA — 
coresp.).

PE TERENURILE DE TENIS
© llie Năstase și Mariana Simionescu-Borg au obți
nut victorii © Virginia Ruzici învinsă ia luptă de Chris 

Evert-Lloyd
Turneul internațional de tenis 

de la Jakarta s-a Încheiat cu 
victoria jucătorului român llie 
Năstase, învingător cu 6—3. 
4—6, 6—3 în finala susținută 
cu francezul Patrice Domin
guez. în semifinale. llie Năsta
se l-a învins cu 6—2, 6—2' pe 
John Austin (S.U.A.), iar Do
minguez l-a eliminat cu 6—1, 
6—1 pe Marty Riessen (S.U.A.).

★
în proba de simplu femei din 

cadrul turneului de tenis de la

7!/2 p. Margareta Mureșan (Ro
mânia) a ocupat locul 5, cu 6 p,

• în turneul internațional fe
minin de șah. de la Odesa, 
după 12 runde conduce Nina 
Gorieli (U.R.S.S.) cu 8 p. Ma- 
estra româncă Ligia Jicman, 
care a pierdut la Lidia Mulen- 
ko și a remizat cu Sikova, se 
află pe locul 9, cu 5'/s p.

CAMPIONATE
ITALIA (et 6). Avellino — 

Como 2—1, Brescia — Fioren
tina 0—0, Cagliari — Napoli 
0—0, Catanzaro — Perugia 0—1, 
Internazionale — Roma 2—4 1, 
Juventus — Torino I—2, Pisto- 
iese — Ascoli 0—1. Udinese — 
Bologna 1—1. în clasament : 
Roma 9 p, Fiorentina 8 p. De 
notat că Roma a condus cu
3—0 la pauză în meciul cu 
Inter.

UNGARIA (et. 12) M.T.K. — 
Zalaegerszeg 0—0. Videoton — 
Szekesfehârvăr 3—1, Păcs — 
Tatabanya 3—0, Vasas — Csepel
3— 2, Nyiregyhaza — Volăn
1— 1. Dunaujvâros — Dlosgyfir 
0—0, Kaposvăr — Ujpesti Dozsa 
0—0, Bekescsaba — Debrecen
2— 0. în clasament : Vasas 17 p. 
Videoton 16 p, Nyiregyhaza 16 p.

R. F. GERMANIA (et. 11). 
Hamburger S.V. — Schalke 7—1, 
Duisburg — Bayern MQnchen 
0—1, Miinchen 1860 —
Fortuna Dilsseldorf 4—3. 
Stuttgart — Arminia Bielefeld 
?—1, Kbln — Frankfurt 5—0 1 
Kaiserslautern — Mdnchenglad- 
bach 3—2, Bochum — Dortmund 
0—2, Karlsruhe — Bayer Lever
kusen 1—1, Nilrnberg — Urdin- 
gen 0—0. în clasament : Ba
yern 20 p, Hamburg 18 p, Kai
serslautern 16 p.

ANGLIA. Rezultate din prima 
ligă : Sunderland — Ipswich 
0—2 ; Tottenham — Coventry
4— 1 ; Liverpool — Arsenal 1—1; 
Norwich — Nottingham 1—I ; 
Leeds — Crystal Palace 1—0 ; 
Southampton — Aston Villa 
1—2 ; Manchester United — 
Everton 2—0 ; Birmingham — 
Stoke 1—1. Clasament : 1.

LELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Cursa internațională 

desfășurată pe circuitul de la Le 
Castellet (Franța) a revenit pi
lotului francez .Pierre Ginet (Re
nault 5 ELF**), cu e medie orară 
de 123,499 km.

BOX • A luat sftrșit turneul 
internațional organizat cu prilejul 
centenarului federației engleze de 
specialitate. Iată Învingătorii in 
ordinea celor 11 categorii (de la 
semimuscă la grea) : Hawkins 
(Anglia); Wallace (Anglia); Gil- 
body (Anglia); McLeod (Scoția); 
Weller (R.F. Germania); Willis 
(Anglia); Muller (R.F. Germania); 
Wilshire (Anglia); Bailey (An
glia); Milov (U.R.S.S.) și Iako
vlev (U.R.S.S.) • La Uniondale
(statul New York), noua speran
ță a boxului american Ia cate
goria grea, Gerry Cooney, l-a în
vins prin k.e. în prima repriză 
pe Roy Lyle. fost șalanger la ti
tlul mondial. Cooney, de origine 
irlandeză este în vîrstă de 24 de 
ani șl n-a suferit nici o înfrîn- 
gere ca profesionist. El urmează, 
să devină șalangerul oficial al 
campionului mondial Larry Hol
mes.

CICLISM 9 Trofeul BaraccM, 
cursa contracronometru perechi, 
ce se dispută în fiecare toamnă 
la Bergamo și încheie sezonul 
ciclist de șosea în italia, a reve
nit cuplului belgian Fons de Woli 
— Jean Luc Vandenbroucke, în
registrat pe 85 km cu lh 47:44 
(medie orară 47,339 km). Pe locul 

Tokio pe locul intîi s-a clasat 
jucătoarea româncă Mariana Si
mionescu-Borg, care a învins-o 
in finală cu 6—4, 6—4 pe aus- 
tralianca Nerida Gregory. Cores
pondentul agenției Reuter evi
dențiază jocul foarte bun pres
tat de Mariana Simionescu- 
Borg. în finala probei de sim
plu bărbați cehoslovacul Ivaa 
Lendl l-a întrecut cu 3—6, 6—4. 
6—0 pe americanul Elliot Telt- 
scher.

★
în sferturile de finală alo 

turneului internațional feminin 
de tenis de la Brighton, jucă
toarea americană Chris Evert- 
Llâyd a învins-o cu 4—6, 6—4, 
6—2 pe Virginia Ruzici (Româ
nia). întilnirea a durat 2 ore 
și 25 de minute. La sfârșitul 
partidei, Chris Evert-LIoyd ■ 
declarat tă Ruzici a jucat ex
celent. punînd-o de multe ori 
la grea Încercare. Alte rezul
tate : Stevens — Fromholtz 
6—4, 7—5 ; Navratilova — 
Potter 7—m, 6—1 ; Hanika — 
Mandlikova 6—3, 6—4. în semi
finale, Evert o va întîlni pe 
Hanika, iar Navratilova va juca 
in compania jucătoarei Stevens.

Astou Villa 22 p, 2. Ipswich 2# 
p (două jocuri mai puțin), 3. 
Liverpool 18 p (un joc mal 
puțin).

în liga a doua, echipa West ■*■ 
Ham United a învins cu 2—1, 
pe Bolton, Chelsea a surclasat 
cu 6—0 pe Newcastle, iar Notts 
County a dispus cu 2—0 de 
Blackburn.

SCOȚIA. în campionat, Celtic 
Glasgow a învins cu 4—1 pe 
Kilmarnock, Dundee a pierdut, 
pe teren propriu, cu 1—3, la 
Aberdeen, iar Rangers a făcut 
joc egal, 1—1. cu Partick.

ALTE ȘTIRI
• La Fort Lauderdale (Flo

rida) în preliminariile C.M. e- 
chipele S.U.A. și Canadei, au 
terminat nedecis : 0—0. Meciul 
retur se va disputa la Vancou
ver.

• La Como (Italia), pentru 
„Cupa Europei centrale", echipa 
locală a întrecut cu 2—0 (1— 0) 
formația NK Zagreb.

• Asociația canadiană de fot
bal si-a depus candidatura 
pentru organizarea campionatu
lui mondial de fotbal din anul 
1990, se anunță din Montreal. 
Alte cinci țări : Franța,
U.R.S.S., Italia, Iugoslavia și 
Olanda și-au exprimat dorința 
de a fi gazdă în 1990 a celei 
mai importante competiții a 
sportului cu balonul rotund.

• La Madrid s-a dat publi-' 
cității comunicatul Federației 
spaniole prin care fotbalul fe
minin este recunoscut ofi
cial. Subcomitetul ce se va o- 
cupa de organizarea campiona
tului feminin este format însă 
exclusiv din bărbați I

doi s-a clasat perechea Ludo Pe- 
eters (Belgia) — Theo de Roy (O- 
landa) la 1,11.

HANDBAL 0 In turneul mas
culin de la Ziirich: U.R.S.S. — 
Ungaria 29—21 (15—8): R.F. Ger
mania — Elveția 12—11 (3—5).

NATAȚIE • în grupa prelimi
nară de la Marsilia, a „C.C.E." 
la polo, Florentia Algida (Italia) 
a terminat la egalitate: 7—7 cu 
echipa vest-germană Spandau. 0 
tntr-o altă grupă din cadrul ace
leiași competiții, care are loc în 
orașul olandez Hilversum, echi
pa H.Z.C. Robben (Olanda) a în
vins cu 14—4 pe Polytehnic (An
glia) Iar C.N. Barcelona a dispus 
cu 17—6 de formația turcă I.Y.L 
Istanbul.

ȘAH 9 După 7 runde, în tur
neul de la Buenos Aires pe pri
mul loc în clasament se află sue
dezul Ulf Andersson cu 4 p, ur
mat de Liubojevlc! (Iugoslavia) 
cu 3% p (1), Hori (Cehoslovacia) 
— 3'h p, Kavalek (S.U.A.) 3 p 
(1), Karpov (U.R.S.S.) 3 p (2)
etc. • După 4 runde, la Bar (Iu
goslavia) conduce Ivanovicl cu 
3'/2 p, urmat de Petrosian șl 
Smîslov, cu cîte 3 p (1).

TENIS 0 în semifinalele tur
neului de la Viena, Waltke l-a 
învins cu 6—3, 1—6, 6—4 pe Noah, 
în timp ce Gottfried l-a eliminat 
cu 4—6, 6—4, 6—1 pe Taroczy.
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