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Simbătă dimineață, la Palatul 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Suediei a avut loc ceremo
nia semnării documentelor ofi
ciale româno-suedeze.

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a primului ministru al guvernu
lui Suediei, Thorbjoern Faelldin, 
au fost semnate importante do
cumente care pun in evidență 
însemnătatea “și caracterul fruc
tuos al dialogului la nivel înalt 
româno-suedez, contribuția sa 
deosebită Ia dezvoltarea rapor
turilor de colaborare și priete
nie dintre România și Suedia.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Suediei, Thorbjoern 
Faelldin, au participat, simbătă 
dimineața, la o conferință de 
presă, organizată în sala de 
festivități a Palatului Ministe
rului Afacerilor Externe.

★
.Simbătă, 8 noiembrie, pro

gramul vizitei de stat pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o efec
tuează in Suedia a inclus mo
mente revelatoare pentru ca
racterul pronunțat de lucru al 
dialogului româno-suedez. Inal- 
tii oaspeți, însoțiți de Maiesta
tea Sa regele Cari al XVI-lea 
Gustaf și de ministrul comer
țului, Staffan Burenstam-Lin- 
der, de alte persoane oficiale, 
s-au deplasat Ia Uzinele con
structoare de mașini și echipa
ment electronic „A.S.E.A.", din 
localitatea Văstcras.

La sfirșitul vizitei, gazdele au 
exprimat din nou cele mai vii 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru înalta onoare 
de a fi inclus în programul vi
zitei cunoașterea activității con
cernului „A.S.E.A."

în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ccaușescu, conducerea 
concernului „A.S.E.A." a oferit 
un dejun.

La dejun a luat parte Ma
iestatea Sa Cari al XVI-lea 
Gustaf.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și dr. Curt Nicolin au rostii 
toasturi.

*
Președintele Nicolae Ccaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost simbătă după-amiază oas
peții cadrelor de conducere și 
muncitorilor prestigioaseL firme 
suedeze „Avesta Jernverks 
Aktiebolag", filială a Grupului 
„Axei Johnson".

*
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, la 
reședința din Avesta, vizita gu
vernatorului provinciei 
na, Ingvar Golinas, și 
sale.

Dalar- 
a soției

*
Simbătă seara, în 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
directorul general al Grupului 
„Axei Johnson", domnul Axson 
Johnson, a oferit un dineu.

onoarea

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
domnul B. Axson Johnson au 
rostit toasturi.

★
Duminică dimineața, președin

tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții renumitei universități 
din Uppsala.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Andrei, Valentin Ceaușescu, alte 
persoane oficiale române.

înainte de plecarea din 
Avesta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu alte 
persoane oficiale române au fost 
invitați să 
bizoni din

Uppsala, 
de seamă 
este astăzi 
universitar, reședința a nume
roase fundații.

Invitînd in sala de onoare pe 
distinșii oaspeți. Martin Hen- 
riksson Holmdahl, rectorul uni
versității, adresează din inimă 
cuvinte de bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat in Cartea de onoare a 
Universității.

La încheierea vizitei, rectorul, 
toți cei veniți in număr mare 
să salute prezența in renumiia 
citadelă a educației din Uppsala 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, le-au mulțumit din 
nou, în cuviuto pline de afec
țiune, pentru momentul sărbă
toresc înscris în viața univer
sității și a orașului, prilejuit de 
vizita de azi.

★
Duminică la amiază, în o- 

noarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, prof. Martin Hen- 
riksson Holmdahl, rectorul Uni
versității Uppsala, a oferit un 
dejun.

In timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și prof. Mar
tin Henriksson Holmdahl. au 
rostit toasturi.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

l-a întilnit, duminică după 
amiază, cu reprezentanți ai 
cercurilor economice și de afa
ceri din Suedia, conducători ai 
unor mari companii industriale, 
precum și ai unor instituții 
bancare.

La întilnire a luat parte to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Gheorghe Oprea, alte 
persoane oficiale care ii Înso
țesc pe șeful statului român 
in vizita sa.

A fost de față premierul sue
dez, Thorbjoern Faelldin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat satisfacția pentru 
faptul că in cadrul vizitei pe 
care o face 
lejul să se 
prezentanții 
mulțumind, 
vintele de bun venit și primi
rea cordială ce i-a fost rezer
vată.

Dialogul care a avut loc s-a 
desfășurat sub semnul stimei 
șl prieteniei, al dorinței reci
proce, de amplificare a colabo
rării economice, a raporturilor 
româno-suedeze pe multiple 
planuri.

viziteze rezervația de 
localitate.
unul din cele mai 

orașe ale Suediei, 
un important centru

în Suedia are pri- 
întîlnească cu re- 
economiei suedeze, 

totodată, pentru cu-

Debut favorabil al rugbyștilor noștri în noua ediție a campionatului F.I.R.A

ROMÂNIA ÎNVINGE POLONIA CU 33-0
VARȘOVIA, 9 (prin telefon), 

o 
să 
o 
la

plăcere pen- 
transmită o 

echipă atît 
punct, care 

Și

Este realmente 
tru un ziarist 
cronică despre 
de bine pusă 
produce unanime admirații 
aprecieri dintre cele mai mă
gulitoare. Pentru că aici. In 
Polonia, în localitatea Sochac- 
zew, situată la 80 de kilometri 
de Varșovia, XV-le tricolor a 
făcut, în 
tatori, o 
ție de 
prestînd 
tranșind 
de o manieră categorică — îh 
favoarea sa, disputa cu inimo
șii rugbyști polonezi : 33—0
(25—0). Dealtfel, după un 6—0 
(acum exact 20 de ani) nicio
dată echipa Poloniei nu a mai 
fost învinsă Ia zero, de-a lun
gul celor 11 întîlnirî care au 
urmat.

„O partidă cu un singur fa
vorit — echipa României", 
aceasta a fost declarația făcută 
înainte de joc de secretarul 
federației poloneze, Henryk 
Kuczko. Acum, la cîteva ore 
după meci, se poate spune că 
autorii excelentului rezultat de 
la Dublin și-au onorat din plin

fața a 5 000 de spec- 
adevărată 
măiestrie 
un joc de
— relativ

demonstra- 
rugbystică, 
calitate și 
repede și

postura lor de favoriți indis
cutabili. De astă-dată, nici un 
moment de ezitare, ritm de
bordant de la început, care 
s-a materializat prin deschide
rea scorului chiar în minutul 
3 — drop CODOI : 3—0, după 
ce tentativa lui Alexandru de 
a înscrie din același procedeu 
eșuase în min. 2, iar o ac
țiune Chiricencu — Murariu 
— Fuicu (acesta din urmă scos 
pe tușă pe linia de 22 a gaz
delor) a precedat și înlesnit 
realizarea primelor trei puncte, 
în min. 10, atac pînă la aripă, 
Al. Marin fiind oprit la 5 m 
de but. După grămada care a 
urmat, BORȘ s-a ridicat cu 
balonul în brațe și a plonjat 
în eseu. A transformat CON
STANTIN : 9—0. Atacurile tri
colorilor s-au succedat. în min. 
14, Munteanu primește mingea, 
„strînge" și... eșeu pe partea 
închisă CARAGEA. A ' 
format CONSTANTIN : 
Ritmul de joc impus de ai 
noștri contipuă debordant. Min. 
26 : acțiune Constantin — Mun
teanu (din nou el I), intrare pe 
partea închisă, pasă lui AL. 
MARIN, care intră in but — 
Încercare Ia colț. CONSTANTIN

trans-
15—0.

stirnește admirația tribunei, 
transformind din poziție grea : 
21—0. Un minut mai tîrziu, 
Kicinski ratează prima lovitu
ră de pedeapsă a gazdelor. In 
min. 31, acțiune surprinzătoare 
a rugbyștilor noștri : Chiricen- 
cu joacă la mină o lovitură 
de pedeapsă, fentă de pasă 
spre partea deschisă, adversa
rii cad în... capcană, dar pasa 
vine spre partea închisă, la 
MURARIU, care intr.ă în eseu : 
25—0. Abia în min. 35 notăm 
combinații frumoase ale gazde
lor, iar în min. 38 ele au si
tuație bună, deoarece Vărzaru 
ratează o recepție a mingii, ur
mează aglomerare, apoi lovitu
ră de pedeapsă din fața butului 
nostru, dar Jageniak ratează.

Repriza a doua a fost ceva 
mai echilibrată, jucătorii noș
tri, siguri de victorie, sțingînd 
treptat motoarele, nu însă îna
inte ca impetuosul CARAGEA 
să profite de o neînțelegere în
tre doi adversari, urmărind ba
lonul și culcîndu-1 în eseu: 
29—0 în min. 44. După ce

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In vag. a t-a)

Etapa a 14-a a Diviziei ,,A.“ la fotbal

SPRINT FINAL DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA
• Progresul Vulcan a urcat „pe șase** I • Steaua învinsă de... Giuchici • Echipele 
gazdă au cedat un singur punct I • Duminică, un derby de mare

DinamoF.C.M. Brașov
interes :

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
,U" Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov 2-1 (1-0) 1. DINAMO 14 10 1 3 27- 8 21
Jiul — Steaua 2-0 (2-0) 2. Univ. Craiova 13 9 1 3 20-10 18
S.C. Bacău — Univ. Craiova 1-1 (1-0) 3. Corvinul 14 8 1 5 30-20 17
Progresul Vulcan — A.S.A. Tg. Mureș 3-1 (2-0) 4. F.C.M. Brașov 14 7 3 4 17-14 17
F.G Baia Mare - Corvinul 3-1 (1-1) 5. F.C. Argeș 14 7 1 6 24-14 ÎS
Dinamo „Poli" Timișoara 2-0 (1-0) 6. Progresul Vulcan 14 6 2 6 22-25 14
Chimia Rm. Vîlcea - Politehnica lași 2-1 (0-1) 7. A.S.A. Tg. Mureș 14 6 2 6 22-25 14
F.C. Olt — F.C. Argeș 2-1 (0-0) 8. Chimia 14 6 2 6 18-26 14
F.C.M. Galați Sportul studențesc 3-0 (0-0) 9. Jiul 14 6 1 7 21-18 13
ETAPA VIITOARE (duminică 16 noiembrie) 10 „U" Cluj-Napoca

11. F.C. OH
14
14

6
5

1
3

7
6

15-17 
15-21

13
13

Steaua — F.C. Baia Mare 12. S.C. Bacău 14 5 3 6 17-24 13
„Poli” Timișoara — Corvinul 13. Steaua 13 5 2 6 15-14 12
Politehnica lași - Progresul Vulcan 14. Politehnica lași 13 5 1 7 19-19 11
S.C. Baqău - Jiul 15. Sportul studențesc 14 5 1 8 16-21 11
Sportul studențesc - F.C. Argeș 16. F.C. Baia Mare 14 5 1 8 17-23 11
A.S.A. Tg. Mureș - F.C.M. Galați 17. „Poli" Timișoara 13 4 2 7 9-16 10
F.C.M. Brașov 
Univ. Craiova 
„U” Cluj-Napoca

- Dinamo
- Chimia Rm.
- F.C. Olt

Vilcea
18. F.C.M. Galați 14 5 0 9 20-29 10

(Citiți cronicile în pag.. 2—3)

10 GOLURI : Țevi (Progresul- 
Vulcan), Fanlci (A.S.A. Tg. Mu
reș) — 1 din 11 m, Petcu (Cor
vinul).

9 GOLURI : Radu II (F. C. Ar
geș) — 2 din 11 m.

8 GOLURI : Giuchici (Jiul).

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE ÎN „TROFEUL
R. F. GERMANIA" LA HANDBAL FEMININ

Continuîndu-și evoluția în 
cadrul celei de a doua ediții a 
„Trofeului R.F. Germania", re
prezentativa feminină de hand
bal a României a obținut, în 
toate cele trei partide, victoria. 
Astfel, handbalistele noastre 
ocupă locul I în această compe
tiție, la startul căreia s-au ali
niat reprezentativele R.F. Ger
mania (A și B), Spaniei, Olan
dei și României. Este un suc
ces care atestă valoarea cres- 
cîndă a selecționatei României, 
pregătită de antrenorii Eugen 
Bartha și Remus Drăgănescu.

După ce în prima zi a între
cut echipa B a R.F. Germania 
(16—9), reprezentativa noastră 
a realizat • următoarele rezul
tate:

ROMANIA — OLANDA 18— 
11 (9—7). Golurile formației 
României au fost înscrise de 
Torok 6, Oprea 4, Ștefanovici 4, 
Ciubotaru 1, Leonte 1, Avăda- 
nei 1 și Marian 1.

ROMANIA — SPANIA 22—9 
(11—5). Au marcat pentru echi
pa noastră: Avădanei 
4, Ionescu 4, Gaal 3, 
Ștefanovici 2, Oprea 1 
te Iz

ROMANIA — R.F. 
NIA A 16—13 (9—7). 
învingătoarelor au fost înscrise 
de T3r6k 8, Avădanei 5, Oprea 
1, Ștefanovici 1 și Gaal 1.

Alte rezultate înregistrate în 
ultimele trei runde. R.F. Ger
mania B — Olanda 10—8 (8—4), 
Olanda — Spania 12—12 (4—7),

5, Igorov 
Torok 2, 
și Leon-

GERMA-
Punctele

R.F. Germania A — R.F. Ger
mania B 18—14 (9—8).

La finele turneului, clasa
mentul se prezintă astfel:

1. ROMANIA 8 p;
Germania 
mania B 
5. Spania 

în ceje
echipa României a realizat 4 
victorii, scorul general fiind de 
72—42. Cele 72 de goluri ale 
formației noastre au fost reali
zate de Maria Torok (22), An
gela Avădanei (12), Gheorghița 
Oprea (10), Zoranka Ștefanovici 
(9), Eva Gaal (5), Maria Iones
cu (5), Maria Igorov (4), Rodi- 
ca Marian (2), Elena Leonte (2) 
și Elena Ciubotaru (1).

2. R. F. 
A 6 p; 3. R.F. Ger- 
4 p; 4. Olanda 1 p; 
1 P-
4 partide susținute,

Dragnea (absent in imagine) a trimis plasat, cu capul , făcind 
inutil plonjonul lui Moise. (Dinamo — ,.Poli“ Tim. 2—0) 

Foto : D. NEAGU

In municipiul Gh. Gheorghiu-Dej au fost desemnați cei 
10 campioni ai țării la haltere. Cîteva rezultate sînt bune. 
Paralel au avut ioc și întrecerile campionatului național pe 
echipe - seniori. Și de data aceasta (pentru a' 23-a oară) 
primul loc a fost cucerit de formația Steaua.

Citiți amănunte în pag. 2-3



Campionatele naționale de baschet i

UNIVERSITATEA CLUJ NAPOCA ÎNTRECE >
I

Div

etaj

PE POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI: 8482
TG. MUREȘ, 9 (prin telefon). 

Al doilea turneu al primului tur 
al campionatului național de 
baschet feminin s-a încheiat prin 
meciurile desfășurate duminică în 
Sala polivalentă ; a rămas doar 
• restanță, Politehnica C.S.Ș. 2 
București — Voința București, 
care va avea loc luni, la ora 10.

REZULTATE
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO

CA — POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI 84—82 (43—29, 68—68, 
74—74). Nu exagerăm cu nimic 
ațirmind că a fost cea mai bună 
partidă de baschet feminin dispu
tată în ultimii ani în țara noas
tră. Intr-adevăr, ca ritm de joc, 
ca spectaculozitate a fazelor, ca 
varietate tactică și ambiție me
dul a constituit o adevărată pro
pagandă pentru acest joc spor
tiv. Să derulăm, însă, „filmul* 
fntîlnirli, în cursul căruia am 
asistat la o primă repriză domi
nată de clujence, datorită fap
tului că au știut să imprime rit
mul convenabil și 
acțiunile poziționale 
plvoțil 
Doina 
perioadă 
tat enor

au finalizat 
,__ ,_____ bazate pe
Gheorghița Bolovan și 

Prăzaru-Mate. In această 
i bucureștencele au ra

tat enorm, ceea ce nu s-a mai 
petrecut însă ta repriza secun
dă, cînd „Poli" a început să-și 
facă jocul comblnativ caracteris
tic. alternat cu intercepții și con
traatacuri. In formația adversă, 
în schimb, și-au făcut apariția

ratările, astfel că jocul s-a e- 
chilibrat. Treptat, echipa antre
nată de Gr. Costescu a micșorat 
din handicap, dar nu a reușit 
să egaleze decît în min. 38 (64— 
64), conducînd apoi cu 66—64. 
Intr-un final incandescent, arbi
trii G. Chiraleu și V. Kadar 
(care au condus ireproșabil) au 
fluierat încheierea a 40 de mi
nute de joc cînd scorul era egal: 
68—68. A urmat prima prelun
gire, terminată tot cu scor egal 
și apoi a doua care, în efîrșit, 
a decis cîștigătoarea : Universi
tatea Cluj-Napoca (antrenor N. 
Martin). Aceasta a avut cea mai 
bună echipieră în Floarea Anca 
(s-au mai remarcat Gheorghița 
Bolovan și Verginia Popa), iar la 
„Poli“ sufletul echipei a fost 
Suzana Pîrșu (s-au mal eviden
țiat Ecaterina Bradu și Ilona 
Chvatal). Victoria a revenit, deci, 
clujencelor, 
spectacolul 
jucătoarele 
au luptat 
un rezultat 
Bolovan 23, 
Anca 14, 
Ciubăncan 4, 
Pîrșu 18,
Roșianu 14, Filip 9, 
du 2.

Dumitru STÂNCULESCU
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— RAPID BUCUREȘTI 83—50 
(44—20).

dar merite pentru 
sportiv realizat au 

ambelor formații, care 
din răsputeri pentru 
favorabil. Au înscris: 

I, Prăzaru-Mate 17, 
Popa 12, Mangu 12.

1, Jurcă 2, respectiv 
Bradu 18, Chvatal 14, 

Cuțov 7, Ra-

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
95—54 (43—36).

CRIȘUL ORADEA — C.S.B. 
ICEMENERG BUCUREȘTI 102—72 
(53—37).

MOBILA SATU MARE 
VERSITATEA --------------
(42—36).

COMERȚUL
TG. MUREȘ 
NERG 106—88

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 95—85 (50—42).

VOINȚA BRAȘOV — 1------------
SUL BUCUREȘTI 66—65

RAPID BUCUREȘTI - 
PIA BUCUREȘTI ““ ““
75— 75).

MOBILA SATU
MERȚUL LICEUL 
(33—37).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — PROGRESUL BUCUREȘTI
76— 56 (40—27).

VOINȚA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BRAȘOV 91—70 (53—38).

UNI-
TIMIȘOARA 77—70
LICEUL BOLYAI

ICEME-— C.S.B. 
(48—37).

85—83

PROGRE-
> (27—37).

OLIM- 
(39—34,

co-MARE
BOLYAI 74—67

CLASAMENT
1. Voința București 14 p, 2. „U“ 

Cluj-Napoca 13 p, 3. Universitatea 
Timișoara 12 p, 4. Politehnica 
C.S.S. 2 București 11 p, 5—7. Co
merțul Liceul Bolyai Tg. Mureș, 
Crișul Oradea, Progresul Bucu
rești 10 p, 8—10. Voința Brașov, 
Rapid București, Mobila Satu Ma
re 9 p, 11—12. C.S.B. ICEMENERG 
București și Olimpia București 
8 p.

MECIURI FOARTE ECHILIBRATE LA BĂIEȚI
Turneul ăl treilea al primului 

tur din cadrul campionatului 
masculin a avut darul de a sta
bili pe participantele la întrece
rile pentru locurile 1—6, precum 
și pe cele ce vor lupta pentru 
locurile 7—12, dintre care ulti
mele două aduc retrogradarea. 
Lupta pentru titlul de campioană 
se va da intre Steaua. Dinamo 
(principalele candidate), I.C.E.D., 
C.S.U. Brașov, Rapid și Farul, 
în partea a doua a clasamentu
lui se află „U“ Cluj-Napoca, Di
namo Oradea, 
mlșoara, C.S.U. Sibiu, 
Politehnica

Militaru 14, Dumitru 6, Sipoș 6, 
Plămadă 16, Țurcanu 8, Bradu 8.

Paul IOVAN
STEAUA — POLI. C.S.Ș. UNI

REA IAȘI 94—60 (52—18) ; C.S.U. 
BRAȘOV — UNIV. TIMIȘOARA 
91—48 (53—23) ; „U« CLUJ-NA
POCA — DINAMO ORADEA 
78—68 (35—31) ; DINAMO — FA-

RUL 96—95 (47—43) ; „U“ CLUJ-
NAPOCA — UNIV. TIMIȘOARA 
100—63 (55—32) ; DINAMO ORA
DEA — URBIS 77—76 (26—33) ;
POLI. C.S.Ș. UNIREA IAȘI — 
C.S.U. SIBIU 71—70 (40—39) ;
STEAUA — FARUL 100—65 (61— 
27) ; C.S.U. BRAȘOV — RAPID 
90—81 (42—41, 81—81) : DINAMO
— I.C.E.D. 126—78 (70—32).

Universitatea Ti- 
------1, URBIS și 

C.S.Ș. Unirea Iași.
I.C.E.D. 87—86 (40—40, 
meci între două e-

URBIS — 
76—76). Un 
chipe cu țeluri diferite : I.C.E.D. 
în cursa pentru un loc cît mai 
bun în partea superioară a cla
samentului, URBIS în lupta pen
tru un loc sub soare, adică su
praviețuirea în prima divizie a 
țării. De aici a reieșit o con
fruntare frumoasă, dinamică, 
soldată cu victoria meritată a 
baschetbaliștllor de la URBIS. 
Antrenorul M. Ian cules cu a fo
losit cu iscusință jucătorii pe 
care l-a avut la dispoziție, a 
aplicat o apărare ce l-a inco
modat vizibil pe adversari și a... 
cîștigat. I.C.E.D.-ul a alergat me
reu după egalare, a realizat-o în 
min. 15 : 28—28, la pauză 40—40, 
Iar la sfîrșitul " "
nute 76—76. In 
vlns, însă, la 
rență (87—86), 
cat Dragnea 7. 
11, Chivulescu 
Posa 20, Vilcinski 5, M. ___
stan tin eseu 10, respectiv Berceanu 
S, Mihalcea 6, Chir că 6, Petrov 
14, Carpen 8, Rotaru 6, Voicu 
13, Grădișteanu 19, Pogonaru 8.

celor 40 de ml- 
prelungiri a în- 
un punct dife- 

URBIS. Au mar- 
A. Constantines cu 
17, Osacenco 15, 

5, M. Con-

C.S.U. SIBIU — RAPID 84—72 
(52—24). o altă surpriză a în
trecerii. Studenții lui Flaviu 
Stoica au pornit ta forță și ta 
min. 10 conduceau cu 28—10, iar 
la pauză aveau un avantaj con
sistent : 52—24. în continuare,
siblenli au evoluat liniștiți, si
guri pe ei, ta fața unui Rapid 
dezorientat. Au marcat Chirllă 
29, Palhegy 2, Tonca 18, Apostu 
12, Martinescu 12, Takacs 11, 
respectiv Vtatilă 11, Dăiescu 3,

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

In CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HALTERE |
CITEVA REZULTATE BUNE

Echipa steaua pentru a

la

în Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej s-a încheiat activitatea 
competițională de haltere pen
tru seniori din acest an. Este 
vorba de cele mai importante 
dispute și anume de campiona
tele naționale individuale, ca și 
de întrecerile pe echipe.

Rezultatele înregistrate
unele categorii au fost mulțu
mitoare, unele chiar bune, de 
pildă cele realizate în ultimele 
zile 
lan, Ștefan Tasnadi și, îndeo
sebi, de tînărul C. Dabija —
încă 
așteptat, Steaua a cucerit ti
tlul pe echipe (pentru a 23-a 
oară!). Au fost însă și alte for
mații care s-au evidențiat con
stituind reale revelații : Steagul 
roșu Brașov, A.S.A. Tg. Mureș. 
Remarcabilă inițiativa federați
ei de a organiza campionatul 
individual împreună cu cel pe 
echipe, care stimulează atît 
performanțele pe categorii cît 
șl formațiile participante.

Iată primii trei clasați ta cam
pionatul național pe categorii : 
SEMIMIJLOCIE (75 kg.) : 1. D. 
Cioroslan (Olimpia Buc.) 325 kg 
(142,5 kg — record egalat + 
182,5), 2. S. Climov (Steagul roșu 
Brașov) 317,5 kg (137,5+180), 3.
E. Chivu (Gloria Bistrița) 310 kg

de către Dragomir Cioros-

junior. Așa cum era de

LA POLO, CAMPIOANA (Dinamo)
Învinsă (5-7) de crișul, la bucurești!
Istoria se repetă. Anul trecut, 

Chiar ta etapa inaugurală a 
campionatului, campioana (Di
namo) pierde la Oradea, în 
fața Crișului cu 6—7. Lucrurile 
s-au petrecut aproape identic, 
ta aceeași partidă din prima e- 
tapă a noului campionat, nu
mai că de această dată, în 
bazinul acoperit Floreasca din 
Capitală : Dinamo — Crișul 5—7 !

Campionii au deschis scorul 
dar, ta continuare, au comis 
dese greșeli în defensivă, per- 
mițînd formației orădene, ex
trem de combativă în apărare și 
foarte viguroasă în atac să ega
leze și să preia conducerea : 
2—1, 3—2 și 4—3. La scorul de 
4—4, arbitrul Dan Paraschivescu 
a acordat un gol (nevalidat de 
arbitrul de poartă N. Nicolaes- 
cu) echipei Crișul. Din acest 
moment, spiritele s-au încins ta 
bazin, jucătorii ambelor formații 
comițînd neregularități care au 
trecut nesancționate de arbitri. 
Dorin Costrăș, ieri în vervă de 
șut și — alături de Ungureanu 
și Gordan — unul din cei mai 
buni poloiști ai „7“-lui orădean a 
mai înscris două goluri (unul și 
cu concursul portarului M. Tu
dor), Crișul s-a distanțat la 7—4 
și a cîștigat pe merit cu 7—5, 
un joc pe care cei doi condu
cători ai partidei, R. Timoc și D.

Paraschivescu, l-au Bcăpat din 
mînă în ultima sa parte.

în celelalte partide — rezultate 
scontate. Progresul a condus cu 
4—1, 5—4 și 6—5, dar la acest 
scor Voința a înscris de 6 ori 
în 6 minute și a cîștigat final
mente cu 11—8, bucureștenii rea- 
lizînd în final încă două goluri. 
Rapid București a dispus cu 
11—3 de C. N. ASE, care nu a 
avut decît meritul de a fi con
dus cu 1—0...

A. VAS1L1U
Rezultate.

— Voința 
(4—1, 1-3,
V. Burdea 
marcat : A. __ ______
nu 2, SzerzS 2, Teodorescu (Pr.) 
șl Sziics 3, Kovacs 2, CI. Rusu 2, 
Sebok 2, Pop, R. Rusu (Voința).

Rapid București — C. N. ASE 
11—3 (2—1, 2—1, 4—0, 3—1). Ar
bitri : R. Schilha și V. Medianu. 
Au înscris : Schervan 3, Jianu 2, 
Vespe, Arsene, Olac, Slăvei, 
Niță, Chivăran (Rap.) și Tăurici, 
” ---------- ---------- (ASE).

Crișul O- 
2—3, 1—2). 
D. Paras-

Rus 2,

Progresul București 
Cluj-Napoca 8—11 

1—6, 2—1). Arbitri :
și Al. Bădiță. Au 
Ionescu 3, Muntea-

R. Ionescu, Angelescu
Dinamo București — 

rad ca 5—7 (1—2, 1—0, 
Arbitri : R. Timoc și 
chivescu. Realizatori : ___
Nastasiu 2, Hagiu (Din.) și Cos- 
trăș 4, Fejv r, Garofeanu, Ungu- 
reanu '(Cr.).

VIN TINERII
Campionatul primei 

mărit de zăpadă sau 
rămas cu urmele de 
ore de ploaie care au precedat ziua etapei a 
14-a. Un obstacol a existat, deci, în unele locuri 
șl frigul pătrunzător a făcut foarte grea viața 
jucătorilor în teren. Cu toate astea etapa a 
fost agitată, am auzit de răsturnări de scor, la 
Baia Mare sau la Rm. Vîlcea, a existat și cursa 
craiovenilor de după pauză, cursa de egalare 
reușită prin eforturile noului tandem introdus 
ta teren, Cirțu — Irimescu, în locul aceluia 
compus din Cămătaru șl Țlcleanu. Un nou 
semn că fotbaliștii care au dus „bătălia pe trei 
fronturi" simt din plin urmările eforturilor de
puse în jocurile echipei naționale, cupelor euro
pene și campionatului. Repetăm observația făcută 
săptămtaa trecută, tot. în acest loc, fiindcă ea a 
apărut — pregnant — șl ieri ; și Universitatea 
Craiova luptă din greu cu efectele întîrziate ale 
solicitărilor, la fel și Steaua și Politehnica 
Timișoara. S-au făcut cîțiva pași pentru intra
rea ta acest obligatoriu regim internațional com- 
petițional dar tacă nu se menține suficient (ca

• ••
dlvizli n-a mai fost ur- 

lapoviță. Dar terenurile au 
neînlăturat ale zecilor de

randament și timp) forma 
tul, „judecător* absolut al 
cite concurente renumite s< 
zonele sale de... cîmpie.

Lingă aceste nu prea ves< 
însă loc optimistele ascens 
fotbalistice. Alimentate ener 
lecționatei de tineret, care 
curaj și încredere în inimi, 
val“ care ne amintește de 
preajma „mundialului me: 
cescu, Dinu, Deleanu, Dun 
ceilalți pătrundeau spre ec 
camera de primire a lotului 
campionat, Țălnar, Geolgău, 
Terheș, Klein și alții s-ai 
bază ai cluburilor lor ; ir 
acest promițător Iovan. Vii 
tăm, plini de ambiție, în 
voinicește umărul lîngă intei 
dăruit o toamnă așa de

UN JOC
BAIA MARE, 9 (prin telefon)

A fost o primă repriză foarte 
frumoasă, jocul ambelor formații 
fiind aplaudat, în repetate rîn- 
duri, ca la teatru. Gazdele au 
atacat în valuri, variat, cu toată 
echipa ; oaspeții s-au apărat or
donat, agresiv, pe tot terenul. 
Surprinzător, totuși, Corvinul 
este echipa care deschide scorul, 
destul de devreme, ta min. 5, 
ctad KLEIN, profitînd de o nesin- 
cronizare Borz—Sabău, a pătruns 
pe partea stingă și a șutat ne
cruțător, la colțul scurt. In min. 
26 s-a restabilit egalitatea. A în
scris CONDRUC, cu un șut sen
zațional, de la aproximativ 30 m, 
care l-a făcut mat pe portarul 
I. Gabriel. In continuare, gazde
le, la cîrma jocului, forțează din 
nou golul, dar șutul lui Sabău 
din min. 29 trece de puțin peste 
poartă, pentru ca în min. 36 Du- 
binciuc să respingă de pe linia 
porții, iar I. Gabriel, foarte in
spirat ta min. 
șutului puternic 
la 
de

capătul unei 
atac.

44, să se -opună 
al lui P. Radu, 
splendide acțiuni

DE TOATA FRUMLIS
F.C. BAIA MARE - CORVINUL HUNED<

Stadion „23 August" ; teren bun : timp Închis, 
tatori - aproximativ : 12.000. Au marcat : CON 
(min. 58), MUREȘAN (min. 87), respectiv KLt 
poartă : 23-6 (pe poartă : 13-5). Cornere : 13-2.

F.C. BAIA MARE : Windt 7 — Borz 7, Condruc
P. Radu 8, Mureșan 8 — SepI 7 (min. 56 Dragoi 
nai 7, Deoc 7 (min. 70 Koller 7).

CORVINUL : I. Gabriel 7 — Nicșa 6, Andone 7, 
Dumitriu IV, Klein 7, Petcu 6 (min. 89 Colesoiuc) - 
Gabor 6 (min. 73 Oncu 6).

A arbitrat : M. Fediuc 9 ; la linie : M. Abran 
și V. Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : PETCU, DUMITRIU IV, B< 
Cartonașe roșii : DUMITRIU IV.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 3-0 (2-00.

• . ........................
După pauză, cursa gazdelor 

spre victorie continuă. Atacuri 
după atacuri se succed la poarta 
hunedoreană șl, ta min. 58, cade, 
firesc, golul. Autor : SABAU, la 
o învălmășeală în careul oaspe
ților. după executarea unei lovi
turi libere. Gazdele stat dezlăn
țuite, încercînd să se desprindă. 
Spectacolul fotbalistic este de • 
rară frumusețe, dar, din păcate, 
presărat pe alocuri cu răbufniri

de nervo: 
gazdele a1 
că, oaspeț: 
nare (deși 
din min. 
a fost eli 
grosolan) 
în min. 8 
scrie, cu 
frumos, c; 
torie clar,

CINE A FOST „LANTERNA"

23-a oară campioană!
kg) : I
■irAsI ■

(140+170) ; MIJLOCIE (82,5 kB, . 
L C. Dabija (A.S.A. Tg. Mureș) 
315 kg (140+175) — record de ju
niori la ..total", celelalte egalate, 

2. M. Purdilă (Steaua) 312,5 kg 
(142,5+170), 3. P. Becheru (Stea
ua) 300 kg (135+165) ; SEMI
GREA (90 kg) : 1. V. Groapă
(Steaua) 340 kg (150+190), 2. P. 
Tudor (Rapid Buc.) 307,5 kg 
(135+172,5), 3. A. Nemeș (Clu
jeana) 305 kg (135+170) ; GREA- 
UȘOARA (100 kg) : 1. V. Iile 
(Steaua) 350 kg (160+190), 2. C. 
Neculai (Steagul roșu Brașov) 
315 kg (140+175), 3. C. Mathe 
(Clujeana) 302,5 kg (132,5+170) ; 
GREA (110 kg) : L S. Tașnadi 
(Clujeana) 355 kg (160+195), 2.
T. Popa (Steaua) 345 kg (155+ 
190), 3. Z. Rad (A.S.A. Tg. Mu
reș) 285 kg (125+160) ; SUPER- 
GREA (+110 kg) : 1. S. Kreicik 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 340 kg ----------- . . (stea- 

(150+ 
Buc.)

Cluj-Napoca) 
(145+195), 2. Gh. Groapă 
gul roșu Brașov) 330 kg 
180), 3. A. Druzluc (Rapid 
290 kg (135+155).

Iată și clasamentul pe 
al Diviziei „A" ț 1.
167 p, 2. A.S.A. Tg. Mureș 134 p, 
3. Steagul roșu Brașov 133 p, 4. 
Clujeana 107 p, 5. Rapid Buc. 
101 p. 6. Olimpia 93 p, 7. C.S. 
Onești 88 p, 8. Rapid Arad 67 p, 
9. Chimpex Constanța 65 p, 10. 
Electromotor Timișoara 55 p. ta 
divizia „B“ pe primele locuri : 
L NICOLINA IAȘI 138 p, 2. Glo
ria Bistrița 108 p, 3. Constructo
rul Tg. Mureș 102 p.

Federația de specialitate ur
mează să alcătuiască echipa care 
se va deplasa la Balcaniada care 
va avea loc la Gorna Oreahovlța 
(Bulgaria) între 21 și 23 noiem
brie.

echipe 
STEAUA

Ion OCHSENFELD

LOTOPROHOSPORl IHfOBMEAZj
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA

DIN 9 NOIEMBRIE
FAZA I
EXTRAGEREA I :
42 47 6 14 52 41 49 2 3

„LOTO* 
1980

75
EXTRAGEREA A Il-a :
69 10 73 70 77 50 5 13 63 18 19 35
FAZA A Il-a
EXTRAGEREA A ni-a :

64 62 81 23 1 49
EXTRAGEREA A IV-a :

7 71 17 59 20 58
EXTRAGEREA A V-a :

27 47 69 15 18 16
DE CIȘTIGURI :FOND TOTAL

974.513 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 9 NOIEM
BRIE 1980

I. Ascoli — Udinese
II. Bologna — Brescia

III. Fiorentina — Cagliari
IV. Internazionale

Napoli — Avellino 
Perugia — Juventus 
Roma — Catanzaro 
Torino — Como 
F.C.M. Borz. — Gloria

— Petrolul 
C.S. T-viște

- Olimpia
■ C.F.R. Tim.

1
9

X
Pistoiese 1

1
X
X 
X

2
X

2
1

_____ ____ 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

799.300 LEI.

V.
VI.
vn. 

vni.
IX.
X. Flacăra M.

XL ROVA R. 
xn. F.C. Bihor 

xm. Met. Aiud

B.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

F.C.M. GALAȚI - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (0-0)
Stadion „Dunârea" ; teren bun ; timp însorit, friguros ; spectatori 

proximativ : ........................ * * ‘
MAJARU (min. 
Cornere : 7—3.

F.C.M. • Jivan 
Olteanu 7, Țolea 
Flore-a 84-, Rusu ____ _ ,..... .. ... ___

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 5 — Stroe 5, Cazan 6, Consantinescu 5, 
Munteanu 11 4 (pentru durități) — lorgulescu 4, Tânâsescu 6 (min. 36 
Șerbânicâ 6), O. Ionescu 6 — M. Marian 5, M. Sandu 5, Bozeșan 6 (min. 
67 Bucurescu 5).

A arbitrat : G. Ispas (Constanța) 8 ; la linie : V. Tatar (Hunedoara) 
și FI. Tâbîrcâ (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : O. IONESCU, MUNTEANU li. 
Trofeul Petschovschi s 10. La speranțe : 3—1 (1—0).

• ....... ............ . .............. .
GALAȚI, 9 (prin telefon)

Acum cinci ani, cind a venit 
pentru prima dată la Galați, 
Sportul studențesc a marcat un 
gol prin Mircea Sandu și a cîș
tigat cu... 3—1. Ultima dată, cînd 
a venit, aici, pe Dunăre, Mircea 
Sandu a punctat din nou și stu
denții au plecat cu un punct. De 
data aceasta .în min. 10 vlrîul de 
atac al studenților scapă singur 
de la 20 de metri, ajunge în ca
reu, față în față cu golul, se

12.000. Au marcat :
75). Șuturi la

- a- 
------- 62), 

(pe poartâ :--------10—2) ;
RUSU (min. 47), BEJENARU (min. 
poartă : 16—8

7 — Moțoc 4
7 — Bejenaru 7, ____ _ ,
7, O rac 5 (min. 46 R. Dan 8).

(pentru durități), _____ ___ _____________
Bctaban 6 (min. 86 Bure ea) — Majaru 7-j-,

Constanți nescu 7, M.

sperie parcă de „umbra" iul M. 
Olteanu și ratează incredibil. Era 
faza care avea să anunțe e cas
cadă de ratări : Bejenaru (min. 
12), Rusu (min. 18), Bozeșan 
(min. 28 și 30). Ocazii la care 
trebuie adăugate și intervențiile 
foarte bune ale celor doi por
tari, Moraru (min. 23) și Jivan 
(min. 27). Sportul ' ‘ '
aruncase „năvodul’ 
pase, gălățenii se 
dar nu găseau drumul spre poaf-

studențesc 
său de 

zbuciumau

tă șl con 
echilibra i

După pi 
asaltează 
bueureștes 
sfert de < 
decide: c 
Moraru n 
cu capul 
vinclu (n 
ră directă 
stingă, I. 
țeanui) ti 
tinescu ( 
zid, mingi 
coșează li 
(min. 60). 
mină adx 
rlc, fără 
această 
după pau 
JARU car< 
dă șarjă 
dunărene, 
un gdl (n 
Dan (min. 
întrebăm 
tăzl „lanț, 
joc, și ci 
gazdă în

DE LA 0-1 LA 2-1, IN MAI PUȚIN DE DO
RM. VÎLCEA, 9 (prin telefon)

Oaspeții au arătat, în prima 
repriză, că și-au însușit destul 
de bine „lecția*, ei reușind chlai 
să deschidă repede scorul. A fos1 
o clasică fază de contraatac : 
deschidere Romilă — cursă C. 
Ionescu, urmată de o centrare 
și de o reluare spectaculoasă din 
plonjon, cu capul, de la 8 m, 
a lui SIMIONAȘ, venit în viteză. 
Golul și-a pus pregnant ampren
ta pe evoluția gazdelor, devenită 
confuză, neclară. Dacă vîlcenii au 
dominat teritorial dar fără con
sistență, studenții s-au impus 
tactic, fiind mult mai lucizi, a- 
vînd în plus în două rînduri 
posibilitatea de a-și mări avan
tajul. In min. 15, „bomba* lui 
Romilă, de la 18 m, l-a zdrun
cinat pur și simplu pe Roșea, 
iar în min. 36, Coraș — scăpat 
singur de la centru — șî-a în
cheiat cursa solitară cu un, șut 
defectuos. In contul localnicilor 
în primele 45 de minute — nici 
o acțiune clară.

POLITEHNICA 
timp friguros ;

49). CARABAC 
poarta s 18-8

CHIMIA RM. VÎLCEA -
Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; 

8.000. Au marcat : GINGU (min. 
SIMIONAȘ (min. 11). Șuturi la 
Cornere : 13-2.

CHIMIA : Roșea 6 — Basno 6 (min. 88 Lepâdal 
Cincâ 7 — Cheran 6, Iordan 6, Carabageac 6 (mi 
Gîngu 7, Gh. Georgescu 7.

POLITEHNICA : Naște 6 (min. 55 Bucu 6) — Ai 
Munteanu 6 — Romilâ II 7, Simionaș 6, C. lonesci 
(min. 66 Dânilâ 5), Coraș 6.

A arbitrat : V. Ciocîlteu (Craiova) 8 ; !a linie 
I. Roman (Sighet) — ultimul cu fcemnalizâri greșite.

Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 5-2 (1-1).
•... .  .... . i i

După pauză însă pe teren au 
intrat 
nil au 
primul 
GU — 
nic, de la 14 m$ 
cînd egalarea. Nici nu s-au scurs 
toate cele 60 de secunde ale mi
nutului următor și Chimia în
scrie din nou prin CARABA
GEAC, după o fază frumoasă. 
Ieșenii acuză șocul, ei suportînd

parcă alte echipe. Vîlce- 
un start debordant șl, la 
corner al reprizei, GIN- 
nemarcat, șutează puter- 

la vinclu, adu-

o dominai 
gazdelor, 
ta intensit 
Treptat jc 
naiul găs 
tul de ta 
afltndu-se 
răsturna j 
78 și 88). 
peste po'a

MECI AL AMBIȚIILOR
F.C. OLT - F.C. ARGEȘ 2-1 (0-0)

Stadion „1 Mai" ; teren moale, denivelat r timp bun pentru fotbal ; spec* 
tatori — aproximativ : 10.000. 
pe-ctiv RADU II (min. 88 — 
poartâ : 7—1). Cornere : 3-3.

F.C. OLT r Anghel 7 - Lică
Leac 8, Șoarece 7, lovănescu

F.C. ARGEȘ : Ariciu 6

Au marcat : IAMANDI (min. 61 și 84), 
din penalty). Șuturi la poartă : 17—4

res- 
(pa

6-6, Cîocioanâ 8, Al. Nicolae 7, A. Mincu <
. , . 7 — P. Petre 6, Iamandi 8, Pițuncâ 6.

F.C. ARGEȘ : Arie iu 6 — M. Zamfir 6, Stancu 7, Cîrstea 5, Tulpan 6 
Pana 6 (min. 57 Badea 6), Ignat 6 (min. 73 Bâluțâ 5), Kallo 7, Bărbulescu 7 — 
Radu II 5, Moiceanu 6.

A arbitrat : A. Deleanu 8 ; la linie : I. Pop (ambii din București) șl I. 
Crâciunescu (Rm. Vîlcea) — ultimul cu unele greșeli în repriza a doua.

Cartonașe galbene : PETRE.
Trofeul Petschovschi s W. La speranțe : 1-2 (1—2).

•.................................
SLATINA, 9 prin telefon).
Un meci îndîrjit, cum 

multă vreme nu am văzut.
A cîștigat echipa care a ata

cat mai mult, a cîștigat echipa 
care astăzi a reușit să fie pri
ma la minge, să-și țină mai bi
ne echilibrul pe terenul foarte 
alunecos, Victoria nu poate fi

de
pusă la îndoială cu toate că a 
fost obținută la un singur gol 
diferență, dar în contul lui F.C. 
Olt trebuie să trecem, în afara 
a numeroase ocazii, una mai 
clară decît alta (minutul 9 Pi- 
țurcă, min. 15 Șoarece, min. 20 
Iamandi, min. 75 din nou Ia- 
mandi, min. 82 Petre? etc.), ca

și cele dov 
maindi (mi 

Golurile 
în reprlzi 
s-a doved 
In min. 
bun astă? 
gol care 
discuții, d 
tră, un gi 
același L 
ușor prin 
face o cu 
inscrie e< 
meciului, 
inte de I 
în min. 
bune oca 
un penali 
de arbitri 
presupus 
ceanu.
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DINAMO - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (1-0)
Stadion Dinamo ; teren moale î timp frumos ; spectatori — aproximativ : 

8.000. A marcat : DRAGNEA (min. 42, din 11 m, șl 88.). Șuturi la poartă; 
14—8 (pe poartă : 7-2). Cornere : 8-3.

DINAMO : Speriatu 7 - Mărginean 8, Ghiță 7, Dinu 8, Sired ie 8 — 
Augustin 7, I. Marin 8, Custov 6-J- — Țâlnar 8, Dragnea 74-, lordache 8.

„POLI- TIMIȘOARA : Moise 8 — Murar 64-, Șerbănoiu 6, Pâitinișan 6, 
Vișan 6 — Manea 6. Dumitru 6 (min. 46 Cotec 6), Dembrovschi 7, T. 
Nicoiae 6 (min. 62 Palea 6) - Anghel 6, Nedeicu ii 5.

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) 8 ; la linie : D. Ologeanu (Arad) și A. 
Mițaru (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : ȘERBANOIU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 5—1 (2-1).

• ............ . ......................... ' «■■■■■-— ........... .

Victorie netă a liderului, di
ferența „de joc" fiind realizată 
după pauză (în prima parte s-a 
jucat confuz, cu numeroase 
,contre"), adică în momentul 
în care Țălnar a intrat real
mente în ofensivă, „cărînd" 
după el întreaga echipă, cam 
în stilul în care, cu ani în 
urmă, scoțianul Johnstone își 
propulsa Celtic-ul în atac. Pînă 
la pauză, timișorenii au izbu
tit să neutralizeze încercările 
de pătrundere ale liderului prin 
cunoscutul lor 4—4—2, dar în
cercările de contraatac au fost 
palide, ca urmare a formei 
foarte slabe a lui Nedeicu II. 
Prima repriză, abundînd în 
,clinciuri“, s-a soldat cu o 
bară a lui Dragnea (la o fru
moasă angajare Dinu), cu un 
șut bun al lui Dembrovschi 
(min. 42) și cu deschiderea sco
rului (min. 42), în urma unui 
penalty executat de DRAGNEA, 
după ce Augustin, scăpat spre 
gol, a fost „agățat" de Moise.

La reluare, Dinamo accele

rează, cu „metronomul Țălnar", 
mișcările ample ale gazdelor 
pun în dificultate apărarea ti
mișoreană, care e pe punctul 
de a ceda în min. 49 („cap" 
Iordache, de la cîțiva metri), 
în minutul următor (bombă 
Augustin, după o combinație 
rapidă Țălnar—Iordache) și e 
depășită în min. 66, cînd ace
lași DRAGNEA reia cu capul, 
nestingherit, centrarea lui Stre- 
die. majorind scorul. Dragnea 
va fi la un pas de clasicul 
hat-trick în min. 81, cînd, 
după un atac în superioritate 
numerică, ratează reluarea, la 
o minge „pusă pe tavă" de 
neobositul Țălnar Timișorenii 
au scăzut vizibil spre ffnal, 
acuzînd din plin handicapul 
absenței lui Dumitru (acciden
tat) și pe cel al nesiguranței 
„pivoților" Păltinișan—Șerbăno- 
iu, care sugerează gradul de 
oboseală avansată al unei echi
pe mult solicitată ’ în această 
toamnă.

. loan CHIRILĂ

BACĂU, 9 (prin telefon)
Așa e fotbalul! In loc de o 

victorie confortabilă, echipa lo
cală trebuie să se mulțumeas
că (e un fel de a spune) cu un 
egal. Un 1—1 care nu reflectă 
nici pe departe situația de pe 
teren (în 90 de minute și nu 
doar din ce s-a văzut la tele
vizor). în prima repriză nu pu
teai crede că cei în echipament 
albastru sînt campionii — atît 
de categoric erau dominați de 
partenerii lor, care aveau să 
facă o primă repriză foarte bu
nă. Vamanu (min. 6, 10 și 13), 
Chitaru (min. 8) au început 
seria șuturilor și... a ratărilor. 
In min. 26 Boldici a scos de 
la „vinclu" la lovitura liberă 
a lui Chitaru. Apoi, în min. 36, 
Soșu a trimis cu capul, Boldici 
a atins balonul, dar acesta a 
atins bara transversală. în min. 
42 băcăuanii aveau să înscrie: 
fază cursivă, Soșu centrează de 
pe dreapta, peste un buchet de 
jucători, Boldici intră și el „sub 
boltă" și CHITARU înscrie cu 
capul, dc la 3—4 m. în minutul 
următor putea fi 2—0, cînd, la 
capătul unui slalom. Vamanu 
intră în careu, dar șutul său 
lovește stîlpul din stingă lui 
Boldici.

La reluare, gazdele au o nouă 
ocazie (min. 46), după care în
cep să piardă din viteză. Par
tida șe echilibrează și în min. 
54 Irimescu trimite primul șut 
la poartă, după care o va mai 
face la două lovituri libere. Tot 
el a sprintat periculos în min.

S.C. BACĂU - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 (1-0)
Stadion „23 August" ț teren moaie ; timp — soare, dar frig j spectatori — 

aproximativ : 10.000. Au marcat : CHITARU (min. 42) șl DONOSE (min. 77). 
Șuturi la poartă : 14-5 (pe poartă : 7-3). Cornere : 11-1.

S.C. BACĂU : Mangeac 4 — Andrieș 7, C. Solomon 8, Lunca 7, Elisei 8 — 
Cărpuci 8. Vamanu 7 (min. 74 Pancîte 5), Soșu 8 — Șoiman 6, Fișic 5. 
Chitaru 7.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Boldici 6 — Purima 6, Ștefănescu 7. Tilihoi 7. 
Ungureanu 6 — Țicleanu 5 (min. 46 Irimescu 7), Ciupitu 6, Donose 6 — 
Crișan 5, Cămătaru 5 (Cîrțu 6), Geolgău 7.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 7 ; la linie : C. Teodo- 
rescu (Tirgoviște) și Gh. Ene (Buzău), ultimul mereu nehotărit in semna
lizări.

Cartonașe galbene : PURIMA, BOLDICI. SOȘU, IRIMESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2-2 (0-1).

56, dar a fost faultat la 17 m, 
fără ca arbitrul să acorde lovi
tura liberă cuvenită. în min. 77 
avea să se scrie „istoria" aces
tei partide: Geolgău a centrat 
de pe stingă, portarul Mangeac 
a boxat la... DONOSE, care a 
șutat în poarta goală. Neșansa

lui Mangeac, vizavi de șansa 
lui Boldici avea să fie decisivă. 
Pentru că în min. 88 la exce
lentul șut al lui Elisei de la 
25 m, Boldici avea să fie sal
vat, balonul lovind pentru a 
treia oară bara.

Constantin ALEXE

IERI, IN DIVIZIA „B“
SERIA I---------------------------------------------------------- -----------

VICTORIE FĂRĂ DUBII
JIUL PETROȘANI - STEAUA 2-0 (2-0)

Stadion Jiul ; teren noroios ; timp excelent ; spectatori — aproximativ : 
6.000. A marcat : GIUCHICI (min. 10 și 22). Șuturi la poartă : 16-11 (pe 
poarta : 5—4). Cornere : 5—5.

JIUL : Cavai 7 — Bedo 8, VasPlbu 7, Neagu 7, Miculescu 7 — Varga 7 
(mi-n. 39 Sebestien 6), Stoichițâ 8, Tr. Stoica 7 — Sălăjan 7, Șumulanschi 7, 
Giuchici 9 (min. 80 Mușat).

STEAUA : Iordache 7 — Agîu, Sameș 7, FI. Marin 6, Ni u 5 - T. Stoica 6 
(min. 46 Minea 7), Zahiu 6, lordonescu 8, Aelenei 5 (min. 46 Matefi 5) — 

Ad. lonescu 5, Manea 4.
A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 9 ; la linie : Gh. Jucan (Mediaș) 

șl C. Coman (Buzău).
Cartonașe galbene : MANEA, AGIU, VASILIU.
Cartonașe roșii : AGIU.
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 0-0.

... ................................... '.................................... 1 i .......... .

PETROȘANI, 9 (prin telefon)
Cu un Giuchici revenit în 

echipă cu o mare poftă de joc 
și lăsat să zburde în teren de 
cel care trebuia să-l marcheze 
(Zahiu), Jiul s-a lansat, din 
start, spre buturile lui Iorda
che și golurile care au decis 
soarta partidei au venit repede.

In min. 10, Bedo — care s-a 
lansat deseori în atac — face o 
cursă de veritabilă extremă, 
centrează și GIUCHICI reia

din volcu, din interiorul supra
feței de pedeapsă deschizînd 
scorul. Gol spectaculos, egalat, 
ca frumusețe, de cel de-al 
doilea, înscris în min. 22 de 
același GIUCHICI, de această 
dată, insă, după on dribling 
prelungit, prin care a scos din 
poartă și pe Iordache : 2—0.
Primul șut al oaspeților, în 
min. 25, prin Agiu, și, treptat, 
Steaua iese la joc, în ultimul 
sfert de oră al reprizei fiind

echipa care a dat tonul. în 
această perioadă, am consem
nat cea mai mare ratare a 
primei reprize : Iordănescu a 
trecut de toți adversarii direcți 
și, ajuns singur la 10 m, șu- 
tează peste poartă.

Tot echipei oaspete ii apar
ține și primul sfert de oră din 
cea de a doua repriză, Iordă
nescu și Sameș, nereușind însă 
să reducă handicapul. în min. 
70 s-a consemnat cea mai 
mare ratare a reprizei secun
de : Sălăjan, complet liber, la 
6 m, trimite balonul peste 
Iordache și... peste poartă ! 
Deși gazdele i-au imputat ar
bitrului Anderco neacordarea 
unui penalty în min. 83 (cînd 
de fapt Sebestien a simulat 
căderea), iar oaspeții au incri
minat eliminarea lui Agiu (min. 
87), pentru lovirea adversarului 
cînd jocul era întrerupt, con
siderăm că arbitrajul a fost 
foarte corect, iar victoria Jiu
lui fără dubii.

Paul SLĂVESCU

ClMPEANU II Șl ȚEGEAN INTRĂ Șl CIȘTIGĂ MECIUL
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin telefon)
în criză de puncte, „U“ n-a 

ținut deloc cont, astăzi, de 
absența celor trei titulari — 
Cîmpeanu II, Țegean și L. Mi- 
ha) — și a forțat golul de la 
început. Sarcină ingrată pentru 
formația gazdă, incomodată vă
dit de marcajul sever, om la 
om. efectuat de brașoveni pe 
o mare porțiune a terenului. 
Și, cum o bună parte din pri
ma repriză echipa oaspete a 
vizat „marele punct", complă- 
cîndu-se intr-un joc defensiv, 
Paraschivescu, omul de gol al 
lui Proca, a jucat mai mult 
rolul de „jandarm" la... funda
șul Dobrotă. în pofida netei 
superiorități teritoriale deținută 
de „U“, echilibrul pe tabelă se 
va rupe însă datorită autogo
lului lui PAPUC, care — la 
„capul" lui FI. Pop — a schim
bat direcția balonului, deviin- 
du-1 in plasă, jos, Ia colțul 
lung (min. 31).

„U“ CLUJ-NAPOCA - F.C.M. BRAȘOV 2-1 (1-0)
Stadion Municipal ; teren bun ; timp însorit dar rece ; spectatori — a- 

proximativ : 10.000. Au marcat : PAPUC (min. 31 — autogol), CHIOREANU 
(min. 68), ȚEGEAN (min. 83 — din penalty). Șuturi 16 poartă : 19—6 (pe 
poartă : 8-3). Cornere : 15—2.

UNIVERSITATEA : Moldovan 6 — Dob rota 6, Dobrâu 6, Ciocan 7, I. Mure-
șan 7 — FI. Pop 6 (min. 73 Cîmpeanu II 7), Suciu 7, Porațchi 7 — Boca 7
(min. 79 Țegean), Țiglarîu 7, Batacfiu 7.

F.C.M. BRAȘOV : Popa 7 — Papuc 6 (min. 43 Daraban 6), Vorzaru 6,
Panache 6, Manciu 5 — Furnică 6, Șulea 6, Bucur 6 (min. 56 Sandu 5) -
Bența 7, Chioreanu 7, Paraschivescu 6.

A arbitrat : T. Balanovici (lași) 8 ; la linie : M. Buzea (București) și 
I. Medves (Oradea).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 0-0.
•...... ' 1 1 1 —... ............. . .............. ......... .....

„U“ va continua ofensiva și 
după pauză, cînd — într-un 
timp relativ scurt, de circa 10 
minute — va avea cinci cornere 
și o mare ocazie (Suciu, în 
min. 46, șuj imprecis de Ia 
numai 2 m !). Nu înscriu gaz
dele, vor marca, in schimb, 
oaspeții — împotriva cursului 
jocului — prin CHIOREANU 
(min. 68), la un raid izolat. 
10 000 de suporteri ai formației 
studențești au amuțit literal

mente. Ei vor cînta din nou 
abia spre finalul partidei (min. 
83) cînd ȚEGEAN va transfor
ma penalty-ul acordat în urma 
faultului comis în careu de 
Sandu asupra Iui Cîmpeanu II. 
Trimițjndu-i pe cei doi, Țegean 
și Cîmpeanu II, în teren, la 
1—1, în disperare de cauză, 
antrenorul Staicu avea să sal
veze... victoria.

Gheorghe NICOLAESCU

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VII
TORUL GHEORGHENI 3—1 (1—0). 
Au marcat: Amarghioalei (min. 34 
și 65), Jiroveanu (min. 57), res
pectiv Farkaș (min. 90).

UNIREA FOCȘANI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—0 (0—0).
Au înscris : Rusu (min. 52) și 
Sima (min. 71).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
VASLUI 3—0 (2—0). Autorii golu
rilor : Gafenco (min. 15) și Pe
trescu (min. 20 și 75).

F.C. CONSTANTA — F.C.M. 
BRAila 4—0 (3—0). Au înscris : 
Gache (min. 7 și 28), Peniu (min. 
29) și Buduru (min. 57).

CIMENTUL MEDGIDIA — OL
TUL SF. GHEORGHE 2—1 (0—0). 
Autorii golurilor : Corendea (min. 
50 din 11 m), Mardale (min. 57), 
respectiv Bisoc (min. 54).

DELTA TULCEA — I.M.U. 
MEDGIDIA 2—0 (1—0). A mar
cat : Rotaru (min. 24 din 11 m și 
min. 69).

CHIMIA BRAILA — C.S.U. GA
LAȚI 2—1 (1—0). Au înscris :
Alecu (min. 44 și 73), respectiv 
Diaconescu (min. 89).

GLORIA BUZĂU — C.S. BOTO
ȘANI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Ghizdeanu (min. 76).

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA 
BISTRIȚA 3—4 (1-0). Au marcat:

SERIA A ll-a ------------------
ROVA ROȘIORI — C. S. TIR- 

GOVIȘTE 0—2 (0—2). Autorii go
lurilor : Greaca (min. 15) și Ma
rinescu (min. 29).

RULMENTUL ALEXANDRIA' — 
SIRENA BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Gh. Radu (min. 78).

CHIMICA TÎRNAVENI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—1 (1—1). Au 
marcat : Ogreanu (min. 22), Stoi
ca (min. 50), respectiv loniță 
(min. 40).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— PANDURII TG. JIU 2—1 (0—0). 
Au înscris : Marcu (min. 52), Pu- 
chea (min. 77), respectiv Rădoi 
(min. 75).

FLACARA MORENI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 0—0.

POIANA CÎMPINA — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0). A mar
cat : Sotir (min. 89).

METALUL PLOPENI — ȘOIMII 
Sibiu 0—1 (0—0). Autorul golu
lui : Bogatu (min. 51).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
NITRAMONIA FAGARAȘ a fost 
amtaat.

RAPID BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 4—1 (2—0). Au 
înscris : Cojocaru (min. 4 șl 90).

Gruber (min. 7), Nistreanu 
(min. 52) șl Florian (min. 57), 
respectiv Coman (min. 49 și 67) 
șl Berceanu (min. 80 și 84).

Relatări de la C. Rusu, V. 
Manoliu, I. Mîndrescu, S. Nace, 
R. Avram, P. Comșa, Tr. Enache, 
D. Soare și D. lonescu.

1. F.C. CONSTANȚA 13 11 2 0 31- 4 24
2. Gloria Bistrița 13 8 3 2 20- 9 19
3. C.S.M Suceava 13 7 2 4 20- 9 16
4. Unirea Focșani 13 7 1 5 23-14 15
5. Delta Tulcea 13 7 0 6 21-14 14
6. Viit. Gheorgheni 13 6 2 5 15-18 14
7. F.C.M. Brăila 13 5 3 5 19-18 13
8. Ceahlăul P. N. 13 5 2 6 16-15 12
9. C.S.M. Borzești 13 5 2 6 18-22 12

10. I.M.U. Medgidia 13 5 2 6 12-19 12
11. C.S. Botoșani 13 5 1 7 21-17 11
12. Viitorul Vaslui 13 5 1 7 14-18 11
13. C.S.U. Galați 13 4 3 6 17-23 11
14. Oltul Sf. Gh. 13 4 3 6 9-18 11
15. Gloria Buzău 13 5 0 8 10-19 10
16. Chimia Brăila 13 4 2 7 17-27 10
17. Minerul G. H. 13 3 4 6 8-19 10
18. Cimentul Med. 13 4 1 8 18-26 9

ETAPA VIITOARE (duminică 
16 noiembrie) : Viitorul Gheor- 
gheni — Chimia Brăila Viitorul 
Vaslui — C.S.M. Borzești, Mine
rul Gura Humorului — Cimentul 
Medgidia, C.S.M. Suceava — 
C.S.U. Galați, C.S. Botoșani —- 
Oltul Sf. Gheorghe, F.C.M. Brăila
— Gloria Buzău, Gloria Bistrița
— Delta Tulcea, F.C. Constanța
— Unirea Focșani, I.M.U. Med
gidia — Ceahlăul P. Neamț.

Bartales (min. 34 dta 11 m.) și 
Damaschln (min. 53), respectiv 
Hîrlab (min. 85 din 11 m.).
Relatări de Ia T. Negulescu, M. 

Bizon, I. Ducan, C. Dumitru, Gh. 
ninca, Gh. Vlrjoghie, M. Boghiei 
șl P. Ion.

1. C.S. TIRGOVIȘTE 13 9 4 0 27- 4 22
2. Petrolul Ploiești 14 6 6 2 20-10 ia
3. Rapid Buc. 13 7 3 3 25-14 17
4. Mecanică Fină 14 7 3 4 21-14 17
5. Rulmentul Alexan. 13 6 3 4 15-12 15
6. Metalul Plopeni 14 6 3 5 13-13 15
7. Flacăra Moreni 13 6 2 5 19-16 14
8. Tractorul Brașov 15 6 2 7 20-23 14
9. Autobuzul Buc. 13 5 3 5 19-15 13

10. ROVA Roșiori 14 5 2 7 14-20 12
11. Nitram. Făgăraș 14 5 2 7 11-21 12
12. Chimica Tirn. 14 4 4 6 19-32 12
13. Gaz metan 13 3 5 5 16-17 11
14. Pandurii Tg. Jiu 13 4 3 6 14-16 11
15. Poiana Cîmpina 13 5 1 7 14-24 11
16. Metalul Buc. 13 2 6 5 15-16 10
17. Șoimii Sibiu 13 3 4 6 12-19 10
18. Sirena Buc. 13 2 4 7 17-25 8

ETAPA VIITOARE (duminică 
16 noiembrie): Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni, Luceafărul Bucu
rești — Metalul Plopeni, Metalul 
București — Mecanică lină Bucu
rești, Șoimii Sibiu — Chimica Tîr- 
năveni, C.S. Tirgoviște — Tracto
rul Brașov, Sirena București — 
Rapid București, Petrolul Ploiești 
— Pandurii Tg. Jiu, Gaz metan 
Mediaș — Rulmentul Alexandria,’ 
Autobuzul București — Rova Ro
șiori, Nitramonia Făgăraș — stă.

MULTE DURITĂȚI Șl PUȚIN FOTBAL
PROGRESUL VULCAN - A.S.A. TG. MUREȘ 3-1 (2-0)

Stadion Progresul ; teren alunecos : timp frumos : spectatori — aproxi
mativ : 6.000. Au marcat : APOSTOL (min. 34), ȚEVI (min. 44), N1GNEA 
(min. 68), respectiv SZABO (min. 47). Șuturi la poartă : 13-8 (pe poartă: 
5—2). Cornere : 4—1.

PROGRESUL VULCAN : Bulancea 7 — !. Alexandru 6, G. Sandu. 6, Ciu- 
garin 6, Gh. Ștefan 6 — Nignea 6 (min. 80 Glonț), Dragu 5 (min. 69
Țugulean 5), Anghel 5 — Apostol 7, Țevi 6, Ma-rica 8.

A.S.A. : Varo 5 (min. 46 Biro 11 5) — Szabo 7, Ispir 6, Boloni 6, Fodor 7 — 
Both li 6, Vigu 6, Gali 5 — Fazekas 5 (min. 65 Costel liie 5), Panici 5,
Hajnal 5.

A arbitrat : M. Adam (Cluj-Napoca) 7 ; Io linie : Al. Mustățea (Pitești)
și C. Munteanu (Galați).

Cartonașe galbene : ANGHEL, NIGNEA, FODOR.
Trofeul Petschovschi : 7. La speranțe : 4—2 (2—2).

• .......................... i ........

Menținîndu-se pe linia rezulta
telor sale bune din ultima vre
me, Progresul Vulcan a cîștlgat 
șl ieri ; dar după un meci în care 
a lăsat o impresie mai slabă de- 
cît în precedentele partide. De
altfel, nu numai bucureștenli ci 
și oaspeții lor din Tg. Mureș au 
jucat foarte modest, întîlnlrea 
acestor două echipe fiind mult 
sub nivelul pretins Diviziei „A“. 
Dar ceea ce a făcut impresia 
cea mai proastă a fost nu atît

calitatea scăzută a fotbalului 
practicat, cît avalanșa de duri
tăți (pe care arbitrul n-a reușit 
s-o stăvilească), domeniu în care 
tot gazdele au avut mal multe... 
„realizări".

Progresul Vulcan a cîștlgat pe 
merit pentru că a avut un atac 
mai activ, mai insistent, în acest 
compartiment găsindu-se, dealt
fel, cel mai buni jucători ai săi 
ta acest meci, Marlca (lider in
contestabil al echipei) și Apostol.

...
Mureșenii, fără vigoare șl fără 
un conducător de joc, cu un Bă
lani scos, practic, din joc prin 
rolul strict de „libero", au con
struit puțin, la întîmplare, singu
rii jucători pe care l-am putea 
remarca fiind tinerii fundași de 
margine Szabo și Fodor, mai a- 
les pentru incursiunile lor în 
atac.

Scorul este deschis în min. 34. 
Marîca execută un corner, An
ghel prelungește spre poartă, dar 
Varo scapă o minge ușoară și 
APOSTOL reia sub bară. în min. 
43, arbitrul refuză oaspeților un 
penalty (G. Sandu fault asupra 
lui Fanici) și în minutul urmă
tor, Ia centrarea lui Apostol, de 
pe stînga, ȚEVI înscrie cu capul. 
La două minute după reluare, 
centrează Hajnal și, cu capul, 
fundașul SZABO reduce scorul, 
în min. 68, după o fază prelun
gită, cu două ratări, NIGNEA fi
xează un scor pe care Glonț 
(min. 83, bară) a fost pe punc
tul de a-1 majora.

Radu URZICEANU

SERIA A Ill-a ------------------
U.T. ARAD — MINERUL MOL

DOVA NOUA 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Tisa (min. 
13).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL ANINA 3—1 (2—1). Au
torii golurilor : Bucur (min. 5 din 
11 m), Mihalcic (min. 42), Naghi 
(min. 57), respectiv Damian (min. 
43).

C.I.L. SIGHET — F.C.M. REȘIȚA 
2—1 (0—0). Au înscris : Bocșa II 
(min. 61 din 11 m), Caclureac 
(min. 75), respectiv Hergane (min. 
89).

MINERUL CAVNIC — RAPID 
ARAD 5—0 (3—0). Au marcat: Rus 
(min. 24, 43), Șuncutean (min. 30), 
Lucaci (min. 57) și Tulba I (min. 
81).

F.C. BIHOR ORADEA — OLIM
PIA SATU MARE 4—1 (2—1). Au 
marcat : Kun (min. 7 și 31),
Pușcaș (min. 72 șl 84), respectiv 
State (min. 16).

METALUL AIUD — C.F.R. TI
MIȘOARA 2—0 (1—0). Autorii
golurilor : Boghta (min. 16) și 
Boldur (mta. 78).

MINERUL LUPENI — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 0—0.

DACIA ORAȘTIE — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 2—1 (0—0). Au
înscris : Ureche (min. 68), Szila- 
ghi (mta. 85), respectiv Popovici 
(min. 70 din 11 m).

U.M. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 2—1 (1—1). Au marcat 1
Mehedințu (min. 22), Laț a (min. 
74), respectiv Ghiță (mta. 36).

Relatări de la I. Ioana, M. 
Vîlceanu S. Pralea, Z. Debre- 
țeni, I. Ghișa, I. Crăciun, I. Co- 
tescu, B. Crețu și St. Marton.

1. U.T.A. 13 8 3 2 24- 7 19
2. C.F.R. Clui-Nap. 13 7 2 4 33-13 16
3. F.C.M. Reșița 13.7 2 4 14-16 16
4. F.C. Bihor 13 6 3 4 23-14 15
5. C.F.R. Timisoara 13 6 3 4 21-14 15
6. Olimpia S. M. 13 6 2 5 24-19 14
7. U.M. Timișoara 13 5 3 5 13-10 13
8. Metalul Aiud 13 6 1 6 18-25 13
9. C.I.L. Sighet 13 5 3 5 22-29 13

18. Metalurg. Cugir 13 5 2 6 21-22 12
11. Minerul Mold. N. 13 6 0 7 17-19 12
12. Minerul Anina 13 5 2 6 14-24 12
13. Aurul Brad 13 5 1 7 21-18 11
14. Minerul Lupeni 13 5 1 7 20-19 11
15. Minerul Cavnic 13 5 1 7 17-22 11
16. Dacia Orăștie 13 4 3 6 12-30 11
17. înfrățirea Oradea 13 5 0 8 13-17 10
18. Rapid Arad 13 4 2 7 12-21 10

ETAPA VIITOARE (duminică
16 noiembrie) : Minerul Lupenl — 
U.M. Timișoara, Metalul Aiud —' 
Minerul Cavnic, Aurul Brad —; 
Olimpia Satu Mare, C.I.L. Slghet
— Dacia Orăștle, C.F.R. Timișoara'
— Metalurgistul Cugir, înfrățirea' 
Oradea — Minerul Moldova Nouă,’ 
C.F.R. Cluj-Napoca — U.T. Arad,’ 
Minerul Anina — F.C. Bihor Ora
dea, Rapid Arad — F.C.M, Reșița.’



Au început campionatele Diviziei „A“ la volei C.M. UNIVERSITAR DE HANDBAL

PATRU VICTORII (scontate)
în prima etapă a campionatelor 

Diviziei „A” de volei, ediția 
1980—81, partidele programate au 
furnizat, în general, întreceri in
teresante apreciate de publicul 
spectator.

MASCULIN

SERIA I. DINAMO BUC. — 
CALCULATORUL BUC. 3—0 (7, 6, 
15). Simbătă, în primul meci al 
celui de al 32-lea campionat 
masculin de Divizia „A”, în sala 
Dinamo din Capitală s-au i.itîl- 
nit echipa campioană — Dinamo 
și Calculatorul. A fost un joc 
în care, cum era de așteptat, di- 
namoviștii au cîștigat pe merit, 
cu atît mai mult cu cit două 
dintre „piesele" de rezistență ale 
campionilor — Oros și Tutovan 
au stat pe banca de rezerve a- 
lături de antrenorul W. Scniet- 
bcr. Organizîndu-și mai bine jo
cul în apărare — la blocaj șl în 
linia a Il-a, cu atacuri puternice 
și variate, pe toată lungimea fi- 
leului, campionii au avut în per
manență inițiativa. în setul trei, 
antrenorul dinamoviștilor trimite 
în teren numai pe Căta-Chițtga și 
pe Gîrleanu, dintre jucătorii 
consacrați și... după egalități la 
5, 0 și 10 Ii reintroduce In joc 
și pe Păușescu și pe Dumănoiu, 
stopind astfel drumul spre o 
victorie iminentă în set a Cal
culatorului. De reținut jocul si
gur și inventiv al celui mal bun 
jucător de pe teren — Căta- 
Chițlga, alături de Păușescu, Gir- 
leănu și Dumănoiu, de la Dina
mo și Steriade de la Calculato
rul. Arbitrii bucureșteni Gh. Sir 
mulescu și C. Vrăjescu au con
dus corect o partidă care nu a 
ridicat probleme deosebite.

M'hcil VESA

RAPID BUC. — TRACTORUL 
BRAȘOV 0—3 (—8. —9. —9). Giu- 
leștenii, reveniți în primul eșa
lon, n-au putut trece pragul psi
hologic al reîntîlnirii cu Divizia 
.,A“. In fapt, ei au făcut față 
adversarilor doar la începuturile 
de seturi, în partea a doua p’er- 
zînd stăpînirea de sine și greșind, 
astfel, mai ales în privința orga
nizării apărării Ia fileu și in li
nia a II-a, în timp ce în atac 
— in faze jucate cu preponde
rență simplu — au găsit puține 
soluții tactice, doar Boceau do- 
vedindu-se ceva mai eficace. Este 
drept că sextetul brașovean : 
Sterea, Stancu, Cr. Strauff, Hin- 
da, Florea, Bujilă s-a ridicat la 
un nivel tehnic și mai ales tac
tic superior remareîndu-se prin 
joc cerebral la fileu și prin si
guranță în execuții în fazele de
cisive. A fost, totuși, un meci de 
luptă, antrenant. Au arbitrat 
foarte bine M. Constantinescu 
(Ploiești) și V. Voicu (București).

Aurelian BREBEANU
C. S. M. DELTA TULCEA — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(—13, 7, 11, 7). Partidă de slab 
nivel tehnic, cu numeroase ser
vicii greșite. Tulcenii au jucat 
mal bine șl au obținut a victa- 
rie meritată. U Craiova a resim
țit lipsa lui N. Stoian. S-au re
marcat : Ivanov, Ispas, Gavrilă 
(Delta), respectiv Braun. Au 
condus cu greșeli : V. Dumitru 
șl V. Ranghel, ambii din Bucu
rești. (P. Comșa, coresp.)

SERIA A II-a. C.S.U. GALAȚI — 
STEAUA 1—3 (—10, —12, 7, —5).

CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEI
Un nou tur al campionatului 

primei serii valorice a Diviziei 
A la hochei a început simbătă 
și a continuat duminică, prin 
programarea etapelor a 21-a și 
a 22-a a acestei întreceri. Cele 
două etape au cuprins un cuplaj 
bucureștean și o întîlnire la 
Miercurea Ciuc, toate jocurile 
încheindu-se prin victoriile, 
destul de categorice uneori, ale 
favoritelor. Dar iată cîteva 
scurte consemnări de la aceste 
jocuri.

DlvAMO BUCUREȘTI — 
DUNĂREA GALAȚI 8—3 (4—1, 
2—1, 2—1) și 12—2 (5—2, 5—0, 
2—0). Mai echilibrată în prima 
partidă, cînd gălățenii, se pare, 
au avut ceva mai multă pros
pețime fizică, confruntarea din
tre aceste două echipe a pus 
în evidență faptul că dinamo- 
viștii știu să-și dozeze efortul 
pentru a arunca în luptă — 
atunci cînd trebuie — ultimele 
resurse, precum și că Dunărea 
Galați știe să joace cu forma
țiile mai bune, fiind mai slabă 
în meciurile-cheie, importan
te pentru evitarea ultimului 
loc. în primul joc golurile au 
fost marcate de Tureanu 3, 
Coste» 2, Toke, Solyom, Malîhin 
— Dinamo, V. Liga 2, Amor
ții» — Dunărea, iar în cea de 
a doua de Tureanu 3, Axinte 2, 
Herghelegiu 2, Costea, Dumi
tru, Pisaru, Solyom — Dinamo, 
Gh. Iluțanu și Bineață — Du
nărea. Ambele jocuri au fost 
conduse de M. Presneanu, aju
tat de Gh. Mureșeanu și L. Pe
trescu simbătă și de Gh. Lupu 
și R. Dobrescu duminică.

Peste 1000 de spectatori au ur
mărit o partidă de un nivel teh
nic satisfăcător, în care victoria 
a revenit, pe merit, oaspeților, 
care au avut în Pop un excelent 
coordonator și realizator. Stu
denții au dat o replică bună. E- 
vidențieri : Pop, Geană și Ma- 
cavei (Steaua), respectiv Sîrbu, 
Rădulescu și Pustiu. Au arbitrat 
cu scăpări : S. Popescu (Con
stanța) și N. Georgescu (Plo
iești). (T. Siriopol, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
VIITORUL BACAU 3—1 (10, 8,
—7, 9). Joc sub așteptări al am
belor formații, în care s-au re
marcat Vînătu și Cionca (Poli.), 
Rodean și Ionescu (Viitorul). Au

Hînda (Tractorul Brașov) — în tricou alb, atacă ; rapidiștii Io
nescu (nr. 3) și Cotoranu (nr. 5) încearcă să-l blocheze

Foto : Ion MIHÂICA
condus bine N. Găleșanu (Buc.) 
și I. Amărășteanu (Craiova). 
(C. Crețu, coresp.)

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
3—0 (3, 14, 5). Victorie categorică 
a băimărenilor, de la care s-au 
remarcat Arbuzov șl Bălaș, în 
timp ce de la oaspeți Bînda. Ar
bitraj bun : V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca) și Al. Ignat (Tg. Mureș). 
(V. Săsăranu, coresp.)

FEMININ
SERIA 1. FLACARA ROȘIE 

BUC. — UNIVERSITATEA BUC. 
3—2 (14, 5, —7, —13, 4). Joc de 
luptă, cu răsturnări spectaculoa
se de scor. Partida nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic superior, 
dar a plăcut prin dîrzenia cu 
care ambele echipe și-au apă
rat șansele. S-au remarcat de la 
învingătoare Georgeta Lungu, 
Marta Marinescu Și Georgeta Za- 
haria, iar de la învinse Severlna 
Tudorache și Cristina Marin. Ar-

DEBUT FAVORABIL AL
(Urmare din pag. 1}

Văr za ru pierde o situație ex
cepțională (în min. 46, el nu 
pasează, cum ar fi trebuit, la 
interior și este scos în tușă), 
urmează momentele mai bune

STEAUA — AVINTUL 
GHEORGHENI 15—0 (7—0, 3—0, 
5—0) și 11—0 (2—0, 5—0, 4—0). 
Diferențele de scor ne scutesc 
de orice alt comentariu la a- 
ceste două jocuri, în care 
Steaua și-a surclasat pur și 
simplu adversarii. în primul 
meci, deși în inferioritate nu
merică, în primele două minu
te, Steaua a înscris de două ori! 
Au marcat: Justinian 3, Todor 
3, Nistor 2, V. Iluțanu 2, Ca- 
zacu, Popescu, Ioniță, Demeter 
și Gheorghiu în primul joc, Ca- 
zacu 3, Gheorghiu 2, Nistor, 
Hălăucă, Olenici, Balogh, Po
pescu și Udrea în al doilea joc. 
Au condus: J. Becze, cu R. 
Cristescu și Al. Costea (sîmbă- 
tă), Gh. Mureșeanu, cu L. Pe
trescu și J. Becze (duminică).

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — METALUL SF. 
GHEORGHE 11—0 (2—0, 5—0, 
4—0) și 9—0 (2—0, 3—0, 4—0), 
Gazdele au obținut victorii u- 
șoare, dar scorurile puteau fi 
și mai mari, mai ales în jocul 
de duminică, în care Sport Club 
a ratat foarte mult. Paradoxal ; 
învingătorii au făcut cele mai 
frumoase faze cînd au fost în 
inferioritate numerică ! în pri
mul joc, au marcat : Szentes 
(2), Peter (2), I. Antal, E. An
tal, Bogoș, Bartalis, Gereb, Mi- 
cloș, Csiszer, tar în cel de-al 
doilea : Sandor (2), E. Antal 
(2), B. Naghi, Z. Naghi, Eros, 
Bartalis, Gereb. Ambele întîl- 
niri au fost conduse de FI. 
Gubernu, L. Petraș și T. Szabo.

V. PAȘCANU, coresp.

ÎN DEPLASARE 
bitraj foarte bun al bucurește- 
nilor V. Pavel și P. Pițurcă. (N. 
Mateescu, coresp.)

MARATEX BAIA MARE — DI
NAMO BUC. 0—3 (—8, —11, —b). 
Joc în care superioritatea bucu- 
reștencelor a fost evidentă. Re
marcate : Victoria Banciu, Irina 
Petculeț, Victoria Georgescu (Di
namo), Georgeta Cioflînc, Doina 
Săvoiu, Niculina Stănică (Mara- 
tex). Arbitri : Al. Ignat (Tg. Mu
reș) și V. Chioreanu (Cluj-Napo- 
ca). (V. Săsăranu, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — CHIMPEX 
CONSTANȚA 3—2 (10, —9, —6, 6, 
11). Partidă foarte disputată. S-au 
evidențiat Valerica Maier și Mo-

nica Moise (Știința), Liliana Vă
duva și Emilia Mănăilă (Chim- 
pex). Arbitraj bun : D. Dobres
cu (Ploiești) — I. Leizerluc 
(Iași). (I. Iancu, coresp.)

SERIA A II-a. PENICILINA 
LAȘI — C.S.U. GALAȚI 0—3 (—11, 
—10, —7). Joc cîștigat pe merit 
de studente. Gazdele au pierdut 
datorită numeroaselor greșeli la 
preluare șt blocaj. Au jucat bine 
Georgeta Popescu șl Gabriela 
Bordei (Penicilina). Crin a Geor
gescu, Ileana Dobrovschl și Ma
ria Mititelu (C.S.U.). Arbitraj 
foarte bun : N. Ionescu (Buc.) — 
E. Ududec (Suceava). (M. Maco- 
vei, coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
3—0 (10, 11, 8). Un meci fără is
toric. (V. Popovicl, coresp.)

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
BUC. 3—0 (8, 11, 8). întilnire
care a evidențiat buna pregătire 
a gazdelor. (C. Popa, coresp.)

RUGBYSTILOR NOȘTRI
> j

ale gazdelor, care, prin „de- 
miul“ Milart (de două ori) și 
fundașul Mankowski, irosesc 
trei posibilități de a înscrie 
punctele de onoare, dar placa
jele românești funcționează 
perfect. Pe acest fond vine, re
laxant, un nou eseu : MAR- 
GHESCU interceptează un ba
lon și fuge cu el pînă în tere
nul de țintă, stabilind scorul 
final : 33—0.

Arbitrul italian Natale Ca- 
damuro, ajutat la margini de 
Octavian Ionescu (România) și 
Pavel Macsny (Polonia), a con
dus cu competență un joc dis
putat în limitele sportivității. 
Formații : ROMÂNIA : Codoi
— Fuicu, Constantin, Vărzaru, 
Marin — Alexandru (min. 62 
Marghescu), Chiricencu — Stoi
ca, Borș, Murariu (min. 62 
Rădulescu) — Dumitru, Cara- 
gea — Dinu, Munteanu, Bucan. 
POLONIA : Mankowski — Ja- 
dach, Kuc, Matczak, Cieselski
— Kicinski, Milard — Jageniak, 
Krac, Zawadski — Justinski, 
Baraniecki — Piasek, Stasciuc, 
Crawczuc.

AUTO • Raliul Italiei s-a în
cheiat la Torino cu victoria echi
pajului Patrese, Kivimakl pe Lan
da Martinl-Turbo urmat de Albo- 
reto, Bernacchlnl (Landa) șl Pan- 
taleonl, Meloni (Porsche).

BASCHET • Rezultate în opti
mile de finală ale „Cupei Koraci”: 
Anderlecht — Badalona 94—71 ; 
Mavag Budapesta — Aris Salonic 
90—97 ; Beșlktaș Istanbul — Zadar 
(Iugoslavia) 81—96 ; Zbrojovka 
Bmo — Evry (Franța) 95—75. • 
In competiția feminină „Cupa Li
liana Ronchetti” : Slavia Praga — 
Akademik Sofia 78—65 ; Spartakus 
Anvers — B.C. Ziirich 74—44 ; Ml- 
nior Pernik — Spartakus Buda
pesta 73—54 ; Wasserbiling (Lu
xemburg) — Vozdovac Belgrad 
50—124.

CĂLĂRIE • In concursul de la 
Amsterdam proba de obstacole a 
revenit elvețianului Thomas 
Fuchs (zece puncte penalizare).

CICLISM • Concursul de ci- 
clocros desfășurat la Wangrowec 
(Polonia) a revenit sportivului

PARIS, 9 (Agerprcs). — Cam
pionatul mondial universitar de 
handbal masculin se va desfă
șura între 28 decembrie și 4 ia
nuarie în 21 de orașe din Franța 
și va reuni 16 formații, repar
tizate în patru grupe. Selecțio
nata României face parte din 
grupa a 4-a, împreună cu echi
pele R. F. Germania, Belgiei 
și Israelului. Handbaliștii ro
mâni vor disputa cele trei me

TURNEUL HANDBALIȘTILOR JUNIORI IN UNGARIA
La Eger s-au disputat întîl- 

nirile revanșă dintre selecționa
tele de handbal (juniori și ju
nioare) ale Ungariei și Româ
niei. După ce în primul meci 
echipa feminină a țării noastre 
își adjudecase victoria, în ulti
ma confruntare ea a fost în
trecută, sportivele tării gazdă 
cîștigînd cu 15—11 (7—7).

TURNEUL FEMININ DE TENIS DE LA STUTTGART
Borg in semifinale la Stockholm

Turneul internațional de tenis 
feminin de la Filderstadt (Stut
tgart) s-a încheiat cu victoria 
netă a favoritei nr. 1, Tracy 
Austin (S.U.A.), care a invins-o 
în finală pe compatrioata sa 
Sherry Acker cu 6—2, 7—5. A- 
ceasta din urmă o Intrecuse, în 
semifinale, surprinzător, pe fa
vorita nr. 3 a concursului, ju- 
cătoarca româncă Virginia Ruzici 
cu 7—5, 1—6, 6—4, după o luptă 
aprigă, potrivit scorului. In cea
laltă semifinală : Austin — An
drea Jaeger (S.U.A.) 6—4, 6—4.
Rezultate din sferturile de fina
lă : Ruzid — Pam Teeguarden 
(S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Austin —
Mima Jausovec (Iugoslavia) 6—1,
6— 2 ; Acker — Isabelle Villlger 
(Elveția) 6—2, 6—1 ; Jaeger — 
Sylvia Hanika (R.F.G.) 6—3, 6—3.

In sferturile probei de dublu : 
Ruzici, Jausovec — Sandin (Su
edia) , Skronska (Cehoslovacia) 
4—S, 6—1 6—3 ; Potter, Acker
(S.U.A.) — Florența Mihai (Ro
mânia), Blount (S.U.A.) 6—0,
7— 6.
• In turneul internațional de 

la Stockholm, după ce l-a eli
minat In optimi pe elvețianul 
GOnthardt cu 6—2, 6—3, suede-

ECHIPA DE JUNIORI A 
ROMÂNIEI ÎNTRECUTA LA 

LIMITA IN R.D.G.
La Bezirk, în apropiere de 

Magdeburg, s-a disputat lntîlnl- 
rea internațională amicală dintre 
echipele de juniori ale R.D. Ger
mane șl României. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 3—1 (1—1). Punctele echipei
românești au fost marcate do 
Mustățea șl Curteanu. Cele două 
echipe vor susține astăzi meciul 
revanșă la Halberstadt.

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE
ITALIA. In etapa a 7-a s-a 

Înregistrat o mare surpriză, Bo
logna — neînvinsă pînă duminică
— pierzînd (9—1) meciul cu Bres
cia pe teren propriu. Celelalte re
zultate : Ascoli — Udinese 1—0 ; 
Fiorentina — Cagliari 0—0; Inter
— Pistoiese 2—0 ; Napoll — Ave- 
llino 1—0 ; Perugia — Juventus 
o—0 ; Roma — Catanzaro 0—0 ; 
Torino — Como 1—1. In clasa
ment conduce Roma cu 10 p ur
mată de : Fiorentina și Inter cu 
cite 9 p, Catanzaro șl Napoll cu 
cite 8 p.

ANGLIA. Leeds — Arsenal 0—5', 
W.B. Albion — Aston Villa 0—0; 
Liverpool — Nottingham 0—0 ; 
Manchester United — Coventry 
0—0 ; Southampton — Ipswich 
3—3 ; Norwich — Everton 2—1 ; 
Leicester — Manchester City 
1—1 ; Sunderland — Stoke 0—0 ; 
Tottenham — Wolverhampton 2—2. 
în clasament conduce Aston Villa 
cu 25 p, urmată de Ipswich 22 p 
(două jocuri mal puțin dispu
tate).

SCOȚIA. Celtic Glasgow a fost 
Învinsă, pe teren propriu, cu 2—0

• TELEX • 
cehoslovac Milos Fisera, urmat 
de polonezul Andrzej Monkowsld 
șl olandezul Van der Bereld.

HANDBAL • La Raufoss (Nor
vegia) în turneul feminin pentru 
„Cupa Polară”, echipa Iugosla
viei a întrecut cu 22—12 pe cea 
a Suediei, iar R.D. Germană a 
dispus cu 24—9 de echipa Norve
giei.

PATINAJ • Olaf Poulsen 
(Norvegia) a fost ales în func
ția de președinte al Federației 
internaționale de patinaj. O. Poul
sen succede în această funcție 
francezului Jacques Favart.

POLO • într-o partidă con- 
tînd pentru grupa semifinală a 
„Cupei cupelor”, în orașul Rije
ka s-au intîlnlt echipele Primor- 
je (Iugoslavia) șl Wirtzbu-o o? ’T'. 
Germania). Jucătorii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 
9—8. In cel de al doilea meci, 

ciuri din grupă după următorul 
program : la 28 decembrie, la 
Strasbourg, cu Belgia, la 29 de
cembrie, la Colmar, cu Israelul 
și la 30 decembrie, la Mulhouse, 
cu R. F. Germania. Semifina
lele vor avea loc la 1 și 2 ia
nuarie la Nancy, Angers, Be- 
sanțon și Dijon, iar finala se 
va disputa la 4 ianuarie Ia 
Paris.

Și în întrecerea masculină, 
formația Ungariei a fost supe
rioară, cîștigînd cu 26—17 (12— 
7). Din tabăra sportivilor ro
mâni s-au evidențiat Roșea, 
Jianu, Done» și Barcan — de 
la băieți, respectiv Turbatu șl 
Pamfy.

zul BJ3rn 
sferturi pe 
Noah cu

Borg l-a învins în 
francezul Yannick 

2—6, 6—2, 6—4.

ATLETA NORVEGIANĂ 
CRETE WAITZ FELICITATĂ 

DE ALAIN M1M01IN
PARIS, 8 (Agerpres). — Cam

pionul olimpic în proba de ma
raton la Jocurile de la Mel- 
bourne-1956, Alain Mimoun, a £e- 
llcltat-o pe atleta norvegiană 
Grele Waitz pentru performan
ța realizată la recentul concurs 
de maraton de la New York 
(2h 25:41), performanță inferioară 
doar cu 41 de secunde celei ob
ținute de atletul francez, cînd 
acesta a cucerit titlul olimpic. 
Mimoun a declarat : „Rezultatul 
excelent obținut de Grete Wait» 
se datorează progresului pe care
l-a  făcut în acești ani atletismul 
feminin șt dezvăluirii, prin cer
cetări științifice, a unor calități 
de rezistență nebănuite la femei**.

KUBALA ÎNLOCUIT DE 
HERRERA LA C.F. BARCELONA
în urma eșecului suferit de 

echipa C.F. Barcelona în Cupa 
cupelor, cunoscutul antrenor La- 
dislau Kubala a fost înlocuit la 
conducerea acestei formații cu 
nu mai puțin celebrul Hclenio 
Herrera.

L. Kubala va continua, totuși,' 
să ocupe o funcție In aparatul 
tehnic al clubului catalan, se a- 
nunță la Barcelona.

de către Aberdeen. St. Mirren 
a făcut joc egal, 0—0, cu Ran
gers. In timp ce Dundee United 
a întrecut cu 3—0 pe Hearts.

BT. GERMANIA (eL 13-a). Cea 
mai mare surpriză o constituia 
înfringerea echipei Bayern Miin- 
chen, fosta lideră a clasamentu
lui, cu 4—2 la Kaiserslautern. 
Hamburger S.V, Învingătoare cu
2— 0 In meciul cu Bayer Leverku
sen, a trecut în fruntea clasamen
tului, cu 22 p, la egalitate cu 
Bayern Miinchea. Alte rezultate: 
Mdnchen 1860 — Bielefeld 2—1, 
•Eintracht Frankfurt pe Main — 
Borussia Mânchengladbach 2—1J 
F.C. K»ln — Bayer Uerdlngen
3— 0, NUrnberg — Dortmund 2—0, 
Karlsruhe — Stuttgart 0—0.

UNGARIA (et. 14-a): Vasas — 
M.T.K. 3—0, Ujpesti Dozsa — 
Nylregyhaza 1—2!, Bekescsaba — 
Ferencvaros 1—1, Păcs — Raba 
Eto Gy3r 1—0, DiosgyCr — Hon- 
ved 0—2, Volan — Tatabanya 0—2, 
Csepel — Kaposvar 3—1. In cla
sament conduce Ferencvaros ur
mată de Vasas șl Vldcoton (toa
te cu cite 20 p).

echipa Y-S.k.A. Moscova a învins 
cu 16—2 echipa Scaldis (Belgia).

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Hong Kong, jucă- 
toarea australiană Wendy Turn
bull a invlns-o cu 6—0, 6—2 pe 
americana Marcia Louie. • Au 
continuat partidele turneului 
masculin de la Quito. O mare 
surpriză a furnizat brazilianul 
Marcos Hocevar, care l-a elimi
nat cu 6—7, 6—4, 10—8 pe prin
cipalul favorit americanul Ge- 
rulaitls. Peccl (Paraguay) a cîș
tigat cu 6—1, 6—1 jocul cu bra
zilianul Kirmayr. • Rezultate 
înregistrate în turneul masculin 
de la Hong Kong (sferturi de 
finală): Lendl — Moor 6—2, 6—1; 
Fillol — Gullikson 3—6, 6—3,'
6— 3; Teacher — McNamara 6—3,
7— 6 ; Sanders — Patten 6—4, 
4—6, 6—1. • Tradiționalul turneu 
internațional de la Monte Caria 
a fost din nou inclus în progra
mul pentru „Marele Premiu al 
F.I.L.T.”. După cum s-a mal 
anunțat, turneul va avea loc a- 
nul viitor între ÎS șl 19 aprilie.
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