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Etapa a Vll-a a Diviziei „k“ de fotbal

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintil- 
nit, duminică dimineața, cu 
colonelul Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Jamahi- 
rici Arabe Libiene Populare 
Socialiste, și cu doamna Safia 
Farkash. Cu acest prilej, » 
avut loc ultima rundă a con
vorbirilor la nivel înalt româ- 
no-libiene.

Cei doi conducători și-au 
manifestat deplina satisfacție 
față de înțelegerile la care s-a 
ajuns, față de documentele și 
acordurile încheiate, exprimîn- 
du-și convingerea 
vor contribui 
și extinderea 
prietenie și 
tuoasă dintre 
popoare in

că acestea 
la amplificarea 

raporturilor de 
colaborare fruc- 
cele două țări și 
domeniile politic, 

economic, tehnico-științific și 
cultural, în folosul dezvoltării 
economice a României și Libi
ei, a progresului și prosperită
ții popoarelor noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, și colonel Moam
mer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie 
Libiene 
semnat, 
brie, in 
Acordul-Program privind 
voltarca cooperării 
și a schimburilor 
intre Republica 
România și Jamahiria 
Libiana Populară Socialistă.

Documentul deschi&e largi 
perspective colaborării româ- 
no-’ibiene in domeniile indus
triei. agriculturii, geologici, pe
trolului. construcțiilor și trans
porturilor și in alte sectoare 
de activitate, oferind un cadru 
durabil viitoarei conlucrări 
dintre țările și popoarele noas
tre.

al Jamahiriei Arabe 
Populare Socialiste, au 
duminică, 27 septem- 
cadrul unei ceremonii, 

dez- 
economice 
comerciale 
Socialistă 

Arabă

pregăiese în țara noastră au 
ovaționat îndelung pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și pe 
colonelul Moammer El Geddafi, 
manifestindu-și satisfacția față 
de intilnirea dintre cei doi 
conducători, expresie pregnantă 
a bunelor relații statornicite 
intre România și Libia, a do
rinței comune de a extinde și 
aprofunda in continuare aceste 
raporturi de strinsă prietenie și 
colaborare, in interesul țărilor 
și popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și ințelegerii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un cald rămas bun de 
la colonelul 
dafi, de la 
kash, de la 
libiene. Cei 
și-au strins 
nile, s-au i 
tenie.

Înainte de a se despărți de 
înaltul oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
colonelul Moammer El Geddafi 
să transmită un călduros me
saj de prietenie poporului li
bian, împreună cu cele mai bu
ne urări de succes, de progres 
și prosperitate. Colonelul Moam
mer El Geddafi a mulțumit și 
a exprimat intreaga gratitudi
ne președintelui Nicolae 
Ceaușescu, poporului român, 
pentru primirea deosebit de 
călduroasă ce Ie-a fost făcută 
in timpul șederii în România, 
manifestindu-și, totodată, pro
funda satisfacție față de vizi
ta fructuoasă întreprinsă in ța
ra noastră, ce i-a lăsat o im
presie de neuitat și care se în
scrie ca un moment de cea 
mai mare însemnătate în dez
voltarea relațiilor româno-libi- 
ene.

Moammer El Ged- 
doamna Safia Far- 

> persoanele oficiale 
doi conducători 

cu cordialitate mii- 
îmbrățișat cu prie-

REPREZENTANTELE NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE - ÎNVINGĂTOARE
• Oaspeții, doar două puncte din 18 I • De patru ori cîte 4 goluri: Universitatea' 
Craiova, „Poli", . Dinamo și Corvinul • U.T.A. a obținut prima victorie, Progresul» 
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VIITOARE

★
Duminică, 27 septembrie, s-a 

încheiat vizita oficială de prie
tenie pe care a făcut-o in țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
colonel Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii 
dc ia 1 Septembrie al 
riei Arabe 
Socialiste.

Intilnirea 
ducători a 
ment de deosebită însemnătate 
în dezvoltarea relațiilor româ- 
no-libiene, dcschizînd, prin re
zultatele sale rodnice, prin în
țelegerile convenite, perspecti
ve largi colaborării dintre 
România și Libia.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete s-a desfășurat pe ae
roportul Otopeni.

Numeroși bucureșteni, veniți 
la aeroport, precum și studenți 
și specialiști libieni care se

Libiene

Revoluții 
Jamahi- 

Populare

dintre cei 
reprezentat

doi con- 
un mo-

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
liste România. și 
Moammer El Geddafi, 
cătorul Marii Revoluții 
1 Septembrie al Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare Socia
liste, au făcut simbătă o vizită 
in județul Harghita.

In timpul vizitei in județul 
Harghita, cei doi conducători 
au fost intimpinați cu deosebi
tă căldură de locuitorii acestor 
meleaguri.

In drum spre București, tre
nul prezidențial cu care au că
lătorit cei doi conducători a fă
cut un 
Sinaia.

Aici, 
Ceaușescu și colonelul Moam
mer El Geddafi s-au reintîlnit 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
cu doamna Safia Farkash, care 
au făcut o vizită in această 
pitorească stațiune montană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și colonel Moammer El Geddafi 
au răspuns cu căldură mani- 

adresatc 
prezenți pe peronul

Socia- 
colonel 
condu- 
de la

scurt popas in gara

tovarășul Nicolae

răspuns 
testărilor prietenești 
de cei 
gării.
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O nouă ocazie ratată (și cite au fost !) de jucătorii echipei Pro
gresul-Vulcan. Foto : I. MIHAICA
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- Sportul stud. 
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ETAPA
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GOLGETERII

- F.C.
— Jiul
- S.C.
- F.C. 

disputat vineri)

(simbătă 3
- U.T. Arad
— Progresul-Vulcan
— F.C. Argeș
— Dinamo Buc.
- Univ. Craiova
- A.S.A. Tg. Mureș
— Polit. Timișoara
— F.C.M. Brașov
— Corvinul Hunedoara

GOLURI: Petcu (Corvinul); 
GOLURI: Dragnea (Dina-

6
5 ________

mo), Iordănescu (Steaua), V5e- 
tuș (Corvinul);

<1 GOLURI: 
Bălăci (Univ. 
Georgescu și 
mo), Iamandi 
nea („Poli" 
(F.C. Constanța).

3 GOLURI: Gabor 
nul), Șoiman (S.C. 
Gîngu (Chimia), 
(„Poli" Timișoara), 
(A.S.A. Tg. Mureș), Cimpeanu 
II („U“ Cluj-Napoca), Dobrln 
(C.S. Tîrgoviște).

Cămătaru
Craiova),

Augustin (Dina- 
(F.C. Olt), Ma- 

Timișoara)', Buduru

(Corvi - 
Bacău), 

Nedelcu 
Boloni

DINAMO BUCUREȘTI
A SOSIT LA SOLIA
Echipa Dinamo București, 

una din cele două reprezentan
te ale fotbalului românesc în 
Cupa UEFA, a sosit ieri după- 
amiază, pe 
Sofia, unde 
meci-retur, 
(reamintim 
încheiat cu 
bucureștene la scorul de 3—0). 
Au făcut deplasarea următorii 
jucători: Moraru, Eftimescu — 
portari; Vlad. I. Marin, Bum- 
bescu, Dinu, Stredie, Gh. Du
mitrescu, 
Dragnea, 
Săndoi, 
cași; Țălnar, Dudu Georgescu, 
Orae, Vrînceanu, Iordache — 
atacanți. Antrenor: D. Nicolae 
— Nicușor.

calea aerului, la 
va întîlni marți, în 
pe Levski Spartak 
că primul joc s-a 
victoria formației

Stănescu — fundași; 
Augustin, Custov, 

Mărgineanu — mijlo-

S-au încheiat Camoionatele europene de volei

CU UN FINIȘ SLAB, ECHIPA NOASTRĂ
MASCULINA A OCUPAT LOCUL 5

• Campioane ale Europei, formațiile Uniunii Sovietice, la băieți, și Bulgariei, 
la fete • Reprezentativa noastră feminină,

în cele patru orașe bulgare 
— Varna, Pernik, Sofia, Pa- 
zardjik — care au găzduit în
trecerile finale pentru stabili
rea ierarhiei continentale, a 
luat sfîrșit cea de a 
tie a Campionatelor 
de volei.

VARNA, 27 (prin ______ _
Ceea ce părea la un moment 
dat ușor de realizat de către 
voleibaliștii români — cuceri
rea unei medalii la actuala 
ediție a europenelor — a de
venit, de simbătă, după penul
tima zi a competiției, numai o 
eventualitate : aceea că în ul
tima „rundă" echipa noastră să 
învingă valoroasa garnitură a 
Poloniei și. în acest caz, for
mația U.R.S.S. — care avea

12-a edi-
europene

telefon).

titlul in buzunar, cum se spu
ne — trebuia să ciștige ultima 
partidă în compania 
cu 3—0.

La această situație s-a ajuns 
după eșecul suferit de jucă
torii noștri în fața celor ceho
slovaci intr-un meci în care 
echipa lui N. Sotir a dovedit 
majoritatea timpului că are 
mai multe posibilități de a cîș- 
tiga, dar și destule momente 
de... absență în joc, lipsă de 
concentrare, inconstanță. Deși 
simbătă sextetul nostru — Căta 
Chițiga, Dumănoiu, Pop, Enes- 
cu, Stoian, Girleanu — promi
tea un randament superior 
evoluțiilor anterioare — mai 
ales prin redresarea lui Enescu 
și prin efortul tânărului coor-

gazdelor,

pe locul 7
donator Căta Chițiga de a fi 
la înălțime —, totuși el a 
avut două perioade de clăti
nare serioasă. Din cea dinții 
a reușit să iasă cu bine, eîști- 
gînd primul set după ce ad
versarul conducea cu 3—3, dar 
în următorul, handicapul ini
țial n-a mai putut fi recupe
rat. După ce a preluat din 
nou conducerea la seturi (2—1) 
in urma unui joc remarcabil 
în toate compartimentele (set 
cîștigat cu 15—3), raportul de 
forțe din teren indica un net 
avantaj al românilor. Numai

Aureîan BRE3EANU
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MORAL BUN PINTRU CELL 3 „ElIROPLNî"
Din nou, o etapă în care gazdele și-au tăiat „partea leu

lui", reușind să adune, de pe 9 stadioane ale țării. 18 
puncte din 18 posibile. Cum se vede, o recoltă proprie 
campionatului nostru, nu numai toamna, ci în oricare ano
timp ne-aim afla, dar, sincer vorbind, de data aceasta bi
lanțul convine. Pentru simplul motiv că printre beneficia
rele rundei Se numără și reprezentantele noastre în cupele 
europene, care mîine, la Sofia, și miercuri, la Atena și la 
Pitești, vor susține manșa a doua a turului I.

Da, era important pentru toți componenții celor trei „am
basadoare". Universitatea Craiova, Dinamo București și F.C. 
Argeș, să încheie runda a 7-a cu un moral bun, cu 
acest important atu în fotbalul de mare competitivitate. me
nit să pună în valoare capacitățile tehnico-tactice existen
te și care, de pildă. în partidele disputate, la 16 septem
brie, la Craiova și la București, cu Olympiakos Pireu și. 
respectiv, Levski Spartak Sofia, au făcut posibile cele 
două scoruri de 3—0.

Apropo de moral, fie-ne permis să sperăm că succesul 
clar, concludent, obținut, simbătă. de echipa lui Ștelanescu, 
căpitanul naționalei, îi va reda acestuia și celorlalți cra- 
ioveni-tricolori (firește și lui Cămătaru, autor a 2 goluri) 
ÎNCREDEREA ÎN FORȚELE LOR, atit miercuri, în manșa 
a doua cu Olympiakos Pireu, cit și după aceea, la 10 octom
brie și 11 noiembrie, cînd, împreună cu ceilalți componențl 
ai reprezentativei noastre, ei se vor angaja — hotărîți să 
obțină succese — și în cele două... manșe cu echipa 
Elveției.

După această „paranteză" pe care am considerat-o abso
lut necesară, să consemnăm, în încheiere, și un fapt inedit: 
învingînd pe F.C. Constanța, și încă la categoricul scor de 
3—0, U.T.A. a realizat prima ei victorie. Se relansează pa
sionanta întrecere și din zona lanternei, de acolo de unde 
echipa lui Mateianu nu poate profita nici măcar la execu
tarea penaltyului.

Gheorqhe NICOLAESCU

DE AZI, ÎNTRECERILE
Terenurile 

din Capitală 
azi, gazda turneului final 
unei importante competiții 
„sportului alb": 
„Daciadei" de performanță, ur- 
mînd ca la sfîrșitul săptămînii 
să fie cunoscuți noii cîștigători 
ai celei mai cuprinzătoare ma
nifestări rezervate seniorilor și 
senioarelor.

16 dintre cei mai buni jucă
tori și 8 dintre sportivele frun
tașe vor alcătui cîte un tablou, 
urmind ca lor să li se adauge

DACIADEI" LA TENIS
parcului Progresul 
sint, începînd de 

al 
a 

întrecerile

n
tenismanii (evident, alți 16, 
respectiv alte 8) care vor evo
lua pe tablouri separate de 
concurs.

Vor fi prezenți la start cei 
mai buni jucători ai țării, din 
rîndul cărora nu vor lipsi cam
pionii de anul trecut — dorin
ța lor fiind, desigur, aceea de 
a-și apăra titlurile — precum 
și unii tineri tenismani dori
tori să se afirme. Concursul 
se va desfășlțira de la ora 8,30 
in fiecare zi.



Divizia „A“ la handbal masculin

GAZDELE N-AU LĂSAT NICI-O SPERANȚĂ OASPEȚILOR!
Desfășurată ieri, etapa a VII-a 

a campionatului masculin de 
handbal, Divizia „A", se numără 
printre puținele runde ale aces
tei întreceri în care gazdele au 
învins fără excepție.

Succinte relatări de la cele 
cinci partide (meciul Constructo
rul Arad — Steaua a fost amî- 
nat pentru joi, 1 octombrie).

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACAU 24—17 (12—10).
N-a fost un joc frumos și nici o 
victorie lejeră a roș-albilor. Și 
aceasta nu pentru faptul că bă
căuanii ar fi reînviat din cenușă 
proprie, ci pentru că dinamoviștii, 
apăsați de emoțiile „tricoului gal
ben" pe care-1 poartă pe umeri 
încă din etapa trecută, s-au in
hibat și au declanșat o păgubi
toare (pentru ei) cursă a rată
rilor. „Campionul" risipirii celor 
mai clare situații a fost Durăm 
finalmente cu un procentaj de 40 
la sută la capitolul eficiență. 
Lîngă el, aproape, s-au situat 
Matei. Dogărescu și Oprea. Sesi- 
zînd momentul critic al gazde
lor, studenții din Bacău au încer
cat — cît au putut — să le facă 
viața grea, reușind să mențină o 
bună parte din timp echilibrul. 
Dar, în 6 oameni (Vasilache. deși 
în teren, a fost ca și inexistent), 
n-au avut suflu. Le-au încurcat 
socotelile și „ziua bună" prinsă 
de Grabovschi și — mai ales — 
ambiția portarului Redl jr„ care 
a făcut risipă de energie și ta
lent. Sigur, Dinamo a meritot 
victoria, pentru că este — fără 
dubii — mai bună decît adversa 
sa de ieri, dar băieții lui Ghi<ă 
Lieu trebuie să-și scuture. în 
lunga vacanță carC începe astăzi, 
tracul, să învețe să privească din 
înaltul clasamentului si — mal 
ales — să se comporte la ni
velul acestui loc. Au marcat : 
Grabovschi 8. Bedivan 5. Du- 
rău 4, Tase 3. Oprea 2, .Tianu 1 
șl Matei 1 — pentru Dinamo 
București. Bcrbecaru 8. Petrea 2, 
Eftene 2. Mozsi 2. Vasilca 1. Fur- 
nea 1 și Hornea 1 — pentru
Știinta Bacău.

Au arbitrat bine : I. Manoliu si 
St. Ocneanu (Sibiu).

Hristache NAUM

DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 30—24 
<15—12). Meci frumos, în care Ia 
trenă s-au aflat tot timpul gaz
dele. handballștii brașoveni con
ducted uneori cu 4—5 goluri 
avans. Apropierea din min. 41 
(cted studenții au redus handi
capul la un singur gol) i-a sti
mulat pe dinamovisti. Ei s-au 
desprins decisiv. Au înscris : Ni- 
colescu 7. Mintiei 5. Chicomban 4, 
Bota 4. Roșea 4. Messmer 3. Mi
ele 2 și Dumitru 1 — pentru Di
namo Brasov. Flilker 8. Diliță 4. 
Matei 4. Knuff 4. Arghir 2. Jan- 
to 1 si Leahu 1 — pentru Poli
tehnica. (C. GRUIA — coresp.).

Campionatul masculin de volei

f JPlORĂRI BAIA MARE Șl IRÂCIORUL BRAȘOV, PERFORMERELE PRIMEI ETAPE
Duminică a început cel de al 

33-lea campionat masculin de vo
lei Divizia „A“. Din cele 10 echi
pe care urmau să se întreacă 
(formațiile Dinamo și Steaua vor 
juca direct în turneele finale 
pentru locurile 1—4), s-au pre
zentat la start doar 8, meciul 
„V“ Craiova — Silvania fiind 
amînat, deoarece jucătorul Nicu 
Stoian se află — cu echipa na
țională — la C.E.

Iată amănunte de la cele 4 
meciuri :

CALCULATORUL BUC. — EX
PLORĂRI B. MARE 0—3 (-8, -6, -4). 
Meci la discreția oaspeților care, 
cu un blocaj bun și un atac pu
ternic, și-au apropriat victoria în 
mai puțin de o oră.

V. Sănduleseu — coresp.

C.S.U. ALUMINA ORADEA — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—3 (-4,
M, -6, -11). Noua promovată a 
intrat timorată în teren și, de 
aici, au rezultat numeroase gre
șeli tehnice. în setul doi, gazdele 
și-au revenit și au cîștlgat. Apoi,

In cadrul „Daciadei"

ASTĂZI, START ÎN FINALA 
CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE

Ineepind de astăzi, timp de 12 
zile, baza hipică din Lugoj va fi 
gazda etapei finale a Campiona
tului republican de călărie, etapă 
care se desfășoară în cadrul 
competiției naționale „Daciada“ 
Vor fi prezenți la start specia
liști în probele de dresai și ob
stacole — seniori, juniori, fete — 
de la Steaua, Dinamo, Olimpia 
București, C.S.M. Iași, C.S.M. 
Craiova. A.S.A. Cluj-Napoca, Pe
trolul Ploiești, Bucovina Rădăuți, 
Ialomița Jegălia, Venus Mangalia, 
Agricola Lugoj ș.a., printre spor
tivi numărîndu-se proaspeții cam
pioni balcanici Dania Popescu si 
Dumitru Velea, dar și alti călă
reți cunoscuți pentru rezultatele 
realizate în concursurile interne 
și internaționale, cum sînt Ale
xandru Bozan, Ion Popa, Sorin 
Soveja, Anghel Donescu, Ru- 
xandra Bădulcscu, Mircea Neagu 
etc.

Primele probe sînfe rezervate 
cailor începători, după care ur
mează disputa Ia obstacole, cat.

II. C. MINAUR BAIA MARE— 
CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA 16—10 (8—4). Numeroșii
spectatori prezenți în tribunele 
sălii „Dacia" au aplaudat la sce
nă deschisă jocul bun, sp^c-a',u- 
los, al celor două echipe. Aceasta 
în ciuda faptului ca oaspeții au 
făcut, o bună parte din prima 
repriză, un joc de așteptare. în- 
cercînd să tină cît mai mult min
gea. Marcatori : Mironiuc 8, Co
vacii! 2 Boros 2. Oros 2. Pan- 
țîru 1 și Dan Marin 1 — pentru 
II. C. Minaur, Cristache 3, Tu
dor 2, Croitoru 2. Vranău 1. Po
pa 1 și Zamfirescu 1 — pentru

Mircea Grabovschi va străpunge barajul succesiv al băcăuanilor 
Mozsi și Vasilacne fi va înscrie.

Foto : I. MIHĂICA

Constructorul C.S.U. Oradea. 
(A. CRIȘAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
PETROLUL TELEAJEN 31—21 
(13—8). Joc la discreția gazdelor 
care și-au refăcut întrucîtva go
laverajul. Cele mai multe goluri 
au fost marcate de Dumitru 8 și, 
respectiv, Stroe 7. (St. GUR
GUI — coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
16—14(10—10). Din păcate, co
respondentul nostru Nicolae Mar- 
cu din Piatra Neamț nu ne-a 
oferit și alte amănunte de la a- 
cest meci.

★
Conform programului anunțat 

de F.R.H.. cnmninnatul masculin 
de handbal. Divizia „A°, se în
trerupe. urmînd să se reia la 8 
aprilie 1982 cu etapa a VIIT-a a 
turului. Se vor mai juca în a- 

blocajul, care a funcționat spo
radic, și acțiunile de atac lipsite 
de forță au privat pe C.S.U. Alu
mina de un rezultat mai strîns. 
în setul IV au condus cu 11—8, 
dar n-au mai putut ține pasul și 
au pierdut în fața mai experi- 
mentaților lor adversari. Eviden- 
țiați : Bujilă, Zamfir și Stancu 
(Tr. Bv.), Manole și Hor je 
(C.S.U.) Au arbitrat N. Gălășanu 
(București) șl V. Chioreanu 
(Cluj-Napoca).

P. Lorincz — coresp.

C.S.M. SUCEAVA — C.S.U. GA
LAȚI 3—0 (7, 8, 12). întîlnire de 
bun nivel tehnic și spectacular,

„CUPJ STEAUA" IA BASCHET A REVENIT ORGANIZATORILOR
Timp de trei zile, sala Giulești 

flin Capitală a fost gazda unui 
reușit turneu internațional de 
baschet, dotat cu „Cupa Steaua". 
Turneul, foarte bine organizat, a 

semiușoară, și dresaj, cat. ușoară 
Si Sf. Gheorghe, probe în cadrul 
campionatului.

Așadar, întrecerile se anunță 
interesante și atractive, iar lupta 
pentru Carpați. In ultimul meci,

mniNISIlUTU Dt STAI IOI0 l>»0MISP0lll INropMWM
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 27 SEPTEMBRIE 1981

I. Bologna — Catanzaro x 
n. Florentina — Ascoli ANULAT
III. Genoa — Cesena x
IV. Internazionale — Torino 1
V. Juventus — Como 1
VI. Napoli — Milan 2
VII. Roma — Cagliari 1
Vni. Udinese — Avellino 2
IX. C.S.M. Sv. — Gloria B-ța 1
X. Delta — F.C.M. Galati 1 
XL Dunărea Călărași — RapidBuc. i 

ceastă săptămînă trei meciuri 
restante : joi, partidele Construc
torul Arad — Steaua și Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
Clui-Napoca. iar duminică. Poli
tehnica Timișoara — Steaua.

★
Rezultate din întrecerea forma

țiilor feminine de Divizia „A", 
dotată cu „Cupa de toamnă" :

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
24—14 (13—6). Dominată din pri
mul, și pînă în ultimul minut de 
jcc de handbalistele de la Pro
gresul. întîlnirea a fost fără isto

ric. Constănțencele — prin „pur
tătorul lor de cuvînt", antrenorul 
Tr. Bucovală — acuză lipsa pre
gătirii în sală Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de Sasu 9, 
Popa 7. pentru Progresul. Frîn- 
cu 5 și Tomescu 3, pentru Hi
drotehnica.

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 27—14 (14—9). cele mai
multe goluri : Cazacu 6, Feher 6 
— pentru Constructorul, Luțaș 6, 
Vasu 3, Simion 3 — pentru Uni
versitatea.

TEXTILA BUHUȘI — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 19—14 (10—5).

MUREȘUL TG. MUREȘ - 
C.S.M. SIBIU 19—15 (7—8).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — RULMENTUL BRAȘOV 
14—21 (4—11).

dominată de gazde care s-au do
vedit superioare la toate capito
lele. Au arbitrat : A. Dinicu 
(București) și Gh. Ciutacu (Iași).

I. Mîndrescu — coresp.
POLI TIMIȘOARA — C.S.M. 

DELTA TULCEA 3—1 (13, 6, -14, 
12). Jucătorii timișoreni au cîș
tlgat meciul, dar nu fără emoții, 
adversarii dîndu-le o replică 
foarte dîrză în finalurile de 
seturi. Ambele echipe mai au 
multe de făcut în privința omo
genității. S-au evidențat : Cionca 
și Mocuța (Poli), Ivanov și Ispas 
(Delta). Au arbitrat : D. Vasiie 
și N. Marian (București).

C. Crețu — coresp.

fost deosebit de util pentru 
echipele participante, acestea 
verifieîndu-și loturile înaintea 
viitoarelor starturi în competiții 
interne și internaționale. în ul
tima zi de concurs, Dukla OIo- 
moue — avantajată de talie și 
mai ales de o mai mare expe
riență competițională — a între
cut, la capătul unui joc frumos, 
proaspăta divizionară ,,A" Car- 
pați-IEFS cu 81—69 (46—38). Cei
mai productivi jucători : Die.ti 
și Derer cîte 16 p — pentru 
Dukla, Haiduc 14, Păsărică 12 
pentru titluri foarte echilibrată. 
Steaua — Ț.S.K.A. Sofia 105—92 
(51—45). Coșgeteri : Opșitaru 27, 
Cernat 20 — pentru bucureșteni, 
Peitchev 26. Zvetkov 24 — pentru 
Ț.S.K.A. Coșgeterul turneului a 
fost bulgarul Peitchev cu 63 de 
puncte. Clasament : 1. STEAUA 
BUC. 6 p. ; 2. Dukla Olomouc 
5 p. ; 3. Ț.S.K.A. Sofia 4 p. ; 
f.Carpați-lEFS 3.

Daniel DIACONESCU-coresp.

Xn. C.I.L. Sighet — F.C.
Baia M. 1

XIII. Strungul — înfrățirea 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

778.147 LEI.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 27 SEPTEMBRIE 1981

EXTRAGEREA I : 48 64 «9 45
EXTRAGEREA a n-a : 15 4 313
EXTRAGEREA a III-a : 9 1 28 14
FOND TOTAL DE CÎSTIGURT: 

663.232 LEI, din care 42.215 lei, 
report la categoria L

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

Divizia „A", 
etapa a Vila

UN ECHILIBRU RUPT DUPĂ PRIMA JUMĂ1
UNIVERSITATEA CRAIOVA - 

SPORTUL STUDENȚESC 
4-0 (1-0)

Spectotorî — aproximativ 18 000. 
Șuturi : 25—4 (pe poarta : 15—2).
Cornere : 11—5. Au marcat : IRIMES- 
CU (min, 29 din penalty), CĂMĂTA
RII (min. 63 și 79) și UNGUREANU 
(min. 74).

UNIVERSITATEA : Lung 8 - Ne-
grilâ 8, Tilihoi 8, Ștefănescu 9, Un- 
gureanu 9 — Țicleanu 7, Beldecnu 
5 (min. 46 Donose 8), Irimescu 6 
— Geolgâu 6 (min. 46 Bălăci 9), Ca
ma ta ru 8, Cîrtu 7.

SPORTUL STUD : Speriatu 7 -
Stroe 6, Cazan 7, lorgulescu 6, Câ- 
țoi 6 — M. Marian 7-Ț-, Pana 6, 
O. lonescu 6 — Chihcia 6, M. San
du, Niță 6 (min. 46 Bucurescu 5).

A arbitrat : Cr. Teodorescu 8 ; la 
linie : C. Coman (ambii din Buzău) 
și M. Fediu'c (Suceava).

Cartonașe galbene : M. SANDU, 
CAZAN.

Cartonașe roșii : M. SANDU.
Trofeul Petschovschi : 8. La spe

ranțe : 5—0 (4—0).
1

Ca aproape toate confruntările 
precedente dintre cele două for
mații studențești, partida de la

FRUMOS SPECTACOL FOTBAL

ICORVINUL HUNEDOARA - 
S.C. BACĂU 4-2 (3-0)

I Spectatori — aproximativ 15 000. 
Șuturi : 21—13 (pe poarta : 10—6).

Cornere 4—5. Au marcat : VAETUȘ 
(min. 11), GHIȚA (min. 26), CAR-

IPUCI (autogol — min. 29) și PETCU 
(min. 74) ; respectiv C. SOLOMON 
(min. 64) și CHITARU (min. 80).

CORVINUL : ioniță 7 - Rednic 8.

IGâian 8, Dubinciuc 8 (min. 81 Du- 
mitrache), Bogdan 7 — Andone 9, 
Petcu 8, Klein 8 — Ghițâ 8 (min. 

65 Gabor 7), Nicșa 7, Vâetuș 8.
SPORT CLUB î Mangeac 6 — An- 

drieș 7, Cârpuci 7, Lunca 7, Elisei 7 
— C. Solomon 9. Vamanu 6 (min. 
46 I. Solomon 7), Șoșu 7 — Șoiman 
7, Antahl 6, Penof 7 (min. 60 Chi
ta™ 8).

A arbitrai : Ai. Mustâțea (Pitești) 
9 1 io linie : M. ivâneescu (Brașov) 
și C. Tânase (Cîmpulung Muscel).

Cartonașe galbene : ELISEI.
Trofeul Petschovschi .- 10. La spe

ranțe : 1-1 (1-0).

Două echipe tinere, viguroa- I se, bine pregătite și adepte I ale' fotbalului modern, au ofe
rit o întilnire de calitate cu I multe din atributele necesare 
obținerii unui premiu de fru

I MULȚUMIȚI CU PREA PUȚ^
„U“ CLUJ-NAPOCA - 

C.S. TIRGOVIȘTE 1-0 (0-0)

I
I
I
I
I

Spectatori — aproximativ 15 000. 
Șuturi : 8-6 (pe poartă : 4—0). Cor
nere : 7—6. A marcat : SUCIU (min. 
46).

„U" : Lăzârecnu 7 — L. Mihai 6, 
Moș 7, Dobrău 7, Mureșan 7 — 
Boca 5, Poroțchî 7, Suciu 8 — Do- 
brotă 4, Cîmpeanu II 7 (mîn. 76 
Albu), Țiglariu 5 (min. 58 FI. Pop 5).

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinea 5 - Ni- 
culescu 6, Constantin 7, Ene 7, Pilo- 
ru 7 — Gheorghe 6, Dumitrescu 5, 
Filip eseu 5 — Margeiatu 5, Dobrin 
7, Economu 5 (min. 74 Ciceu 5).

A arbitrat : D. Ologeanu (Arad) 
9 ; Io linie : Al. Ioniță și C. Jurja 
(ambii București).

Cartonașe galbene : FILIPESCU,
ECONOMU, MOȘ.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2—1 (2-0).

I Deși publicul a venit in nu
măr mare (chiar peste așteptă- 

Irile organizatorilor), ceea ce 
dovedește marea poftă de 
campionat a spectatorilor, par

I U.T. ARAD - F.C. CONSTANTA

3-0  (0-0)
Spectatori — aproximativ 12 000. 

uturi ; 19-10 (pe poartă : 10-5).
omere • 12—3. Au marcat : CSOR-

IDAȘ (min. 62 și 73) și CORAȘ 
(min. 82).

U.T.A. : Ducadam 7 — Bîtea 7, 
Bodi 6, Kuklo 7, Giurgiu 7 — Tisa 

16, Vaczi 6 (min. 24 Csordaș 8), Mu- 
șat 7 — Cura 7, Coraș 7, Țirban 6 
(min. 56 Marcu 6).

IF.C. CONSTANȚA : Costaș 6
Bonali 6, Nistor 6, Antonescu 7, Ca- 
rcmalâu 6 — Drogeanu 7, Gache 6,
Moldovan 6 — Buduru 6, Petcu 7, 

IMărculescu 6 (min. 61 Mânâilă 6).
A arbitrat : Gh. Dragomir (Bucu

rești) 9 ; la Hnie : T. Bclanovici 
(lași) și R. Petrescu (Brașov).

I Cartonașe galbene : MARCULESCU. 
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 1-0 (0-0).

I- - - - - - - -
Nu mai erau multe zile Și I U.T.A. ar fi ajuns la două luni 

făiră victorie in actuala Divi
zie „A“. Jucători șj spectatori I păreau stățpîniți de o egaiiă e 
moție înaintea partidei cu F.C 
Constanța, Starea de trac s-a

Craiova se anunța și începuse 
chiar sub semnul unui evident 
echilibru, manifestat inclusiv in 
raportul marilor ocazii de gol. 
încă în min. 3 Cazan a respins 
dc pe linia propriei porți o min
ge trimisă cu capul de Cîrțu, în 
timp ce bucureștenii s-au aflat, 
la rîndul lor, într-o excelentă 
situație de a deschide scorul în 
min. 14, cînd M. Sandu, bine 
lansat de M. Marian, a scăpat 
singur spre careul advers, însă 
șutul său a fost excepțional pa
rat de Lung, care-i ieșise te în- 
tîmpinare.

Echilibrul avea să se rupă ire
versibil după prima jumătate de 
ură. în min. 29, la un corner al 
craiovenilor de pe n :r(ea clrcantâ, 
lorgulescu l-a împins ușor în careu, 
dez'Xhilibrtedu-I, totuși, pe iri
mescu și arbitrul Cr. Teodorescu
— aflîndu-se foarte aproane de 
fază și aplicînd cu maximă exi
gență regulamentul — a acordat 
penalty, care a fost transformat de 
același IRIMESCU. Cîteva mi
nute mai tîrziu, după ce în 
prealabil îl avertizase cu cartonaș 
galben pe M. Sandu, arbitrul l-a 
eliminat definitiv din joc pe vîrful 
de atac al oaspeților pentru in
jurii. Rămași te zece oameni, 
bucureștenii (care nu l-au avut 
în formație nici pe Munteanu II
— accidentat) au depus mari efor

turi per 
nii tot 
nicilor, 
cabila 1< 
treptat : 
cădere a 
sură și 
Bălăci, 
vervă — 
ofensiva 
condiții, 
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rul Sper 
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Deși vi 
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evoluat n 
echipa cr 
de optim 
de miere 
reu. Un 
sența lui 
zile nu 
pregătire, 
plece de 1

G

musețe: tempou alert, angaja
ment, combinații ingenioase, 
execuții tehnice de finețe, ra
tări incredibile, dar și goluri 
multe și spectaculoase. Au în
vins, pe merit, hunedorenii, 
mai echilibrați în comportare 
pe ansamblul partidei și cu o 
excelentă prestație în prima 
repriză, pe care au controlat-o 
cu autoritate. Băcăuanii, ceva 
mai nesiguri în primele 45 de 
minute, au avut, după pauză, o 
puternică revenire, reușind 
să-și pună în valoare princi
palele lor atuuri din jocurile 
în deplasare — apărarea agre
sivă și contraatacul. Scorul a 
fost deschis în min. 11: Rednic 
a centrat în fața porții lui 
Mangeac, apărătorii oaspeți au 
ratat intercepția balonului, care 
a ajuns la VAETUȘ, al cărui 
șut, fără preluare, s-a oprit di
rect in plasă. In min, 26 a fost
2—0: a inscris, cu capul, GHI
ȚA, care a fructificat o exce
lentă centrare a lui Văetuș. 
Trei minute mai tirziu, scorul 
a devenit 3—0, cînd CĂRPUCI, 
presat de Andone și ineercind, 

printr-un 
carca gol 
suși mînț 
Și în ti„ 
amenințîn 
scor fluvi 
nu mai p 
zii prin î 
nu: în m 
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min. 80, 
pentru a 
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printr-o lo 
plonjon, d<

tida de la Cluj-Napoca nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor.

După un început vioi (C.S. 
Tirgoviște arătind că nu vrea 
să închidă jocul, lăsîndu-i ba
gheta spectacolului Iui Dobrin), 
în care s-a și consumat prima 
mare ratare a formației gazdă 
(in min. 11 Cîmpeanu II a avut 
o excelentă acțiune individuală 
în suprafața de pedeapsă ad
versă, la capătul căreia i-a pa
sat mingea lui Boca. complet 
liber la 11 m, dar acesta a șu
tat direct în Voinea), meciul a 
intrat treptat-treptat în anoni
mat, lăsind impresia, prin le- 
jeritate, că se dispută un „a- 
mical" la jumătatea săptămînii. 
Contribuia la aceasta indecizia 
compartimentului ofensiv al 
Universității, ca și lipsa șutu
rilor la poarta lui Lăzăreanu. 
Abia în min. 42 am putut con
semna o nouă acțiune pericu
loasă la buturile apărate de 
Voinea, centrarea lui Dobrotă 

fiind relua 
poartă, cu

Imediat 
46), I. Muri 
a centrat i 
plasat în r 
16 m a. (ir 
nul trimis 
tură de cap 
ta Iui Voii 
altceva dec 
cu ochii tr

A fost s 
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restul repri 
ții nu prea 
rea (mai al 
lizare, Cîm 
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timp ce tir 
revenirii di 
să expediez 
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Jucătorii s- 
prea puțin, 
au rămas?

VICTORIE ÎN MINUTUL... 602
transpus și în teren întreaga 
primă repriză, cînd U.T.A. n a 
reușit deeît rare și neconsisten
te atacuri, conțraetarea stănî- 
nind aproape fiecare mișcare a 
alb-roșitor ; în schimb, F. C 
Constanța, deși a adoptat „cla
sica" dispunere defensivă, s-a 
arătat mult mai echilibraiă, a 
pasat mai mult și- mai precis și 
scorul alb cu care s-a terminat 
primul act reprezenta oglinda 
luptei din teren, o luptă fru
moasă pe alocuri prin angaja
mentul jucătorilor. Vom nota, 
din această parte, contraatacul 
constănțean risipit de indecizia 
lui Petcu (min. 21) și, mai cu 
seamă, balonul respins de Nis
tor (min. 35) de pe linia porții, 
la o învălmășeală. Alte faze de 
amintit : ratările lui Cura (min. 
38), Tisa (min. 39) și Drogeanu 
(min. 45).

Din minutul 24, în formația 
gazdelor intrase Csordaș, Vaczi 
reaccidentindu-se. Nu prea 
l-am observat o vreme pe mi
cul buldozer care a reprezentat 
nu de mult un util vîrf de a- 
tac al reprezentativei de ju

niori, dar, î: 
nace înaint» 
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forța a-tacur: 
— avea să 
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MOICEANU ȘI-A FĂCUT DIN NOU DATORIA
F.C. ARGEȘ - CHIMIA 
RM. VÎLCEA 2—1 (0-0)

10.000. 
io—7).

Au marcat : MOI- 
60 și 76), respectiv

Spectatori — aproximativ 
Șuturi : 22—11 (pe poartă : 
Cornere : 16—1.
CEANU (min. 
TELEȘPAN (min. 81).

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — M. Zam
fir 7, Stancu 7, Cîrstea 7, Eduard 6 
— Kallo 6, Bodea 6 (min. 76 Toma), 
Ignat 7 — Băluță 7, Radu II 5 (min. 
52 Moiceanu 8), Turcu 6.

CHIMIA : Roșea 7 — Basna 6, 
Preda 7, Cctargiu 7 (min. 46 Sovu 
6), Cincă 6 — Alexandru 7, Iordan 
6, Carabageac 7 — Teleșpan 6, Stan
ca 6 (min. 52 Cilean 6), Gîngu 74".

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlod) 
Io linie : C. Ghiță (Brașov) și 
Tătar (Hunedoara).

Cartonase galbene : IORDAN, 
NAT, CARABAGEAC, CIRSTEA.

Trofeul Petschovschi : 9. La I
ranțe : 1-0 (1-0).

9 ; 
v.

IG-

«pe-

Una, două, trei... 21 de pase 
am numărat la prima acțiune a 
piteștenilor, fără ca vîlcenii să 
atingă mingea ! Această acțiune 
— care s-a desfășurat doar în 
preajma carelui oaspeților — 
avea să fie modelul ineficient al 
ofensivei gazdelor, axată pe un 
excesiv joc combinativ, în care 
tempoul era în suferință, ca să 
nu mai vorbim de gradul redus 

■ de periculozitate. Canalizarea jo
cului pe acest șablon a devenit 
exasperantă, scoțînd în evidentă 
lipsă de inspirație la construcție 
în faza de finalizare. Iată cîteva 
date sugestive : în min. 10 — F.C. 
Argeș a obținut primul corner, 
în min. 23 — primul șut spre 
poartă, prin... fundașul M. Zam
fir, min. 44 —• primul șut pe 
poartă, Eduard — „bombă" de 
la 18 m, mingea lovindu-1 în 
piept pe Roșea. Pe acest fond 
al întîmplăriî, oaspeții au avut 
pvTsibilitatea să-$i organizeze mai 
bine jocul, alternînd zona cu 
marcajul strict, prin care au frînt 
deseori dominarea piteștenilor, 
declanșând și periculoase contra-

atacuri, în special prin Gîngu. 
Moment de răscruce în debutul 

reprizei secunde : în min. 49 Te- 
leșpan a făcut o cursă solitară, 
l-a driblat pe Cristian, dar a in
tervenit in extremis Stancu. In
troducerea (mereu) inspirată a lui 
Moiceanu a dat incisivitate ata
cului piteștean, blocajul defensiv 
advers inccpînd să se clatine, 
lipsa lui Catărgiu (accidentat în 
finalul primei reprize) resim- 
tindu-se. Ambițios cum îl știm, 
cu sete de gol, MOICEANU avea 
să-și facă (din nou) datoria, în
scriind două goluri consecutive : 
în min. 60, a țîșnit și a trimis 
plasat mingea revenită din bară 
la șutul lui Ignat și în min. 76, 
cu o execuție de excepție — pre
luare perfectă și șut necruțător 
— după o spectaculoasă și deru
tantă cursă a Iui Băluță. La 0—2, 
vîlcenii au ieșit amenințător la 
atac, reducînd din scor prin 
TELESPAN (min. 81, șut frumos 
din alergare), scor la care pi- 
teștenii erau cei ce acum nu 
se mai grăbeau.

Adrion VASILESCU

CÎND DUMITRU JOACĂ
Victorie categorică, după o 

primă repriză de mare specta
col. în primele zece minute se 
și trăseseră zece șuturi la 
poarta lui Balaș, la capătul u- 
nor combinații de anvergură, 
conduse de Dumitru, care i-a 
chemat Ia joc pe fundașii" la
terali Nadu și Vișan, a trimis 
extremele spre tușă, pentru 
lărgirea frontului de atac 
maximum, s-a intercalat 
atac, a șutat senzațional 
min. 13 și 19), ștergînd barele, 
l-a atras in față și pe Păltini- 
șan, dind jocului o culoare de
osebită, în fața unei tribune 
îneîntate. Primul gol a fost în
scris în min. 3, cînd Anghel, 
foarte mobil, a centrat de pe 
partea... stingă, iar PALEA a 
reluat cu capul. Al doilea, în
scris în min. 9, a fost opera lui 
NEDELCU, care a reluat fulgeră-

la 
in 

(în

tor, din voleu, de la 16 metri, 
mingea centrată de Vlătăncscu. 
în toată această perioadă de 
atacuri vehemente, care avea 
să continue pînă la înscrierea 
cel ui de-al treilea gol (MA
NEA, min. 37, cu capul, tot 
în urma unei centrări Vlătă- 
nescu, corectată de Nedelcu), 
brașovenii au încercat să în
chidă culoarele — cu hărnicia 
lor cunoscută — și să mai res
pire în urma cîte unui dribling 
prelungit al talentatului Cioba- 
nu, dar potențialul lor ofen
siv a fost scăzut, în mod fi
resc, singura lor ocazie (mare) 
de gol fiind aceea a lui Chio- 
reanu, în min. 19, care ar fi 
putut modifica, poate, cursul 
jocului. După pauză, timișore
nii sînt din nou la conducere, 
dar vigoarea atacurilor scade, 
cele mai multe acțiuni rezu-

DOAR 45 DE MINUTE
A.S.A. TG. MUREȘ - STEAUA 

1-1 (1-1)
— aproximativ 

poartă :
5-8. Au marcat : ______
și IORDĂNESCU (min. 29). 
Varo 6 — Szcbo 7, Ispir 6, 

Hajnal 6 ~ Biro 16, 
(min. 63 Gali 5), C. Mie

Spectatori _r
Șuturi ; 11—9 (pe
Cornere : " “
(min. 25)

A.S.A. : 
Boloni 7, 
Bolba 6 , ___
7 — Fazekaș 6, Fanici 5, Cernescu

STEAUA : Toma 6 — Anghelini 
FI. Marin 6, Someș 7, Fodor 7 
Stoica I 5, Iordănescu 7, Florea 
- Majaru 5 (min. 74 lovon 5), 
Mureșan 7, Stoica II 6.

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 
9 ; la linie : Gh. Juoan (Mediaș) și 
M. Ludoșan (Sibiu).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi :

țe : 4-1 (1-1).

io ooo.
5-4). 

SZABO

5.
6.

7 
I.

BIR O
8. La

I. 
speran-

Tg. MureșPartida de la _
<a avut un aspect diferit în cele 
două reprize. în prima, am a- 
sistat la un fotbal cursiv, în 
care fazele au alternat la ambe
le porți. O repriză în care gaz
dele au avut inițiativa, atacînd 
cu insistență. In replică, Steaua 
s-a apărat organizat, a avut o 
linie de mijloc care a „plimbat" 
mai mult mingea. încercind 
prin citeva contraatacuri să-i 
surprindă pe fundașii adverși. 
Dar cu un a,ta.c improvizat (Ma- 
jaru debutant Ja Steaua, I. Mu
re șan reprofilat vîrf, și Stoica 
II, extremă stingă) ea n-a reu
șit decît rareori să-și creeze 
«situații favorabile de gol. Din 
acest joc. diferit din punct de 
vedere al concepției tactice, a 
reieșit o repriză de fotbal în
cleștat. ambițiile jucătorilor fă
când ca, la un moment dat (spre

finalul primei părți), întâlnirea 
să degenereze, conducătorul 
partidei fiind obligat să sanc
ționeze numeroase intrări dure 
de ambele părți.

Chiar în min. 2, fundașul 
Szabo a pătruns pe partea 
dreaptă, încheindu-și cursa cu 
un șut puternic, dar mingea a 
ocolit poarta apărată de Toma. 
în replică, Florea expediază 
două șuturi puternice (min. 8 și 
13) din afara careului, dar Va
ro este la post. în min. 23, Fo- 
dor este la un pas de deschi
derea scorului, cînd șutează cu 
boltă peste Varo, ieșit din 
poartă, dar balonul trece peste 
„transversală". în min. 25 însă 
este 1—0 pentru gazde: Fazekaș 
îl deschide cu o minge pe SZA
BO, acesta pătrunde în careu, 
mimează centrarea și, dintr-un 
unghi închis, expediază fulgeră
tor balonul la vinclu, in colțul 
scurt al porții lui Toma. După 
numai patru minute, tabela a- 
rată 1—1, pentru că IORDA- 
NESCU trimite cu măiestrie ba
lonul in plasă, pe sub Varo, 
ieșit inoportun.

Pe cit de interesante au fost 
primele 45 de minute, pe atît 
de anoste, lipsite de nerv și de 
angajament fizic au fost urmă
toarele. S-a jucat lent, s-a ju
cat anemic, s-au făcut gafe de 
ambele părți, s-a ratat din si
tuații favorabile (cele mai cla
re : Fanici, min. 53 și Iordă
nescu. min. 75 — ambii, stoguri 
cu portarul în față !)

Gheorghe NERTEA

SCORUL (ca și
PROGRESUL-VULCAN - 

JIUL 0-0 
aproximativ 2 000. 

Cor-
Spectatori

Șuturi ț 14—5 (pe poartă : 3—2). 
nere : 10-1.

PROGRESUL : M. 
xandru 
Ștefan 
5). M. 
Anghel 
Zamfir !

JIUL : Cavai 8 — Vînătoru 5, Vi
zitiu 5, Rusu 7, Giurgiu 6 — Șumu
lanschi 5, Varga 5, Muia 6 (min. 
72 Nechimiș 5), Neagu 5 — Sălăjan 
4 (min. 64 Lasconi

A arbitrat : O.
Mare) 8 ; la linie : m. oaiomir 
(Cluj-Napoca) și S. Drăgulici (Dro
beta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : GIURGIU, AN
GHEL, NECHIMIȘ, ALEXANDRU.

Trofeul Petschovschi : 9. La
ranțe : 4-0. (3-0).

Vosile 7 —
5, Grigore 6, Tică 6,

5 — Apostol 4 (min. 64 
lonescu 5, Dragu 5 (min. 56
5) — Marica 5, Țevi 4, C. 

5.
Cavai 8

- NUL!

EFECTIV...
POLITEHNICA TIMISOARA -
F.C.M. BRAȘOV 4-0 (3-0)

Spectatori — aproximativ 9 000. 
Șuturi : 24—â (pe poartâ : 
Cornere : 9—3. Au marcat : 
(min. 3), NEDELCU (min. 9 ;i 73). 
MANEA (min. 37).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Moise
6 — Nadu 7, Păltinișan 7, Șerbă- 
noiu 7, Vișan 7 — Dumitru 8ț- (min. 
S0 Bocânici), Manea 7, Vlâtânescu 7 
— Anghel 7, Nedelcu II 8-H Palea
7 (min. 69 Nucă.7).

F.C.M. BRAȘOV : Balaș 5 - Pa
puc 5, Panache 6, Naghi 6+, Man- 
ciu 5 — Șulea 5, Ciobonu 6+, “ 
riceanu 6 (min. 46 Dârâban 
Chioreanu 6 — Bențea 5 (min. 
Gherghe 6), Paraschivescu 7.

, A arbitrat : A. Delecnu _9 ; 
linie î R- Stincan și 
(tați din București).

Cartonase galbene : 
PARASCHIVESCU.

Trofeul Pe'schovschi : 
ranțe : 1—0 (0-0).

13-2).
PALEA

Bo-
6),
74

la
P. Seceleanu

ȘERBANOIU.

9. La «pe-

teh- 
mai

55,

mîndu-se la rafinamentele 
nice ale lui Dumitru, care 
trimite o bombă în min. 
pentru ca în min. 73, pe fon
dul unei echilibrări a jocului 
— oaspeții au ieșit cu 
mult curaj la atac, 
nați de Dărăban — 
să înscrie și al patrulea gol, 
la capătul unei șarje de tip 
rugbystic, pe treisferturi, cu 
participarea lui Nadu, Manea 
și Vlătăncscu, în care mingea 
a curs în scară.

loan CHIRILA

mai 
impulsio- 

NEDELCU

IARĂȘI EFECTE Șl NU CAUZE
A devenit un loc comun, pe care azi îl știu și copiii, că 

la televiziune, cinema și fotbal se pricepe toată lumea, 
între aceste trei domenii discutabile și foarte discutate, 
fotbalul în general și fotbalul nostru în special au un reper 
Pe care nici cel mai abil avocat din lume nu-1 poate 
clinti : REZULTATUL ARE ÎNTOTDEAUNA DREPTATE ! 
Cum să critici, de pildă, cînd ai învins Anglia la București 
și ai făcut meci egal cu ea la Londra ? Reversul medaliei : 
cum să nu critici cînd ai scăpat victoria, la București, în 
partida cu Ungaria, complicîndu-ți, evident, drumul spre 
CALIFICAREA LA TURNEUL FINAL AL C M. ? Rezulta
tul hotărăște reacția, legitimîndu-i direcția și t>nta și mă
turând cu dezinvoltură nuanțe și circumstanțe care uneori 
nu sînt simple... nuanțe și circumstanțe, ci chiar adevărate 
CAUZE, unele importante, foarte importante, decisive chiar. 
Și aici ajungem la subiect. Cu rare excepții, în fotbalul nos
tru SE CRITICA EFECTELE, datorită, din păcate, între 
altele, și așa-zisei „concepții" a federației că a critica 
înainte ar putea demoraliza băieții (de parcă băieții criti
cați nu ar putea fi unii dintre ei schimbați), sau le-ar 
servi „pe tavă" adversarilor noștri lipsurile echipei (de 
parcă aceste lipsuri nu ar putea fi lichidate înainte). Cit de 
greșit și de păgubos este acest punct de vedere Se vede 
după Dar se vede de pomană. După, critica — utilă și atît 
de necesară înainte ! — sare uneori peste orice cal și cere 
„raderea totală", ca la Cartagina... Sigur că nici așa nu e 
în regulă și nimeni nu are nimic de cîștigat. Dimpotrivă. 
Se dărâmă și ce e bine construit. Se aruncă și copilul odată 
cu apa... Referindu-ne la CAUZA (și apoi la EFECT), iată 
un caz concret foarte grăitor. ' Este vorba de unul 
dintre cei mai valoroși jucători români, Iordănescu. 
La precedentele preliminarii, pentru Argentina, înaintea 
meciului retur — hotărîtor — de la Madrid (meci în care 
calificarea s-a pierdut în min. 75 (!), scorul fiind pînă 
atunci 0—0), Iordănescu fusese accidentat și indisponibil 
mai mult de o lună, reintrînd, practic, în echipă la Ma
drid !?! Consecința ? In acel meci a fost figurant, echipa 
noastră contind efectiv doar pe 10 jucători ! Explicația con
ducerii tehnice pentru introducerea lui Iordănescu în acel 
joc ? „Puiu (n.a. — Iordănescu) are atita clasă incit poate 
cîștiga singur un meci O fi avut el clasă multă (și are !), 
dar clasa nu-1 putea ajuta Ia Madrid pentru că nu avea ” 
condiția fizică necesară, nu avea — foarte important ! — 
meciuri în picioare. Printre cei aflati în aceeași situație
— indisponibili, fără meciuri în picioare — înaintea par
tidei cu Ungaria s-a aflat (deci apeeași greșeală de condu
cere tehnică), DIN NOU. Iordănescu. Accidentat — picior 
în ghips — tratament intensiv, dar dr. Dumitru Tomescu, 
oricît s-ar strădui el să facă minuni cu refacerea țesuturilor, 
nu poate înlocui și meciurile- pe care trebuie să le joace 
orice titular, fie el cât de valoros (și oricît am ține la el. 
cum ține și autorul acestor rînduri). Și nu joacă, numele ! 
Oricît ar vrea antrenorul și oricît ar vrea jucătorul însuși, 
cel cu nume și cu valoare ridicată recunoscută, NU POATE ! 
Nu ajunge voința ! Nu ajunge dorința ! Nimic nu poate în
locui capacitatea fizică ridicată necesară la zi. Și uite așa, 
ne apropiem de un adevăr. Și—1 ținem pe Țicleanu rezervă 75 de 
minute, pe Augustin (care marchează 3 goluri formidabile 
într- n singur meci) îl includem în lotul „celor 22“ pentru 
F.I.F.A. și... numai pentru F.I.F.A. (!?!), pentru că Augus
tin nu apare (măcar de ochii lumii) nici măcar intre cele 5 
rezerve de pe bancă, deci nici nu putea intra în joc... Aici
— în această zonă de gîndire. de greșită gîndire ! — sînt 
o parte din cauzele și rădăcinile nereușitelor. Că efectele 
le-am văzut cu toții și acum se poate critica, la o adică 
(și dintr-o supărare legitimă), aproape orice.

Marius POPESCU

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI

Ale- 
Gh. 

Isc ic

5), Gîuchici 4. 
And ere o (Satu 
: M. Saiomir

A fost, într-adevăr, cald la 
ora 15, a fost și terenul deni
velat, și tribunele aproape goale. 
Au fost, poate, și emoțiile cau
zate de prezenta camerelor TV. 
dar toate acestea, separat sau la 
un loc, nu scuză slaba presta
ție a celor două formații (în 
special a Progresului-Vulcan), 
mai ales că în rîndurile lor fi
gurau destui jucători cu ani și 
anL de prezențe pe gazonul Di
viziei „A". Dar Progresul și Jiul 
ne-au dezamăgit pe toți cei ce am 
luat drumul stadionului din str. 
dr. Staicovici si. desigur, pe te
lespectatori. De multe ori am 
avut impresia că ne aflăm la un 
meci oarecare de Divizia „C".

Așa s-a întîmplât în min. 4, cînd 
Țevi a ratat de la 8 m, în min. 
13, cînd Marica și Țevi ____
încurcat ca doi... necunoscut! la 
o centrare favorabilă, în min. 25, 
cînd Apostol, din poziție exce
lentă, a șutat ca un începător și 
Caval a deviat în corner. în 
min. 44, cînd Zamfir a intrat în- 
apropierea carelui mic, Cavai l-a 
blocat temerar, .....................
Iul ce părea că

Aspectul (și 
nu s-a schimbat___ .__________ .__
Joc slab, încîlcit, gafe peste gafe, 
ocazii multe (din cauza greșelilor 
de apărare), dar ratate : Alexan
dru (min. 51), Șumulanschi — a 
fentat portarul, dar a trimis cu 
latul, în bară (min. 54), Dragu 
— Juft la 10 m (min. 55). Ca 
„tacîmul** să fie complet, s-a ra
tat și o lovitură de la 11 m : în 
min. 69. Zamfir a fost faultat de 
Vizitiu și tot el a executat lo
vitura, trimițînd balonul In 
„transversală". Au mai ratat, din 
nou, Zamfir (min. 71), M. lonescu 
(min. 74. la pasa lui... Sumu- 
lanschi), după care Progresul- 
Vulcan a... dispărut văzînd cu 
ochii. $i Jiul, fără mari efor
turi (aveam impresia că nici nu 
putea să le facă), a fost invitată 
la atac, dar juniorul Lasconi, 
după ce a trecut și de portar, 
s-a speriat să nu rateze si n-a 
șutat spre poarta goală (min. 80). 
după care portarul M. Vasile l-a 
deposedat pe aparent nepăsăto
rul Giuchici — rămas singur — 
la 35 m ( I !) și, astfel SCORUL 
(CA ȘI JOCUL) A RAMAS NUL.

Constantin ALEXE

s-au

împiedicînd go- 
va veni.

nivelul) jocului 
nici după pauză.

SERIA I
C.S.M. Suceava — Gloria Bis

trița 3—2 (1—1). Au înccris : Pe
trescu I (min. 12 și 55), Avă- 
danei (min. 48 — 11 m) și, res
pectiv, Moga (min. 45 și 80).

Delta Tulcea — F.CJW. Side- 
rurgistul Galați 2—1 (1—1). Două 
dintre goluri din lovituri de la 
11 metri: Ioniță (min. 7) pentru 
gazde și Balaban (min. 11) pen
tru gălățeni. Cel de al doilea'gol 
al gazdelor : Belea (min. 79).

Relonul
C.S.M. Sf. Gheorghe Z—2 (1—2) 
Au înscris
50), respectiv . . .
Adorian (min. 42).

Viitorul Mecanica Vaslui — 
F.C.M. Brăila 1—0 (0—0). Golul
aparține lui D. lonescu (min. 72).

C.S. Botoșani ’
lași 6—1 (1—0). 
mitru (min. 21 
(min. 52 și 88), 
Dudea (min. 78 
respectiv, Pantac (min.

Politehnica Iași
zău 1—0 (0—0). Unicul gol al parti
dei aparține lui Cioacă (min. 54).

I.M.U. Medgidia — Victoria Te
cuci 4—2 (3—0). Au înscris : 
Braek (min. 4 — din 11 m și 33), 
Vrînceanu (min. 14 — autogol). 
Roșu (min. 83) și, respectiv, O- 
nofrei (min. 65 și 81).

Unirea Dinamo Focșani — 
torul Gheorgheni 1—0 (1—0) 
torie în min. 6 din 11 m.

C.S.U. Galați — Ceahlăul Piatra 
Neamț 3—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Lala (min. 26 și 80 — 11 m) 
și Tararache (min. 61).

Relatări de Ia ; I. Mîndrescu, P. 
Comșa, N. Marcu, M. Florea, Th. 
Ungureanu, D. Diaconescu. AI. 
Mavi ea, r " "

1. UNIREA Foc?.
2. Pol it. Ieși 

Gloria B-ța 
C.S. Botoșani

" Suceava
Vaslui 

Sf. Gh. 
Galați 
Buzău 
Galați

Săvinești-Roznov

Enescu (min. 27 și 
Barbu (min. 1) și

— Constructorul 
Au marcat: Du
și 65), Cojocaru
Luca (min. 55),

— din 11 m) și, 
50).

Gloria Bu-

Vii- 
Vic-

SERIA A ll-a SERIA A lll-a I

3.
4.
5.«.
7.
a.
9. 

to. 
it. 
12.
13.
14.
13.
14. 
17.
15.

X", D. DiaconesctR
V. Manollu și T. Siriopol.

6
2
4
8
8
4
8
4
5 

9-12 
3- 7 
8-13 
8- 8
6- 9 
8-12
7- 14 
5-13 
5-15

5 
5
4
4
4
4
4

1 
i
1
2
2
2
2

Petrolul Ploiești 
Plopeni 3—1 (0—0). 
deschis de oaspeți, _ _ .
(min. 62), iar pentru învingă
tori au marcat : Toporan (min. 
70 și 87) și Grigore (min. 75).

Metalul București — I.C.I.M. 
Brașov 5—0 (1—0). Au înscris : 
Niță (min. 28), Nica 
Cămui (min. 68 și 80) și 
(min. 76).

Șoimii I.P.A. Sibiu — 
fărul București 2—1 (1—1). 
scris : Coca (min. 3), 
(min. 74), respectiv 
(min. 38).

Pandurii Tg. Jiu — 
tan Mediaș 1—0 (1—0). 
al meciului aparține 
(care a transformat 
în min. 43).

Dunărea Călărași 
București 1—0 (1—0).
Costea (min. 2).

Chimica Tîrnăveni — Autome- 
canica București 0—0.

Energia Slatina — Rulmentul 
Alexandria 2—1 (0—0). Realiza
torii golurilor : Popescu (min. 66 
— 11 m), Vlăduț (min. 82) și,
respectiv. Stefan tmin. 54).

Autobuzul București — Flacăra 
Moreni 2—0 (1—0). Ene este autorul 
celor două puncte (min. 1 și 80).

Tractorul Brașov — Mecanică 
fină București 2—1 (1—1). Au.
marcat : Hanu (min. 20 — 11 m), 
Sandu (min. 50) și, respectiv, Pe
tre (min. 24).

Relatări de la : 
V. Timuc, S. Beu, 
Constantinescu, I. 
hail, D. Brănoiu și P.

— Metalul 
Scorul a fost 
prin Negoiță

(min. 48),
Prodan

Lucea- 
. Au în-

Istvan 
Popescu

■ Gaz me-
. Unicul gol 
lui "
un

Nanu 
penalii

A
Rapid 

marcat

I. Tănăsescu, 
P. Cristea, N. 

Ducan, D. Mi- 
Dumitrescu.

Au 
Si

A-

C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
Minerul Uba-Seini 2—0 (1—0). 
marcat : Costescu (min. 40) 
Dumitrescuță (min. 76).

C.F.R. Cluj-Napoca — Rapid
rad 2—1 (1—0). Au marcat : Gali 
(min.* 7 — autogol) și Berindei 
(min. 50) în favoarea clujenilor, 
iar Șandor (min. 62) pentru ară
deni.

C.F.R. Timișoara — Dacia Orăș
tie 7—1 (1—0). Realizatorii scoru
lui : Fogoroși (min. 36 — auto
gol), Petrescu (min. 46 și 78), Do- 
san (min. 48), Stănescu (min. 70), 
Roșea (min. 79), Cîrciumaru (min. 
90 — din 11 m) și, respectiv, Po
pa (min. 88).

Aurul Brad — U.M. Timișoara 
3—0 (1—0). Realizatorii golurilor : 
Stingă (min. 10) și Dina (min. 59 
și 89).

Strungul Arad — înfrățirea O- 
radea 3—0 (1—0). Bran (min. 29), 
Urs (min. 53) și Ruska (min. 83) 
sînt autorii punctelor.

C.I.L. Sighet — F.C. Baia Mare 
1—0 (1—0). Autorul victoriei : Cio
ban II (min. 25).

F.C. Bihor — Someșul Satu Mare 
3—0 (2—0). Au marcat : Dianu
(min. 23) și Grosu (min. 39 —
11 m și 55).

Olimpia Satu Mare — F.C.M. 
Reșița 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost înscris de Bathori II (min. 
8).Minerul Cavnic — Minerul Lu
peni nu s-a disputat.

Relatări de la : M. 
Lesnuc, C. c-etu, Al. 
Străjan, S. Pralea, I. 
Z. Kovacs.

Focșan, 
Jur că, 
Ghișa,

I. 
N.
Și
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2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
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6
4
4
3
4
4
4
3
3
2
3
3
2
3
2
2
1
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7

13
9
9
8
8

10- 5
15- 4
11- 4
13- 7
17-13
10-10
12- 12
11-10
12-12
12-14
9- 4
7- 9
8- 9
5-10
8-13
4- 14
7-11
5- 15

11
10

9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
6
5
5
4
3
3

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

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

21- 7
7- 4 

10-12
7
8

7
8
7
7
7
8
7
7
8
7
6
8
8
6
8

16. Pandurii Tg. J. 7
17. Carpați Mîrșa 7
18. I.C.I.M. Bv. 7

1
1
1
2
0 
0 
o
1
1
2 
o 
o
2
0
1
1
2
1

1. F.C, BIHOR
2. F.C. Baia M.
3. Someșul S. M.
4. F.C.M. Reșița
5. U.T. Tim.

6-7. C.I.L. Sighet 
Aurul Brad

8. Strungul Arad
9. C.F.R. Cj.-N.

10. C.F.R. Tim.
11. Infrâț. Or.
12. Olimpia S. M.
13. C.S.M. Dr.
14. Min. Lupeni
15. Min. Cavnic
16. Min.
17. Rapid
18. Dacia

1. PETROLUL PI.
2. Rapid Buc.
3. Șoimii Sibiu
4. Metalul Buc.
5. Automat. Buc. 

6-7. Rulm. Alex.
En. Slatina

8. Met. Plopeni
9. Dunârea Cal.

10. Autobuzul
11. Chimica Tv.
12. Flacăra M.
13. Mec. fina
14. Gaz. met. M.
15. Tractorul Bv.

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

11
11
10

9
9
9
9
8
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3

15—
7-

15-
16- 
12-
7-
9-
6—
6-

C.S.M. 
Viitorul 
C.S.M. 
F.C.M. 
Gloria 
C.S.U. 
Viit. Gheorg. 
I.M.U. Medg. 
F.C.M. Brăila 
Ceahlăul P.N. 
Delta Tulcea 
Relonul Săv. 
Vict. Tecuci 
Construct, lași 

ETAPA
4 octombrie) 
C.S.U. Galați, ______ ____
Brăila — Relonul Săvinești, C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Politehnica 
Iași, Constructorul Iași — Delta 
Tulcea, Ceahlăul P. Neamț — 
Unirea Dinamo Focsani. I.M.U. 
Medgidia — C.S.M. Suceava, 
F.C.M. Siderurgistul Galați — 
Gloria Bistrița, Viitorul Gheor- 
gheni — C.S. Botoșani. Victoria 
Tecuci — Viitorul Vaslui.

7
7
7
7
7
7
7
7 2
7 3
7 3
7 2
7
7
7
7
7
7
7

1
1
2
1
1
1
1
4 1 
0 4
0 4
2 3 
0
1
1
1
2
0
1
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I. S. 
Arad 

Orâștie

3
2
2
2
1
2
1

VIITOARE 
Gloria 
F.C.M.

4
4
4
4
4
5
5
(duminică
Buzău —
Progresul

(duminicăETAPA VIITOARE
4 octombrie) î Rapid București — 
Tractorul Brașov, Automatica 
București — Petrolul Ploiești, 
Gaz metan Mediaș — Autobuzul 
București. Mecanica fină Bucu
rești — Metalul Plopeni, Energia 
Slatina — Dunărea Călărași, Șoi
mii I.P.A. Sibiu — Metalul Bucu
rești, Rulmentul Alexandria — 
Chimica Tîrnăveni. Flacăra Mo
roni — Pandurii Tg. Jiu, Ca'r- 
pați Mîrșa — Luceafărul Bucu
rești, I.C.I.M. Brașov stă.

VIITOARE
Aurul

13—
9-
9-

10-
9-

9
7

7- 13 
16-11 
14-12 
10- 9
8- 8
6- 9
8- 7
6-10
7- 13
5-21

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

(duminică 
Brad —

ETAPA
4 octombrie) ;
F.C. Bihor, Someșul Satu Mare —
Strungul
Minerul
C.F.R.
șoara —
Minerul
Mare, J
Cluj-Napoca. Minerul Ilba Seini - 
F.C.M. Reșița, înfrățirea Ora« 
■dea — C.I.L. Sighet.

1 Arad, F.C. Baia Mare — 
Cavnic, Rapid Arad — 
Timișoara, U.M. Timi- 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev„ 
Lupeni — Olimpia Satu 

Dacia Orăștie — C.F.R.



MARINA POGOREVIC! - PRIMA MARE MAESTRA
INTERNAȚIONALĂ ÎN ȘAHUL FEMININ ROMÂNESC

Simbătă s-au întors de la 
Bydgoszcz jucătoarele român
ce participante la turneul zonal 
(grupa a 3-a) din cadrul cam
pionatului mondial feminin de 
șah. După cum se știe, locul 
I in acest greu concurs a fost 
ocupat de tinăra reprezentantă 
a țării noastre, Marina Pogo- 
revici care, cu 12'/2 puncte din 
17 posibile, a îndeplinit norma 
de mare maestră internaționa
lă. titlu ce urmează să-i fie 
atribuit în mod oficial de către 
următorul Congres al F.I.D.E.

După încheierea partidelor 
întrerupte, clasamentul final 
este următorul:

S AU ÎNCHEIAT
{Urmare din pag 1)

că în finalul setului patru, 
după ce au condus cu 13—12, 
voleibaliștii români au slăbii 
din nou atenția, ritmul, per- 
mițînd adversarilor — cu Re- 
rabek și Smid inspirat intro
duși în sextet — să cîștiga 
în prelungiri și să egaleze din 
nou situația (2—2). Și în setul 
decisiv echipa a intrat în te
ren lipsită de decizie și orien
tare în acțiuni (Căta Chițiga 
obosise evident, blocajul n-a 
mai reușit să se impună, pre
luarea era defectuoasă), astfel 
că s-a permis adversarului să 
ia un avantaj substanțial, iar 
revenirea alor noștri în partea 
a doua a setului (de la 6—14, la 
13—14) nu a făcut decît să re
ducă această mare diferență. 
Astfel, după două ore și ju
mătate de joc efectiv, echipa 
Cehoslovaciei a cucerit o ne
sperată victorie cu 3—2 (—10, 
8. —3, 15, 13),

Tot simbătă : Bulgaria — 
R. D. Germană 3—1, U.R.S.S.— 
Polonia 3—0 (toate cu 15—12).

Astfel, în urma acestor re
zultate, era clar că echipa 
U.R.S.S. nu mai putea pierde 
aurul, în timp ce prin jocul 
rezultatelor alte patru echipe 
aspirau la celelalte două locuri 
pe podium : Polonia, Bulgaria, 
Cehoslovacia și România. In 
prima partidă voleibaliștii ceho
slovaci s-au impus în fața ce
lor din R. D. Germană, abia 
după cinci seturi : 3—2 (—13, 
7, —9, 10, 12). în ultima parti
dă: U.R.S.S.. — Bulgaria 3—0.

în meciul România — Polo
nia, jucătorii noștri au intrat, 
din nou, timorați, crispați și, 
evident, n-au putut face față 
jocului complet al adversarilor 
nici pe plan moral și cu atît 

1 mai puțin fizic. O repli
că ceva mai bună s-a dat 
in setul 3, dar fără a se reuși

în campionatul de hochei

DINAMO A CÎȘTIGAT PRIMUL DERBY CU STEAUA,
DAR L-A PIERDUT PE AL DOILEA CU S.C. M. CIUC

1. M. Pogorevici 12*/2 p, 2. 
M. Mureșan 12 p (ambele Româ
nia), 3. M. lvanka (Ungaria) 
ll*/2 P, 4. H. Erenska (Polonia) 
11, 5—6. E. Klimova, A. Bruszt- 
man (Polonia) 10, 7—9. P. An- 
ghelova (Bulgaria), R. Boiad- 
jeva (Bulgaria), G. Smaczinska 
(Polonia) 9, 10. K. Eretova (Ce
hoslovacia) 8*/2, 11. S. Makai 
(Ungaria) 8, 12—13. D. Teres- 
cenco (România), T. Csonkics 
(Ungaria) 7*/2, 14. M. Porubszky 
(Ungaria) 6'/2, 15. M. Wiese 
(Polonia) 6, 16—17. E. Polihro- 
niade (România), H. Cipriano- 
va (Cehoslovacia) 5 */2, 18. L. 
Skacelova (Cehoslovacia) 4 p.

C. E. DE VOLEI
cîștigarea lui. Deci clasament 
final al C.E. pe primele 6 
locuri : 1. U.R.S.S. — campioa
nă europeană 10 p, 2. Polonia 
9 p, 3. Bulgaria 7 p (9—12),
4. Cehoslovacia 7 p (10:13), 5. 
România 7 p (8—13), 6. R.D. 
Germană 5 p.

PERNIK, 27 (prin telefon), 
în ultima zi a turneului de 
volei feminin pentru locurile 
7—12, după partidele Olanda — 
Turcia 3—1 (—6, 12, 15, 11) și 
Italia — Iugoslavia 3—1 (—3, 
3, 6, 6) au intrat pe teren re
prezentantele României și R.F. 
Germania. Voleibalistele celor 
două formații au oferit un 
meci frumos, în care jucătoa
rele noastre s-au aflat la 
cîrmă. Sextetul — Mirela Po- 
povici, Iuliana Enescu, Liliana 
Văduva, Maria Enache, Ioana 
Liteanu, Victoria Banciu (au 
mai jucat Doina Moroșan și 
Elena Dobroschi) — a reușit 
să-și întreacă adversara fără 
drept de apel. România — 
R.F. Germania 3—0 (4, 9, 2). 
Bun arbitrajul lui V. Vinogra
dov (U.R.S.S.) și T. Teodorov 
(Bulgaria). în urma acestei 
victorii clasamentul seriei a- 
rată astfel : 7. România 10 p, 
8. Italia 9 p, 9, Olanda 8 p, 
10. R.F. Germania 7 p, 11. Iu
goslavia 6 p. 12. Turcia 5 p.

în turneul feminin pentru 
locurile 1—6, Bulgaria a învins 
U.R.S.S. cu 3—0 (6, 14, 12) de
venind campioană europea
nă. Pe locurile următoare :
2. U.R.S.S., 3. Ungaria. 4. R.D. 
Germană, 5. Polonia, 6. Ceho
slovacia.

Ultimele rezultate — loourile 
1—6 : Polonia — Cehoslovacia 
3—2, Polonia R.D.G. 3—1, 
U.R.S.S. — Ungaria 3—2 ; locu
rile 7—12 : România — Turcia 
3—0, Olanda — Iugoslavia 3—0, 
Italia R.F.G. 3—0.

Mihail VESA

SCOȚIA - ROMÂNIA
EDINBURGH, 27 (prin telefon). 

Sîmbătă, pe stadionul Mur- 
rafield din Edinburgh, a avut 
loc, în prezența a aproape 
25 000 de spectatori, prima în- 
tîlnire (amicală) dintre repre
zentativele de rugby ale Scoției 
și României. La capătul unui 
joc influențat de ploaie și de 
vînt, totuși interesant, spectacu
los, rugbyștii scoțieni au termi
nat învingători cu scorul de 
12—6 (9—6).

Gazdele au abordat meciuî cu 
multă ambiție și s-au acomodat 
mai bine cu condițiile atmos
ferice și terenul umed, binecu
noscutul Irvine — în zi exce
lentă — mareînd primele punc
te în min. 8. din lovitură de 
pedeapsă, pentru ca în min. 21 
să repete reușita. în min. 27, 
I. Constantin a redus din han
dicap, după trei minute a în
scris din nou Irvine, iar în min. 
35 I. Constantin — în toate ca
zurile din lovituri de pedeapsă. 
După-pauză, deși cu vîntul în

★

EDINBURGH, 27 (Agerpres). 
— Comentind meciul de rugby 
Scoția — România, cîștigat de 
gazde cu scorul de 12—6. co
respondentul agenției France 
Presse relatează : „Timpul ne
prielnic a perturbat jocul dispu
tat la Edinburgh, astfel că ro
mânii, care sperau intr-o victo
rie, după marile performante 
realizate nu demult în jocurile 
cu Franța, 7 ara Galilor și Ir
landa, au fost nevoiți să ce
deze. Rafalele de vint și ploaie 
persistentă au împiedicat prac
ticarea unui joc deschis. Sco
țienii au dominat în prima re
priză, în timp, ce românii au e- 
voluat cu mai multă incredere

SPORTIVI
TURNEUL DE BOX 

DE LA BRATISLAVA

FRAGA (Agerpres). — în 
semifinalele competiției inter
naționale de box „Memorialul 
Prohaska", ce se desfășoară la 
Bratislava, pugilistul român 
Valentin Vrinceanu a obținut 
o frumoasă victorie, în limitele 
categoriei grea, învingîndu-1 
prin k.o. tehnic pe sovieticul 
Razmahov. S-au calificat pen
tru gala finală a turneului și 
alți doi boxeri români: la ca
tegoria pană, Ion Sandu a dis
pus la puncte de Adamcik 
(Polonia), iar la categoria co
coș, Dumitru Gheorghișor a 
dispus, cu o decizie de desca
lificare în rundul doi, de polo
nezul Szewczyk.

12-6, LA RUGBY
față, rugbyștii români au avui 
perioade lungi de dominare, ra- 
tînd însă bune ocazii (Alexan
dru — min. 60 și 62 din drop. 
I. Constantin — min. 65, l.p. 
din poziție favorabilă). Cu 5 
minute înainte de final, Irvine 
a stabilit, din l.p., scorul final. 
După cum aprecia ing. Viorcl 
Mora.ru, conducătorul delegației 
noastre, un rezultat de egali
tate ar fi fost just.

Irlandezul Michael Rea — 
care a arbitrat inegal, neaju- 
tînd la clarificarea jocului — a 
condus formațiile : SCOȚIA : 
Irvine — Munro. Renwick. 
Johnston. Robertson — Wilson, 
Laidlow — Leslie, Paxton, Cal
der — Cuthbertson, Tomes — 
Aitken. Deans, Milne ; ROMA
NIA : Florca I — Fuicu. I. 
Constantin, Lungu, A Idea — 
Alexandru. Paraschiv — Ră- 
dulescu, Borș. Stoica — Dumi
tru. Caragea — Corneliu, Mun- 
teanu, Bucan

★ ★

in partea a doua a meciului, 
incercind chiar să joace la 
mină. Taloneurul Mircea Mun- 
teanu s-a remarcat prin două 
pătrunderi spectaculoase, iar 
centrul Ion Constantin s-a dis
tins prin loviturile de picior 
bine executate. Eroul intilnirii 
a fost căpitanul echipei Scoției, 
Andy Irvine, care a înscris toa
te cele 12 puncte ale formației 
sale, stabilind un nou record 
mondial in materie : 214 puncte, 
marcate în meciuri internațio
nale, cu 7 peste, recordul pre
cedent al neo-zeelandezului Don 
Clarke".

ROMÂNI PESTE HOTARE
BALCANIADA DE ȘAH

ATENA 27 (Agerpres). — 
Campionatul balcanic de șah 
de la Atena a continuat cu tu
rul trei, în care echipele mas
culine ale României și Iugosla
viei se află la egalitate: 2—2 
(două partide întrerupte). La 
prima masă, marii maeștri 
Florin Gheorghiu și Liubomir 
Liubojevici au convenit asupra 
remizei, egalitatea fiind con
semnată și în partidele: Șimici 
— Ciocâltea. Knezevici — Ghin
dă și Krinici — Stoica.

După 7 runde, în turneu] 
internațional de șah de la Sta- 
ra Pazova (Iugoslavia) conduce 
marele maestru iugoslav Bora 
Ivkov cu 5*/2 puncte și o par
tidă întreruptă urmat de Mar- 
tinovici 4 puncte (1).

V. Vaisman (România) se a- 
flă pe locul 4 cu 4 puncte.

C. E. DE TENIS

ATENA 27 (Agerpres) — La 
Atena, în cadrul campionatelor 
europene de tenis pentru ama
tori, în proba de dublu mixt 
perechea rornW P’o—Mi-

•TELEX»
ATLETISM a Maratonul de la 

Beijing a fost cîștigat de suede
zul Kjell Erilcstahl (35 de ani), 
cronometrat pe distanta de 42,195 
km în 2hl5:20, urmat de norve
gianul Inge Simonsen — 2hl5:51 
și Li Jong Hyon (R.P.D. Co
reeană) — 2hl5:52.

BOX a Ecuadorianul Jaime 
Torres Balladares este cel mai 
în vîrstă boxer în activitate din 
întreaga lume. După ce a trecut 
cu succes toate testele medicale, 
Balladares a primit, la 51 de ani, 
încuviințarea să dispute la Ma
drid un meci în compania spa
niolului Juan Francisco Rodri- 
guez, în limitele categoriei cocoș.

HOCHEI PE IARBA a în con
tinuarea turneului pe care-1 în
treprinde în Europa, echipa mas
culină a Indiei, deținătoarea titlu
lui olimpic, a jucat la Breda cu 
selecționata Olandei pe care a 
învins-o cu 3—2 (2—1). în me
ciul următor au cîștigat olan
dezii cu 4—2 (2—0).

ȘAH a în turneul zonal fe
minin de la Kuprija, după 6 run
de conduce Suzana Maksimovici 
(Iugoslavia), cu 5 p, urmată de 
compatrioatele sale Prokopovicl 
și Markovici — cu S’/a P (1).

TURNEE DE TENIS
ÎN OPTIMILE de finală ale 

turneului de la San Francisco, 
tînărul jucător Tim Mayotte 
l-a eliminat cu 7—6, 6—0 pe 
unul din favoriții concursului, 
Roscoe Tanner. Alte rezultate: 
Eliot Teltscher — Uie Năstase 
(România) 6—7, 6—1, 6—2; IN 
SFERTURI, Jimmy Connors 
l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe 
John Sadri, în timp ce ameri
canul Bill l-a eliminat cu 3—6, 
6—3, 6—1 pe australianul Peter 
McNamara.

FINALA turneului de la Ge
neva se va disputa între Bjorn 
Borg și Tomas Smid, în semi
finale: Borg — Orantes 6—4,
0—6, 6—1; Smid — Nystrom 
6—4, 6—0.

hai — Florin Segărceanu a în
trecut cu 6—2, 7—5 cuplul 
Ghishijan, Zverev (U.R.S.S.).

TURUL CICLIST 
AL BULGARIEI

Etapa a șasea a Turului ci
clist al Bulgariei, desfășurată 
pe traseul . Șumen — Sliven 
(184 km), s-a încheiat cu vic
toria olandezului Winkel, cro
nometrat in 41131:28. Rutierul 
român Mircea Romașcanu, a- 
flat printre animatorii acestei 
etape, s-a clasat pe locul 7. în 
clasamentul general individual 
continuă să conducă rutierul 
sovietic Boris Isaev. Mircea 
Romașcanu,. primul dintre spor
tivii români, se află pe locul 16.

„DINAMOVIADA" 
LA BASCHET MASCULIN

La Sofia a început „Dina- 
moviada" la baschet masculin, 
în prima zi au fost înregistra
te următoarele rezultate: Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — Lev- 
ski Spartak Sofia 71—69 (33— 
38); Dinamo (U.R.S.S.) — Dina
mo București 73—66 (37—27).

MIERCUREA CIUC, 27 (prin 
telefon). Runda a 2-a a 
campionatului național de 
hochei. disputată, sîmbă
tă, pe patinoarul artifi
cial acoperit din Miercurea 
Ciuc, a programat un derby 
tradițional, întîlnirea dintre 
formațiile DINAMO, deținătoa
rea titlului, și STEAUA, cîști- 
gătoarea Cupei României. Dis
putat in fața unor tribune arhi
pline, acesta a fost unul din
tre cele mai frumoase jocuri 
între aceste două formații.

Scor final: DINAMO — 
STEAUA 5—3 (2—0, 1—0, 2—3). 
punctele fiind realizate de Mo
roșan (2), Gherghișan (2), Her
ghelegiu pentru învingători, 
respectiv Cazacu, Ionițâ și 
Hălăucă.

Arbitrii A. Balint, G. Taș- 
nadi și T. Szabo au condus o 
partidă desfășurată în limitele 
perfecte ale fair-play-' 'ui.

S.C.M. CIUC — DUNĂREA 
GALAȚI 6—3 (2—1, 3—0, 1—2). 
Gălățenii au jucat curajos cu 
puternicii lor adversari, dar 
n-au mai putut recupera han
dicapul din primele două repri
ze. Au marcat: E. Antal (2). 
Gali (2), Sandor, Miklos, res
pectiv Brandabur (2), Marcu. 
Au arbitrat: Gh. Mureșanu, M. 
Presneanu. A. Petras.

AVINTUL GHEORGHENI — 
PROGRESUL M. CIUC 6—4 
(2—2, 1—0. 3—2). Au marcat: 
Daniel (2), Benedek, Andrei, 

Suket, Tamaș pentru Avintul; 
Kecso, Bejan, Szcntes, Pali, 
pentru Progresul.

Duminică, în etapa a 3-a a 
campionatului:

DUNAREA — AVÎNTUL 
6—2 (2—1, 3—0, 1—1). Victorie 
surprinzătoare, dar pe deplin 
meritată, a gălățenilor. Au în
scris: Bandas (2), Berdilă, 
Brandabur, Marcu, Raicu pen
tru Dunărea, Gyorgy și Andrei, 
pentru Avintul.

STEAUA — PROGRESUL M. 
CIUC 5—2 (0—1, 3—0, 2—1).
Comportare foarte bună a e- 
chipei Progresul, care — aproa
pe 30 de minute — i-a ținut în 
șah pe multiplii noștri campi
oni, reușind să conducă o re
priză. A fost un meci frumos, 
în care meritul revine ambelor 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
28—30 HANDBAL : continuă turneul feminin de la Vilnius.
28— 3 TENIS : „Marele Premiu“ la Madrid.
29— 1 FOTBAL : meciurile retur ale primei ^etape în cupele

europene ; marți (29 sept.) : Levski Spartak Sofia — 
Dinamo București ; Ajax — Tottenham ; Lokeren — 
Nantes, Southampton — Limerick, Sparta Praga — 
Neuchâtel, Linfield — Beveren ; joi (1 oct.) : Atletico 
Madrid — Boavista Porto ; restul partidelor sînt pro
gramate miercuri 30 septembrie.

S FOTBAL : tragerea la sorți a meciurilor din turul 
al doilea în cupele europene, la Zdrich.

3 CICLISM : „Marele Premiu" de la Lugano.
3—18 FOTBAL : C.M. de juniori în Australia.

4 IIIPISM : „Premiul Arcului de Triumf", la Longchamp.

formații. Au marcat: Gheor
ghiu (2), Cazacu, V. Huțanu, 
Nistor, respectiv A. Gali și 
Kocsic. Au condus bine G. 
Tașnadi, A. Balint și L. Pe
trescu.

S.C. MIERCUREA CIUC — DI
NAMO 8—3 (1—1, 4—1. 3—1). La 
capătul unui meci foarte aprig 
echipa locală și-a valorificat 
bine șansele, cîștigînd pe me
rit. Să notăm că proporțiile 
scorului au fost ușor amplifi
cate și de excesiva nervozitate 
a dinamoviștilor. Au marcat: 
Todor (3), Mikloș (2), Gereb, 
Sandor și Prakab. respectiv 
Gherghișan (2) șl Dumitru. A 
arbitrat FI. Gubernu, ajutat la 
cele două linii de Gh. Mureșan 
și T. Szabo.

Călin ANTONESCU

FOTBAL
APROPO DE SURPRIZELE PRELIMINARIILOR

PARIS (Agerpres). — Comen- 
tînd meciurile disputate în aceas
tă săptămînă în cadrul C.M. 
cronicarul de specialitate al agen
ției France Presse remarcă re
zultatul neașteptat înregistrat la 
Reykjavik, unde una dintre fa
voritele grupei a IlI-a europene. 
Cehoslovacia, n-a reușit să în
vingă modesta formație a Islan- 
dei (1—1).

„Rezultatul de egalitate de la 
București, relevă comentatorul, 
între selecționatele României și

CAMPIONATE
BULGARIA. în etapa a 6-a, 

Levski Spartak, adversara echi
pei Dinamo București în Cupa 
U.E.F.A., a pierdut cu 1—0 par
tida cu Slavia Sofia.

ITALIA (et. 3) : Bologna — 
Ascoli întrerupt în min. 6 la sco
rul de 0—0. din cauza ploii, 
Genoa — Cesena 0—0, Inter — 
Torino 1—0, Juventus — Como 
3—1, Napoli — Milan 0—1, Ro
ma — Cagliari 2—1, Udinese — 
Avellino 1—2. în clasament con
duce Juventus cu 6 p.

ANGLIA. în etapa “ de sîm
bătă : Arsenal — Manchester
United 0—0 : Aston Villa — Bir
mingham 0—0 ; Coventry — 
Southampton 4—2 ; Everton — 
West Bromwich 1—0 ; Ipswich 
Town — Leeds 2—1 : Man
chester City — Tottenham 0—1: 
Middlesbrough — Stoke 3—2 : 
Nottingham Forest — Brighton

Ungariei, a făcut ca speranțele 
englezilor să devină și mai pa
lide. România, care mai are de 
susținut 2 partide cu Elveția, și 
Ungaria, cu un program de 3 
jocuri încă de disputat, dintre 
care două pe teren propriu,_s>nt 
cele mai bine situate în grupa a
4-a  europeană în lupta calificării. 
După eliminarea Uruguayului, 
absența Angliei de la turneul fi
nal din Spania ar constitui cea 
mai mare surpriză a prelimina
riilor".

2—1 ; Swansea — Sunderland 
2—0; West Ham — Liverpool 1—1.

SCOȚIA. în campionatul de 
fotbal al Scoției s-au înregistrat 
sîmbătă următoarele rezultate : 
Airdrieonians — Aberdeen 0—4 ; 
Celtic Glasgow — Partiek 2—0 ; 
Morton — Dundee 2—0 ; St. 
Mirren — Hibernian 1—0. Me
ciul Dundee United — Glasgow 
Rangers a fost amînat din cauza 
inundării terenului de joc.

FRANȚA (et. 11) : Moda-
co — Nancy 5—1 ; St. Etien
ne — Nantes 1—0 : Sochaux — 
Nisa 2—1 Paris Saint Germain — 
Lyon 2—0 : Lens — Auxerre 5—2; 
Bastia — Lille 3—2 : Tours — 
Montpellier 1—0 ; Laval — Bor
deaux 1—0 : Metz — Valenciennes 
1—1 : Strasbourg — Brest 2—3. 
în clasament conduce Sochaux, 
cu 16 p, urmată de Bordeaux — 
15 p și St. Etienne - 14 p (un 
meci mal puțin).

Mora.ru

