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Gimnastica românească își confirmă reputația:

Intr-o ambianță cuceritoare
— cu mult soare, ca in plină 
vară, 5» cu un public entuziast
— elevii Capitalei au partici
pat, duminică dimineață, pe 
Stadionul tineretului, la des
chiderea anului sportiv școlar. 
Evenimentul marchează — prin 
tradiție — startul intr-o multi
tudine de concursuri și compe
tiții organizate in cadrul „Da- 
ciadei"

La festivitate și la bogatul 
program de activități sportive 
organizate cu acest prilej au 
fost prezenți tovarășii general 
It. Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S., Nico- 
lae Dragason, secretar al 
C.N.E.F.S., precum și reprezen
tanți ai conducerilor organiza
țiilor sportive, U.TlC. și de 
pionieri din municipiul Bucu
rești.

Programul sportiv propriu- 
zis a debutat cu un Impresio
nant „tablou" realizat de gru-

de deschidere a noului
Foto : D. NEAGU 

pul de copii care învață abc-ul 
gimnasticii in cadrul C.S.?. 
„Triumf", sub îndrumarea a- 
preciațllor antrenori, prof. Ioan 
Sabău și Patru loan. Aplauze 
pentru toți cei 200 de gimnaști 
in devenire, succesori (cum se 
doresc) ai Marilenei Vlădărău 
și ai lui Emilian Necula, pînă 
mai ieri purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor, iar acum com- 
ponenți ai loturilor reprezenta
tive de seniori. Cine merge cu 
pași avintați pe drumul lor?

După excelenta repriză a de
tașamentelor de pregătire pen
tru apărarea patriei (pe . locul 
1, fetele din sectorul 6 și bă
ieții din sectorul 5), programul 
sportiv a continuat, in aceeași 
atmosferă de viu interes, cu pro
be de cros. Mii de copii —r pre
școlari și elevi — au demon-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

8 LOCURI ÎNTÎI LA CAMPIONATELE BALCANICE I
O Cristina Grigoraș, Dumitrița Turner, Dorina Cordoș, Dan Odorhean, Kurt Szilier 

și echipa feminină — pe prima treaptă a podiumului
SERRES, 4 (prin telefon), 

în cocheta sală a sporturilor 
din localitate s-a încheiat du
minică seara cea de-a 13-a e- 
diție a Campionatelor balcani
ce de gimnastică, care au reu
nit, timp de 3 zile, pe cele mai 
bune gimnaste și gimnaști din 
România, Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia și Turcia într-o întrece
re cuprinzînd attt gimnastica 
sportivă cît și cea ritmică-mo- 
dernă. Ultimele două zile da 
concurs au fost rezervate com
petiției individuale și pe echi
pe la gimnastică sportivă fe
minină, gimnasticii rltmice-mo- 
derne, precum și finalelor pe 
aparate, desfășurate duminică 
după-amiază.

După cum era de așteptat, 
gimnastica feminină româneas
că a fost din nou la înălțime, 
echipa noastră reprezentativă.

aflată in plină pregătire In ve
derea apropiatelor campionate 
mondiale, reprezentind eu cin
ste școala românească de gim
nastică. Fără să forțeze, fetele 
noastre au cucerit simbătă sea
ră 2 medalii de aur — atit pe 
echipe, cit și la individual, 
prin Cristina Grigoraș, campi
oana europeană de la Madrid. 
O altă gimnastă româncă s-s 
aflat tn permanență In prim- 
planul luptei sportive, situîn- 
du-se pe locul secund la indi
vidual compus: aceasta a fost 
Dumitrița Turner. Evoluția bu
nă din concursul general le-a 
permis gimnastelor noastre să 
acumuleze puncte prețioase

pentru finalele pe aparate da 
duminică In care, cu excepția 
btraei (aparat mai slab pentru 
gimnastele românce tn acest 
concurs) Cristina Grigoraș și 
Dumitrița Turner s-au impus 
cu prestații excelente, prima 
cîștiglnd medaliile de aur ia 
sărituri și paralele. In timp ca 
la sol a ciștigat distanțat Du
mitrița Turner.

Tot simbătă seara s-a înche
iat și concursul de gimnastică 
ritmică modernă In care, con
form previziunilor, gimnastele 
din R.P. Bulgaria au dominat 
competiția. Dar, evoluția gim-

(Continuare In pag. a 4-a)

Campionatele balcanice de tenis de masa
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Etapa a Vlll-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

CU DOUĂ EXCEPȚII, GAZDELE S-AU IMPUS DIN NOU

EVA ITRtNC/I ȘI OLGA NLMLȘ - 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PROBA DL DUBLU

® C.S. Tîrgoviște pierde primul punct acasă, dar în fața liderului • Constănțenii 
se... distanțează în „clasamentul adevărului** (—5) • Atacanții, iarăși în deficit:
doar 16 goluri • „Derby“-ul codașelor — sub așteptări © Miercuri, o restanță din 

această etapă : „U** Cluj-Napoca — U.T.A.
REZULTATE TEHNiCE

Chimia Rm. Vîlcea - Progresul Vulcan 
Jiul Petroșani
C.S. Tîrgoviște
F. C. Olt
S.C. Bacău
Sportul studențesc
F.C. Constanța
„U“ Cluj-Napoca
Steaua
Steaua

- F.C. Argeș
- Dinamo
- A.S.A. Tg. Mureș
- „Poli" Timișoara
- F.C.M. Brașov
- Corvinul Hunedoara
- U.T.A.
- Univ. Craiova
- U.T.A.

1-1

ETAPA VIITOARE
Steaua
Politehnica Timișoara
Chimia Rm. Vîlcea
F.C.M. Brașov
Jiul Petroșani
F.C. Argeș
Corvinul Hunedoara
A.S.A. Tg. Mureș
Sportul studențesc

3-2 (0-0)
1-0 (1-0) 
1-1 (1-1) 
1-0 (1-0)
2-0 (1-0)
2-0 (1-0) 

(0-0)
amînat 7.X 

amînat
1-0 (0-0) 

(restanță din 5 sept.)
(miercuri 14 octombrie) 

— Dinamo
- U.T. Arad
— C.S. Tîrgoviște
- S.C. Bacău
- F.C. Constanța
— Universitatea Craiova
- F.C. Olt
- „U“ Cluj-Napoca
— Progresul Vulcan

CLASAMENTUL
1. DINAMO 8 5 2 1 20-10 12
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 17- 3 10
3. Corvinul 8 4 2 2 21-11 10
4. S.C. Bacău 8 4 2 2 10- 8 10
5. Steaua 7 3 3 1 10- 8 9
6. F. C. Olt 8 4 1 3 11- 9 9
7. F.C. Argeș 8 2 4 2 8- 7 8
8. „U“ Cluj-Napoca 7 3 2 2 7- 8 8
9. Jiul 8 2 4 2 8—11 8

10. F.C.M. Brașov 8 3 2 3 7-11 8
11. „Poli" Timișoara 7 3 1 3 10- 8 7
12. Sportul studențesc 8 2 3 3 9-12 7
13. C.S. Tîrgoviște 8 3 1 4 8-14 7
14. Chimia Rm. Vîlcea 8 2 2 4 9-15 6
15. A.S.A. Tîrgu Mureș 8 2 1 5 10-12 5
16. F.C. Constanța 8 1 3 4 8-11 5
17. U. T. Arad 7 1 3 3 7-11 5
18. Progresul Vulcan 8 0 4 4 8-19 4 Foto : N. DRAGO?

GOLGETERII
3 GOLURI : Petcu (Corvinul).
6 GOLURI : Iordănescu (Stea

ua).
5 GOLURI: Dragnea (Dinamo). 

Văetuș (Corvinul).
4 GOLURI : Cămătaru și Bă

lăci (Universitatea Craiova), D 
Georgescu și Augustin (Dinamo), 
Iamandi (F. C. Olt), Manea (Po
litehnica Timișoara), Buduru 
(F.C. Constanța). Gîngu (Chi
mia).

Din nou față-n față, Du- 
cadam și Iordănescu (că
zut), portarul arădean 
culegind — ca de atîtea 

alte ori ! — balonul.
Foto : Ion MIHĂICA

Citiți cronicile in pag. 2—3

ETAPA VĂZUTĂ DE LA... MELBOURNE
Etapa de simbătă a avut un moment ine

dit. Nu este vorba de faptul că bătrînul Du- 
mitrache a egalat la Constanța din centrarea 
și mai bătrînului Mircea Lucescu. Și nici 
măcar de faptul că micuțul Orac a marcat 
cu capul la Tîrgoviște (iată că am și notat 
cu acest prilej performanțele etapei), ci de 
faptul că in minutul 60 al etapei ne-a venit 
vestea că tinerii noștri „canguri" — „copiii 
căpitanului Rednic", ar spune huneăorenii — 
au realizat un frumos 1—1 cu Brazilia „so
cratică" a lui Pele. care Pele..

Obișnuim, în general, să raportăm jocurile 
campionatului nostru la ștacheta internațio
nală a fotbalului. Procedeul e firesc, deoa 
rece toate drumurile fotbalului duc la între
cerea internațională, fie că e vorba de apro 
piatul meci cu Elveția sau de plecarea „in 
trei" a echipelor noastre la Copenhaga, la

Aberdeen, și la Milano, cîndva „groapa cu 
lei" a dinamoviștilor.

Iată că rezultatul „cangurilor" confirmă ta
lentul real al fotbaliștilor noștri și mai întă
rește ideea că tot ei fac ce fac și reușesc, 
pînă la urmă, să coboare — în curgerea ani
lor — mult sub nivelul unui 1—1 cu Brazilia 
pe teren neutru

Sigur că e prematur să vorbim despre va
loarea absolută a acestui rezultat in cadrul 
unui campionat mondial în care Quatarul în
cinge Polonia, iar Italia pierde cu 1—4 In 
fața Coreei de Sud. dar performanța rămîne 
și ne invită să reflectăm pe tema faptului că 
împlinirea ca fotbaliști a talentaților noștri 
juniori este o problemă de tehnologie gene
rală, in care rolul antrenorilor poate și tre
buie să fie mult mai mare.

loan CHIRILA

CONSTANȚA, 4 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din 
localitate s-a încheiat cea de 
a XVTII-a ediție a Campio
natelor balcanice de tenis de 
masă. La rezultatele înregis
trate în probele pe echipe s-au 
adăugat și alte succese ale 
sportivilor noștri. în prim-plan 
se situează dublul feminin Eva 
Ferenczi — Olga Nemeș, care 
a cîștigat titlul balcanic, dat 
nu pot fi trecute cu vederea 
nici locurile secunde ocupata 
la simplu de Olga Nemeș și 
Șcrban Doboși. Dealtfel, la ac
tuala ediție reprezentanții noș
tri au cucerit două titluri, s-au 
clasat de 3 ori pe poziția a 
U-a și de 4 ori pe locul III.

Conform așteptărilor, favori
tele nr. 1 pe tabloul de dublu, 
Eva Ferenczi — Olga Nemeș,

au evoluat cu siguranță, bine 
sincronizate, reușind să depă
șească intr-un meci foarte 
strîns perechea iugoslavă Per- 
kucin — Batinici. Dacă ar fi 
fost să se acorde, în întîlniri- 
le de dublu, și un premiu pen
tru cel mai frumos meci, cu 
siguranță el ar fi revenit celor 
4 jucătoare. Deosebit de pasio
nantă a fost disputa fetelor șl 
băieților în probele de simplu, 
în care evoluau o serie de ju
cători foarte bine cotați în a- 
rena internațională. Atenția 
spectatorilor (cu o galerie deo
sebit de ferventă, formată din 
micii jucători de la Clubul 
sportiv școlar) s-a îndreptat

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare tn pag t 4-a>

Astăzi, incepe ha Snagov

PRIMUL CONGRES MONDIAL 
DE INFORMAȚIE SPORTIVĂ

începind de astăzi și pînă 
joi, la Snagov se va desfășura 
primul Congres Mondial de In
formație Sportivă, manifestare 
găzduită de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și organizată In cooperare c« 
Asociația Internațională de In
formație Sportivă. La lucrări 
participă specialiști in domeniu 
și reprezentanți ai unor centre

universitare, instituții de docu
mentare și informare din 37 de 
țări. Tema generală a Congre
sului este „Informația sportivi 
in anii *80*. Lucrările se voc 
desfășura tn ședințe plenare și 
pe secțiuni. Paralel va avea 
loc Adunarea Generali a Aso
ciației Internaționale de Infor
mație Sportivă, care iși va aler
ge noile organe de conducem,



La lași, in derbyul etapei de rugby

EXPERIENȚA CAMPIOANEI DETERMINĂ 0 VICTORIE CONCLUDENTĂ...
Etapa a Vl-a a Diviziei „A* de 

rugby a fost — cu e singură ex
cepție, meciul de la lași — la 
discreția gazdelor, așa cum re
zultă din relatările primite la 
redacție...

POLITEHNICA LAȘI — STEAUA 
16—37 (3—6). lași, 4 (prin telefon). 
Cadru Intru totul adecvat unui 
derby, meciul dintre echipele a- 
flate in „plasa“ liderului desfă- 
șurindu-se pe stadionul mare al 
•rasului, „23 August". Șl, preț de 
• repriză, joc interesant, ce-i 
drept datorită numai echilibru
lui si nu vreunor Însușiri tehni
ce sau spectaculare deosebite. 
Campioana a punctat relativ re
pede (Alexandru, min. 10). S-a 
văzut. Insă, egalată, In min. 13 
(1. p. Benedek), pentru ca. apoi, 
să la din nou avans. In min. 29. 
clnd s-a repetat faza primelor 
puncte : balonul „vămuit" de 
bucureșteni în margine, a ajuns 
la uvertură șl din nou un drop 
sigur.

Va reuși „Poli" surpriza ? A- 
ceasta era întrebarea care circula 
în tribune, la pauză și — mai 
ales — la două minute de la re
luare, clnd Benedek reface ega
litatea (tot prin l.p.). Răspunsul 
a venit prompt : Steaua a mar
cat un eseu de spectacol. în min. 
45 (pas eu boltă al Iul Enachc, 
Oină la Fuicu si plonjon în forță

Divizia „A“ de volei-masculin

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ÎNVINGĂTOARE IA GALAȚI

Ieri s-au desfășurat jocurile e- 
tapel a II-a a Diviziei ^A" de 
volei — masculin.

C.S.U. GALAȚI — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 2—3 (—10, 0, —12, 
lî, —7). Med foarte echilibrat 
(140 de minute), dar cu multe 
greșeli tehnice de ambele părți. 
Craiovenli, mal calmi spTe sfîr- 
șltul meciului, au meritat victoria. 
S-au evidențiat : Stoian, Braun și 
Popescu de la cralovenl. Arbitri : 
D. Rădulescu (București) și C. 
Șovăială (Ploiești) (T. Slriopol — 
“calculatorul bucurești — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 3—2 
(9, 13, —10, —10, 10). Joo foarte 
disputat, care a durat mai mult 
de două ore. Primele două seturi 
au fost cîștigate relativ ușor de 
bucureșteni și se părea că elevii 
antrenorului Chlțigoi vor cîștiga 
lejer cu 3—0. N-a fost așa pen
tru că, în continuare, arădenii 
pun stâplnlre pe joc șl bine di
rijați In teren de Manole (cel mal 
bun jucător al medului) egalează 
scorul : 2—2. Setul decisiv este 
adjudecat de bucureșteni care, 
mal proaspeți, reușesc să se Im
pună. S-au remarcat : luhasz, 
Steriade, Marinescu șl juniorul 
loniță, de la Calculatorul, Manole, 
Todoran și Răduță de la C.S.U. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
S. Popescu (Constanța) — I. Nl- 
culescu (București). (Mihai VESA)

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.M. 
SUCEAVA 3—0 (15, 8, 10). O par
tidă frumoasă, cu faze antre
nante, destul de echilibrată în 
primul șl în ultimul set. Cu un 
blocaj superior șl o linie a doua 
mai activă, brașovenii s-au Im
pus. Remarcați : Stancu, Hln- 
da si Sterea (Tractorul), res
pectiv Dumitru șl Savu. Au 
arbitrat : Al. Dragomir (Bucu
rești) și D. Delcea (Galați). (C. 
Gruia — coresp.).

explorări baia mare — 
C.S.M. DELTA TULCEA 3—0 (6,
13, 7). Victorie a gazdelor mtr-un 
meci în care setul secund a fost 
ceva mal echilibrat. (P. Aoșan — 
coresp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIE1
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
3—2 (—12, —11, 14, 5, 4). Med
greu pentru gazde, de la _c?re 
s-au remarcat : Tutovan, Năsău- 
dean, Ghic și Colgisc 5 de la stu
dent! — Cionca și Bugarschl. Ar
bitri : V. Georgescu (Ploiești) și 
Al. Ignat (Tg. Mureș). (M. Ștefan
— coresp.).

al acestuia ; eseu transformat de 
Alexandru), după care jd'cul 
campioanei a început să „curgă" 
simplu, extrem de eficace, rutina 
XV-lui bucureștean anullnd avin- 
tul de pînă atunci al unei echi
pe cu jumătate din efectiv sub 
22 de ani (G. Popa fiind chiar la 
granița majoratului). Cîștigînd ca
tegoric „duelul" pe grămadă, su
periori și pe linia de treislerturi, 
rugbyștii militari au înscris-pro- 
fitînd și de greșeli copilărești In 
defensiva locală — nu mai puțin 
de 28 de puncte, în 10 minute ! 
Celor amintite mai înainte 11 s-au 
adăugat 2 l.p. ale inspiratului 
Alexandru (min. 48. 50), eseuri
le lui Zafiescu I — min. 54, la 
o pătrundere a lui Murariu, con
tinuată de Florea II ; Enaclte — 
min. 57, fază personală ; Fuicu
— min. 61, la o pasă înșelătoare 
a lui Alexandru, care a trans
format două dintre aceste eseuri.

Dezmeticindu-se, oarecum, in 
ultima parte a lntîlniril. „Poli" 
a ieșit mal mult la atac, a. reu
șit un eseu de finețe, prin 
Năstasă, în min. 70, dar ultimul 
cuvînt l-a avut tot Steaua prin 
Alexandru, 1. p„ min. 76.

Arbitrul Petre Ionescu (Bucu
rești), ajutat la margine de lo
calnicii Mihai Popa și Ghcorglic 
Prlsăcaru, a condus un joc care 
nu l-a creat nici un fel de pro
bleme, următoarele formații :

POLITEHNICA : Benedek — 
Bălan, Năstasă, Clobanu. Manea
— G. Popa, Doroftei — Colibă, 
Gavrilet, Nemesniciuc — N. An
drei (min. 45, Cristei), C. Popa
— Petru (min. 19, Oanea), Ellsci, 
Pătrăhău.

STEAUA : Toadcr — Fuicu, E- 
nache, Zafiescu I (min. 76, Țața), 
Roșu — Alexandru, Suciu — 
Murariu, Cantoneru, Florea II 
(min. 73 Iile) — P. R. Marin, M. 
Ionescu — Corneliu, Muntcanu, 
Cioarec.

Geo
DINAMO — VULCAT _

3). Victorie categorică a dlnamo- 
viștilor. la capătul unui joc dis
putat cu dîrzenle sl presărat cu 
faze spectaculoase. Ion Gheorghe

RAEȚCHI
I 35—6 (19—

și Caragca — cîte două eseuri, 
Paraschiv, Borș — cîte un eseu, 
L Constantin — un eseu, 1 1. p. 
șl 2 transf. pentru Dinamo, res 
pectiv Dinu — 2 l.p. au fost 
realizatorii. (N. Tokacek, co
resp.).

R. C. GRIVIȚA ROȘIE - 
P.Ț.T. ARAD 23—6 (7—6). Joc
echilibrat numai în prima re
priză, după care gazdele s-au 
impus, mai ales, pe înaintare. 
R. c. Grivița Roșie a punctat 
prin Stancu (l.p.), Stroe, Pa- 
sache, Moraru și E. Ștefan (e- 
seuri), dintre care două trans
formate de Tudose. Pentru oas
peți au marcat Asmarandei și 
Domokos (1. p.). A condus, M. 
Gavrici (N. Costache, coresp.).

FARUL — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 23—15 (14—3). Meci
foarte disputat în care echipa 
constănțeană a reușit să se des
prindă abia în final. Au înscris 
Holbau — 3 eseuri și 2 transf.. 
Lungu și Plotchi — eseuri, Flo
rea șl Giuglca — transf. Pentru 
timișoreni, Raicu șl Radu — e- 
seuri și Peter — 1. p. A arbitrat. 
Th. Witing. (Cornel Popa, coresp.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— ȘTIINȚA PETROȘANI 23—12 
(16—0). Gazdele au făcut un joc 
foarte bun, dominînd categoric, 
mai ales în prima repriză. Au 
marcat loniță — eseu, I. Vasilc
— eseu, transf. și 3 1. p., Șteîiuc
— eseu, respectiv Stoica — 1. p. 
și Luca — 3 1. p. A condus C. 
Udrea. (A. Crișan, coresp.).

C.S.M. SIBIU — RULMENTUL 
BIRLAD 10—6 (0—0). Partida a
avut o singură direcție, către bu
turile oaspeților, care s-au apă
rat ferm, mai ales în prima parte 
a întîlniril. Arbitru, A. Găgcatu. 
(I. Boțocan. coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — R. C. 
SPORTUL STUDENȚESC 11—9 
(11—0) ! Partidă bună a gazdelor, 
îndeosebi în prima repriză. Au 
punctat : Dumitraș și Conache — 
eseuri, Livadaru — 1. p„ respec
tiv Chiciu — 1. p.. Barba — eseu 
și Paraschivescu — transf. A 
condus A. Briceag. (I. Mîndres- 
cu, coresp.).

în campionatul de polo

DINAMO BUCUREȘTI, START LANSĂ!
Cîștigînd (cu 11—9) și partida 

susținută cu Rapid București, 
Doloiștii de la Dinamo au reali
zat — cum ar spune tenismanii, 
un „game alb“, totalizînd la fi
nele primului turneu din cadrul 
noului campionat national 10 
puncte din tot atîtea posibile ! 
Astfel că. înaintea celui următor 
(28 octombrie — 1 noiembrie, tot 
la București). echipa din șos. Ște
fan cel Mare se află la 3 puncte 
de Crișul Oradea, care pare să fie 
cea mai periculoasa adversară a 
echipei pregătită de Iuliu Capsa 
— la 4 puncte de Voința șl la 5 
puncte (!) de actuala deținătoare 
a titlului, Rapid.

în pofida tuturor așteptărilor, 
eternul derby desfășurat sîmbătă 
în bazinul din parcul Dinamo a 
dezamăgit realmente pe cei aflat! 
în tribune. Am urmărit mai bine 
de o oră o luptă oarbă, care ra
reori a semănat cu un joc de 
polo, pentru cele două puncte, o 
dispută presărată pe alocuri si 
cu durități excesive sau — ce 
este mai grav — acte de brutali
tate, care ne repugna pur și sim
plu. Am avut impresia că unii 
dintre lucătorii ambelor echipe 
au fost mai mult preocupați de 
plata unor ..Dolițe" mal vechi 
decît de felul cum se desfășura 
partida, si aceasta sub privirii*» 
îngăduitoare ale lui Radu Nichi 
ta și Rolf Schilha, doi dintre cei 
mai renutați arbitri

„Corrida** — chiar dacă terme
nul pare puțin exagerat — a în
ceput în repriza secundă, la sco
rul de 2—1 pentru Dinamo. Gh 
Iile, în încercare de a opri un 
contraatac al lui Moiceanu. I-a 
faultat vizibil de trei ori conse
cutiv, fără a fi însă penalizat. 
Dinamovistul (prea nervos pentru 
vîrsta sa) l-a lovit pe sportivul 
feroviar, iar acesta a ripostat pe

lcc. Arbitrii nu au văzut decît 
lovitura lui Gh. Ilie (!), elimi- 
nîndu-1 din joc. In faza imediat 
următoare G. Arsene l-a urmării 
pe Vlad Hagiu, l-a lovit în mod 
brutal, cu capul, deschizîndu-l 
arcada, dinamovistul devenind i 
napt pentru joc in tot restul 
partidei. Spre stupoarea tuturor 
și acest act brutal a trecut „ne 
observat" de arbitri... Aceștia av 
pierdut apoi jocul din mînă die 
tind, pentru liniștirea spiritelor, 
25 de eliminări (!) și cînd tre 
buia, și cînd nu trebuia.

Ce a fost în continuare 7 Rapid 
nu a reușit să transforme decît 
4 din cele 14 situații de supe 
rioritale de care a beneficiat, 
primind chiar și un gol (con
traatac Moiceanu) după o aseme 
nea fază. Dinamo, în schimb, a 
marcat în șase din cele 11 mo
mente de „om în plus", mal ales> 
spre final, cînd adversara sa ră 
măsese fără Gh. Ilie, Arsene si 
Gaiță. Dinamo a obținut o vic
torie meritată.

Rezultate : CRIȘUL — TRIUMF 
11—10 (1—2. 4—3, 4—1, 2—4). Ar 
bltri : AI. Bădiță și A. Czegeny. 
Au marcat : Gordan 3, Costrăș 3. 
Fejcr 2, Ungureanu, Raț, Rusu 
(Cr.) și Pleșca 3, Tomescu 2, 
Chită, Malecu, Ciomârtan, Ghiz- 
dărcanu, Angcaru (Tr.) ; VOIN
ȚA — PROGRESUL 11—6 (5—1,
1—2, 1—1, 4—2). Arbitri : V. Me
dianii și B. Băjenaru. Au în
scris : R. Rusu 3, Gyarfas 2 
Dezmireanu 2, Giurgiu 2, Pop, 
Colceriu (V.) și Szerzo 2, I- 
van 2. Manea, Teodorescu (Pr.) : 
DINAMO — RAPID 11—9 (2—1.
1—1, 4—4, 4—3). Arbitri : R. Nl- 
chita șl R. Schilha. Realizatori : 
Moiceanu 4, Rus 3, Muntcanu 2, 
Hagiu, D. Popescu (Din.) și Ar
sene 2, Gaiță 2, Olac 2, Schervan 
2, Jianu (R.).
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IN PRIM PLAN, DIN PĂCATE, GREȘELILE
C. S. TÎRGOVIȘTE 1 (1)
DINAMO 1 (1)

Spectatori — aproximativ 20 000.
Șuturi : 12—14 (pe poarta : 4-4). Cer
nere : 7—5. Au marcat : ORAC (min. 
37) și ALEXANDRU (min. 38).

C.S. TÎRGOVIȘTE : Voinea 6 - Nl- 
culescu 6, Ene 8, Constantin 7, Pi- 
taru 7 - Gheorghe 8, Dumitrescu 8, 
Alexandru 7 — Greaca 5 (min. 73
Ciceu ; min. 89 Sava), Dobrin 8,
Margelatu 7.

DINAMO : Moraru 8 — Vlad 7
(min. 51 Stânescu 7), Bumbescu 8, 
Ion Marin 7, Stredie 7 — Augustin 7, 
Dragnea 6, Custov 8 — Țaînar 6, 
Dudu Georgescu 6, Orac 7.

A arbitrat : O. Ștreng 4 ; Ia li
nie : M. Neșu (ambii din Oradea) 
și M. Abramiuc (Suceava).

Cartonase galbene : PITARU, DO
BRIN, BUMBESCU,

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

Echilibrată, dirz disputată, 
partida de la Tîrgoviște s-a în
cheiat, în ciuda unor evidente 
și supărătoare erori de arbitraj 
care au afectat ambele forma
ții, cu un echitabil rezultat de 
egalitate. \

Lipsită de doi dintre titularii

ei, Economu și Filipescu, sus
pendați.'. dar bine impulsionată 
și dirijată de Dobrin care, deși 
sever marcat de Bumbescu. a 
reușit totuși — cu măiestria 
și intuiția ce-i sînt recunoscute 
— să dea multe minei utile co
echipierilor.. echipa locală a lă
sat o impresie mai bună in 
prima repriză, cînd a fost mai 
insistentă în atac, punind une
ori in real pericol poarta apă- 
'rată de Moraru, excelent în 
intervențiile sale din minutele 
16 (la șutul lui Margelatu) șl 
27 (la lovitura cu capul a lui 
Dobrin).

Dinamoviștii, care l-au avut 
și ei pe Dinu (accidentat) doar 
în rolul de antrenor secund, 
s-au dovedit în schimb supe
riori după pauză, perioadă în 
care au dominat și au trecut 
uneori pe lingă, victorie, cum 
a fost cazul, de pildă. în min 
68 (frumoasă pătrundere a lui 
Stredie în careul advers ur
mată însă de un șut imprecis).

Oaspeții au fost și cei care 
au deschis scorul partidei, în 
min. 37. prin ORAC, care a 
împins în plasă mingea reve
nită din bară (unde o respinse
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DACĂ
JIUL
F.C. ARGEȘ

1 (1) 
0

Spectatori - aproximativ 4 000. Șu
turi : 7-13 (pe poartă : 2-5). Cor- 
nere : 4—3. A marcat : VARGA (min. 
13).

JIUL : Caval 84- — P. Grigore 5, 
Rusu 6, Vînâtoru 6, O. Giurgiu 6 — 
Varga 7 (min. 85 Dragoș), Neagu
6, Muia 6 (min. 78 Nechimiș) — Șu- 
mulanschi 7, Sâlâjan 6, Giuchici 6.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — M. Zam
fir 6 (min. 19 Chivescu 6), Stancu
7, Moiceanu 7-h, Tulpan 6 — Kallo 
6, Radu I! 6, Bârbulescu 6 — Bâluță
8, furcu 7, Nîca 6.

A arbitrat : M. Fediuc 9 ; la linie : 
Gh. Arhire (ambii din Suceava) și 
A. Deleanu (București).

Cartonașe galbene : P. GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 8. La spe

ranțe : 1-2 (0-1).

Jiul a obținut cele două 
puncte puse în joc, dar cu 
multă trudă, cu multe emoții, 
mereu cu privirea spre crono- 
metrul stadionului, pentru că, 
realmente. în repriza a doua 
F.C. Argeș a jucat la o poar-

N-AR FI FOST
tă. la cea a... gazdelor. Dar în 
poarta Jiului a fost Cavai care 
a salvat în 3—4 rînduri goluri 
gata făcute.

Meciul a început sub sem
nul echilibrului (comițîndu-se 
greșeli de ambele părți), lipsit 
de faze de gol. Prima acțiune 
a gazdelor, cea din min. 13, a- 
vea să se soldeze cu înscrierea 
unicului gol al pșrtidei : Șu- 
mulanschi l-a găsit cu o ex
celentă pasă în adîncime pe 
VARGA. în mijlocul careului 
de 16 m și mijlocașul petroșe- 
nean a înscris, plasat, pe lingă 
Cristian. Jiul păstrează iniția
tiva dar nu-si mai crează nici 
o situație periculoasă. Stancu 
Si mai ales Moiceanu, reprofi
lat 'ca fundaș central, interve
nind cu decizie la orice încer
care de pătrundere a înaintași
lor de la Jiul. în finalul lepri- 
zei, argeșenii expediază două 
șuturi puternice prin Nica 
(min. 40) și Bârbulescu (min. 
43), dar Cavai este la post.

O cu totul altă turnură a-
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BUCUROȘI DOAR PATRU
| F. C. CONSTANȚA 1 (0)
® CORVINUL 1 (0)I Spectatori — aproximativ 12 000. Șu

turi : 27-9 (pe poarta : 17-€). Cor- 
nere : 14—2, Au marcat : I. CON- 
STANTINESCU (min. 81), respectiv 

I DUMITRACHE (min. 85).
F.C. CONSTANȚA : Costaș 8 - Bo- 

rali 6, Antonescu 6, Nistor 5, Cara- 
Imalâu 7 — I. Constantinescu 7, Dro- 

geanu 6, Petcu 6 — Buduru 6, Mâr- 
culescu 5 (min. 34 Zahiu II 7), Mol
dovan 5 (min. 63 Turcu 6).

I CORVINUL : lonițâ 9 - Nicșa 7, 
Gâlan 8, Dubinciuc 8, Bogdan 7 - 
Dumitriu IV 7 (min. 89 Tîrnoveanu)x, 
Oncu 7, Klein 8 - Ghițâ 7 (min. 63

ILucescu 7), Dumitrache 74-, Vâetuș 8.
A arbitrat : N. Georgescu 9 ; la 

linie : Al. lonițâ și D. Nicolae (toți 
din București).

«Trofeul Petschovschi s 10. La spe
ranțe : 7-0 (3ț-0).

Fără patru titulari, cu Luces- 
cu si Dumitrache nerefăcuți total, 
echipa hunedoreană părea o 
pradă ușoară pentru formația de 
pe litoral. Și iată că „ll**-le oas
peților — abordînd, se poate spu
ne, meciul într-un picior — a 
reușit să infirme anticipațiile, c- 
talind un Joc mult mai realist, 
care i-a permis să cîștige tactic 
disputa, iar în final să-și apro
prie un punct. Jocul deschis, calm 
al hunedorenilor i-a surprins pe 
constănțeni, ale căror acțiuni se 
nășteau greu și aveau o viață 
scurtă, sfîrșindu-se undeva în 
preajma careului advers, precipi
tarea fiind evidentă. Prima acți
une periculoasă la poarta lui 
loniță am înregistrat-o abia în 
min. 23, cînd Mărculescu — aflat 
la 12 m. perpendicular — a pus 
latul, șutind ca la antrenamentul 
de încălzire a portarului ! Au ur
mat două minute — șoc : în

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘC01AR

1. Dinamo 5500 69-32 10
2. Cricul 5311 52-42 7

3. Voința 5302 41-44 6
4. Rapid 5212 42-34 5
5. Triumf 5104 30-46 2
6. Progresul 5005 27-63 0

Adrian VASILIU

I
I

(Urmare din pag. 1)
strat fi cu acest prilej recepti
vitatea lor fafă de cea mai 
accesibilă dintre probele atleti
ce. Din nou aplauze, mai alei 
pentru cei mai mici alergători, 
pentru Coca Gorodici ($c. ge
nerală 156 — sectorul 6) ți 
pentru Adrian Panait (Șc. ge
nerală 173 — sect. 1).

După spectaculoase probe de 
sprint (60 m f ți 100 m b) ți 
țtafete aplicative, atenția spec
tatorilor a fost atrasă de de
monstrațiile de modelism, aero 
ți rachete. S-a impus, In spe
cial, cu un aparat „captiv* de 
t,5 cmc, Eremia Dobre, prin 
virtuozitatea eu care a condus 
zborurile planate, verticale ți 
looping-urile aparatului creat 
chiar de el. Tracțiunea la frin- 
ghie — probă de forță ți re
zistență — care a evidențiat pe 
reprezentanții Liceului indus
trial nr. 3 a încheiat programul 
de pe „centralul* Tineretului.

In paralel, taid, alte ți alte 
întreceri sportive, la fel de in
teresante ți de animate. La tir, 
de pildă, egalitate perfectă atit 
fa proba rezervată elevilor din

țcolile generale (Ovidiu Bălă- 
șoiu ți Mihai Câpățînă, cite 44 
p. din 50) cit ți in cea a repre
zentanților liceelor (pe primul 
loc, Aurel Boboc fi CSristian 
Zincă, cu 48 p din 50). La fete, 
ta schimb, t-a detațat Mihaela 
Nădejde (47 p. din 50). Compe
tiția de volei, cele de baschet, 
rugby, handbal ți minlfotbal — 
eu un meci mai ardent decît 
multe dintre acelea văzute în 
sistemul divizionar, protagonis
te fiind echipele țeolilor gene
rale nr. t ți 180 — au comple
tat un program închegat, la 
reuțita căruia ți-au adus con
tribuția nn numai acilvtil sec
torului 1, pe teritoriul căruia a 
avut loc deschiderea, ei yi nu
meroși activiști și profesori de 
educație fizici din întreaga Ca
pitali.

A fost o deschidere* care 
atestă pasiunea tineretului stu
dios din Capitald pentru sport 
(ața cum s-a dovedit și ta ac
țiunile desfășurate, concomitent, 
pe bazele sportive de la F.RJ3„ 
Școala generali nr. 190, „Voini
celul* și URBIS), eu multe 
promisiuni vtztnd performanța 
tnanul țeolar recent taauffuraL.

I

o
CHIMIA
PROGRESUL-VULCAN

3 (0)
2 (0)

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT din 4 octombrie 
1981. L Ascoli — Napoli X ; n. 
Avellino — Genoa X ; HI. Ca
gliari — Intemazionale X ; IV. 
Catanzaro — Florentina 2 ; v. 
Cesena — Udînese 1 ; VI. Como 
— Bologna X ; VIL Milan — Ju
ventus 2 ; vm. Torino — Roma 
X ; IX. C.S.M. Sf. Gh. — Poli. 
Iași X ; X. Automatica — Petro
lul X ; XI. Minerul Lupenl — 
Olimpia anulat ; xn. Minerul 
Ilba Seini — F.C.M. Reșița 1 ; 
XIII. Aurul Brad — F. C. Bihor 
L Fond total de cîștlguri : 
684.099 lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA „LOTO* 
din 4 OCTOMBRIE 1981 : Extra
gerea I :( 58 40 28 34 9 78 19 10. 
Extragerea a n-a : 30 53 67 1 
31 25 8 14 90. Extragerea a ni-a : 
22 38 80 39 59 3 19 45. Extragerea 
a rv-a : 33 8 75 7 34 1 69 43. 
Extragerea a V-a : 3 88 29 54 40 
05 61 M 10 0. Extragerea a Vl-a : 
74 68 48 56 46 49 34 00 18 64. Ex
tragerea a Vn-a : S3 9 78 79 45 
S3 71 97 83 37. Fond total de clș- 
Ugurl : 1.311.060 lei.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 SEPTEM
BRIE 1901 : Categoria 1 (13 re
zultate) : t variante 25% a 16.785 
Iei ; Categoria 3 (12 rezultate) : 
S3 variante a 1.900 lei ; Categoria 
3 (11 rezultate) 5 826 variante a 
ia let.
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Spectatori — aproximativ 
Șuturi : 16-5 (pe poartă s 
Corn ere : 4-6. Au marcat : 
(min. 46), STANCA (min. 51), 
(min. 61). SIMIONOV (min. 64), ȚEVI 
(min. 77).

CHIMIA : Roșea 5 — Bas no 5, Pre
da 6, Catarglu 5, Cincâ 6 — Savu 7 
(min. 83 Georgescu). Iordan 6 (min. 
69 G. Stan 5), Ca na bag ea c 5 *~ Te- 
leșpan 7, Stanca 6, Gîngu 7.

PROGRESUL VULCAN x V. Marcel 
5—1. Alexandru 5. Grigore 5, Ticâ 
7, Gh. Ștefan 5 — Niculcea 5 (min. 
63 Cristea 5), Nignea 6 — C. Zamfir 
............................. ‘ • 5.

6 000 ;
10-3). 
SAVU 

GÎNGU

5 (min. 21 Simionov 6). Țevi 
Apostol 6.

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 
la linie : D. Preoțescu (Craiova) 
M. Adam (Chij-Napoca).

Cartonașe galbene : NICULCEA. 
ȚEVI.

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

tf:

„Derby-ul codașelor* și-a meri
tat din plin această titulatură, 
nivelul jocului fiind de Divizia 
„C*. Cu deosebire în repriza I 
cînd primul șut pe poartă il no
tăm în min. 33 (autor : Gîngu), 
pentru ca în minutul următor sâ 
ce consume singura fază de fot
bal din această parte a jocului : 
acțiune personală Savu, șut in 
stîlpul din dreapta, mingea revi
ne în teren, la Gîngu. Acesta re
ia peste transversală, din foarfe
că pe spate. Să amintim și făza 
din min. 38 cînd Catarglu îl o- 
prește pe Tică prin fault în ca-

LA 3-2...
reu, rămasă fără ecou la cavale
rul fluierului.

După pauză — pe fondul ace
luiași fotbal fără virtuți tehnico- 
tactice — Chimia joacă mai hotă- 
rlt și chiar în primele secunde 
ale minutului 46 SAVU înscrie în 
urma unei intercepții a balonu
lui reușită de Gîngu. șase minute 
mai tirzlu, STANCA ridică scorul 
la 2—0, pentru ca în min. 61 
GÎNGU să modifice din nou ta
bela de marcaj prin cel mal fru
mos gol al partidei, înscris in 
urma unei acțiuni personale a a- 
tacantului vîlcean.

Vom asista la o victorie la scor 
a gazdelor ? Progresul Iși mar
case Insă prezența încă din min. 
51 cînd, la un corner excelent e- 
xecutat de Apostol, Țevi este 
foarte aproape de gol, dar. In 
luptă pentru balon, se ciocnește 
de Roșea, se accidentează. dar 
reintră apoi In joc. Conducind cu 
3—0. Chimia scade frecvența acți
unilor de atac și In min. 64, în 
urma celui de al treilea corner 
executat In același minut Ia 
poarta lui Roșea, fostul Ieșean 
SIMIONOV Înscrie cu capul, din 
apropierea porții. Progresul prin
de aripi. Apostol, pe stingă, se 
vede tot mal mult, Tlcă este 
prezent cu deosebire In faza de 
finalizare șl în min. 68 el și 
Țevi, pe rfnd, ratează golul de 
la un metru de poartă, la o cen
trare a iul Apostol. In min. 73 
Gîngu înscrie din nou. dar din 
poziție de ofsaid (gol pe bună 
dreptate anulat), pentru ca tn 
min. 77, ne contraatac. Progresul 
să marcheze din non prin ȚEVI, 
care a fructificat o pasă a lui 
Tlcă.

Mircea TUDORAN
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STEAUA
U.T.A.

Spectatori 
Șuturi : 26-< 
nere : 17-1. 
(min. 70).

STEAUA x 
FI. Marin 4 
Stoica I 6, 
— Majaru < 
Mu re șan 5,

U.T.A. x
Kukla 6, Boi 
4 (min. 75 
scăzută peni 
Cura 5, Tise 
dos 6.

A' arbitrat 
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Alexandru ((
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F. C. OLT 1 (1)
AS,A. * 0

Spectatori - aproximativ 1 000 ; 
Șuturi : 17—6 (pe poarta : 7—1), Cor
nete : 3—7. A marcat : PIȚURCA (min. 
42).

F.C. OLT : Nedeo 6 - Onuțan 7. 
lonașcu 6, Nicolae 6, A. Mincu 7 - 
lovănescu 7, P. Petre 6, Rotaru 6 
(min 60 Șoarece 6) — Pițurcâ 7 (min. 
84 Prepeliță), lamandi 6, State 7.

A.S.A, : Varo 6 — Szabo 7, Costin 
7, Ispir 7, Gali 6 — Both 7, Boloni 
6. Hajnal 6 - Fazekaș 6, Fonici 5 
(min. 84 Covaci), Cernescu 5.

A arbitrat : C, Jurja 8 ; la linie :
G. Dragomir și G Manta (toți din 
București)

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 6—2 (3—1).

După două meciuri grele 
susținute în deplasare, fără să 
fi realizat vreun punct, și îna
intea altor două etape, nu mai 
puțin dificile, programate tot în 
deplasare, la Hunedoara și 
Craiova, F.C. Olt nu avea. în 
partida cu A.S.A., pe teren

propriu decît o singură va
riantă — aceea a victoriei. Ob
sedată de acest gînd echipa 
gazdă a intrat pe teren cris
pată. a acționat confuz și,
doar în puține momente din 
desfășurarea întilnirii, s-a com
portat la valoarea sa reală. 
Oaspeții, la rîndul lor, mărtu
risind chiar din start, intenția 
de a realiza un joc strîns și 
de a scoate, eventual, o remi
ză s-au apărat conștiincios și 
sobru, neîndrăznind prea mult 
in ntac. mai ales în prima re
priză. Cînd și-au dat însă sea
ma că au mari șanse de a ob
ține un egal, au făcut apel la 
arma lor tradițională, contra
atacul. dar cu prea puțină con
vingere pentru a putea avea 
cîșțig de cauză. In aceste con
diții. meciul, controlat în ma
joritatea timpului de gazde, nu 
a depășit. în ansamblu, nivelul 
mediocru, fiind presărat cu 
multe greșeli tehnico-tactice 
și cu... ocazii de gol puține.

In primele 45 de minute au 
ratat, din situații foarte favo
rabile, Fanici (în min. 3), după 
o acțiune inițiată de Both. Ia- 
mandi (min. 4), care a tras a- 
fară de la numai 6 m și 
Szabo (min. 42) pripit si ne
inspirat în finalizarea unei 
frumoase faze de contraatac. 
După pauză. lamandi. în min. 
57 și 58. de fiecare dată re- 
luînd cu capul peste poartă 
din . poziții bune, a ratat goluri 
gata-făcute, în timp ce Faze
kaș. în min. 64 și 71, a trecut 
pe lingă egalare. creînd emoții 
în tribune.

Unicul gol al partidei a fost 
înscris în finalul primei re
prize, în min. 42. El este „o- 
pera“ Iui PIȚURCA, care a șu
tat frumos din întoarcere, în 
poarta părăsită de Varo, după 
o acțiune de atac prelungită. 
Victorie meritată a gazdelor, 
dar cu prețul unor mari efor
turi și mai ales, cu emoții.

Mihai IONESCU

Simbătă, la debutul In C. M. de Juniori din Australia

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
(1-1 cu Brazilia) A TRECUT 

PE LÎNGĂ VICTORIE
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GAZDELE, LA
S.C. BACĂU 2 (1)
„POLI" TIMIȘOARA 0

Spectatori — aproximativ 8 000.
Șuturi : 13—3 (pe poartâ : 7—1). Cor- 
nere : 6-4. Au marcat : ANDRIEȘ
(min. 35 - din 11 m), CHITARU 
(min. 72).

S.C. BACAU : Mangeac 7 — An
drieș 8. Cârpuci 8, Lunca 7, I. So
lomon 8 - C. Solomon 7, Vamanu 
7 (min. 81 Penofț), Soșu 6 — Șoi- 
man 7, Antohi 6 (min. 70 Botez 5), 
Chitaru 6.

„POLI* : Moise 7 - Nadu 6, Bocâ- 
nfci 6, Pâltinișan 7, Vișan 6 — Ma
nea 6, Șerbânoiu 7, Vfâtânescu 6 — 
Anghel 6, Munar 4, Nucă 5 (min. 65 
Șunda 6).

A arbitrat : R. Petrescu (Brașov) 6; 
la linie : A. Jurja (București) fi FI. 
Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : BO CAN ICI.
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 4-0 (0-0).

,.Poli“ a venit cu un lot sub
țiat, fără Dumitru, Nedelcu, 
Palea și Cotec, dar partida a 
fost de o calitate bună (în pri
ma repriză, îndeosebi), cu joc 
curat, aerisit, meritele princi
pale avindu-le echipa locală, 
care s-a aflat tot timpul la

„PUPITRUL DE
„pupitrul de comandă". Două 
au fost punctele slabe din evo
luția echipelor: lipsa de efica
citate — sau marile ratări ale 
gazdelor — și slabul randa
ment (aproape total) al Înain
tașilor timișoreni. Dealtfel, bi
lanțul lui „PoU“ la acest capi
tol este edificator: primul șut 
la poartă, abia In min. 39, iar 
prim'il (și singurul) pe poartă, 
In min. 73 1 Or, cu o asemenea 
„producție*, era Imposibil ca 
oaspeții să evite fafrîngerea. 
Scorul a fost atît de strîns nu
mai și numai datorită n- 
nor incredibile ratări ale 
localnicilor: Șoșu (min. 3,
29 — singur eu Moise, la 
8 m, a șutat In acesta), Va
manu (min. 14). In min. 39, la 
excelentul șut-bombă al lui C. 
Solomon, de la 30 m, balonul a 
lovit muchia interioară a ba
rei din dreapta, aproape de 
vinclu. Scorul a fost deschis, 
însă, cu contribuția nedorită a 
arbitrului: în min. 35, la un 
duel corect Anghel — Chitaru, 
ultimul, văzînd că nu mai are

COMANDĂ"
nici o șansă, a plonjat specta
culos în careu și tînăruj arbi
tru „a luat momeala" și a acor
dat penalty. A transformat 
Andrieș, arbitrul a dictat re
petarea pentru eă Soșu se afla 
tn careu și ANDRIEȘ a trans
format din nou, Ia fel de pre
cis cum o făcuse și prima dată.

După pauză, jocul a mai 
scăzut din ritm, dar a rămas 
la fel de agreabil, insă băcăua
nii continuau să rateze incredi
bil. O singură dată au reușit 
gazdele să mai înscrie, in min. 
72, cînd I. Solomon (fundaș 
stingă!!) a făcut o cursă de 
adevărată extremă, pe partea 
dreaptă, a centrat „ea la car
te" și CHITARU, singur, singu
rel, a marcat cu capul, O vic
torie fără dubii, meritată, în 
ciuda nedoritei decizii a arbi
trului, aceea din minutul 35. 
De fapt, Chitaru l-a păcălit și 
pe R. Petrescu, cum o mai fă
cuse și cu M. Salomir, în cam
pionatul trecut.

Constantin ALEXE

MELBOURNE, 4 (prin tele
fon). într-o atmosferă de ma
re interes, au început partide
le actualei ediții a Campiona
tului mondial, transmis prin 
intermediul televiziunii in 50 
de țări. „Ediția australiană" a 
debutat spectaculos, cu cîteva 
surprize de necrezut. Să ne re
ferim numai la meciurile Co
reea de Sud — Italia 4—1(1!) și 
Quatar — Polonia 1—0(1). Cum 
surpriză poate fi considerat și 
rezultatul partidei Spania — 
Egipt 2—2, iar pentru cei care 
nu au fost la meci, și acest 
1—1 ai tinerilor noștri jucători 
obținut in fața anei candidate 
la titlul suprem, Brazilia, cea 
care, cum declara înaintea jo
cului antrenorul Vava, „va fa
cerea să facă golaveraj in in- 
tilnirea cu România".

15.000 de spectatori, prin
tre care și Joao Havelange, 
au asistat pe Olympic Park 
la intîlnirea România — 
Brazilia. Meciul, disputat pe 
un timp rece (13 grade), p« 
vint și ploaie, a plăcut asisten
ței, care a aplaudat, nu o dată, 
la scenă deschisă echipa noas
tră.

în prima parte a disputei, 
s-a jucat prudent de ambele 
părți. Abia in finalul primei 
reprize s-a accelerat și au apă
rut două mari ocazii, ratate de 
D. Zamfir (min. 37) și H. Pe
reira (min. 39). După pauză, 
meciul avea să devină foarte 
bun, cu un tempo ridicat și 
multe faze spectaculoase. De 
Sousa, în min. 50, și D. Zam
fir, in min. 57, ajung singuri 
cu portarul tn față, însă ratea
ză. în min. 65 se deschide in
să scorul: la marginea careului 
nostru se produce o bîlbiială, 
Sereno centrează de lingă linia 
de fund și DE SOUSA „înțea
pă" balonul, trimițindu-l, de Ia 
8 m. sub transversală. Replica 
formației noastre vine insă

peste două minute, cînd „trico
lorii" egalează: Gabor pătrun
de pe dreapta, driblează 3 ju
cători, centrează in mijlocul 
careului brazilian, spre D. 
ZAMFIR, aflat pe post de virf, 
și dinamovistul șutează plasat. 
surprinzindu-1 pe picior greșit 
pe M. Pereira. După egalare, 
echipa română domină, conclu
dente fiind raportul șuturilor 
la poartă: ÎS—8 (pe poartă 
8—5) și raportul marilor oca
zii: 4—2 în favoarea noastră. 
Puteam ciștiga partida, numai 
că. fa min. 80, Hanghiuc a șu
tat slab în portarul brazilian, 
pentru ca în min. 89 D. Zam
fir să întîrzie intr-o poziție 
excelentă. Oricum, un egal 
prețios pentru jucătorii noștri, 
un rezultat surpriză pentru 
multi, dar conform cu reali
tatea din teren, acolo unde ti
nerii juniori români nu s-au 
intimidat în fața firmei adver
sarului și au luptat cu multă 
ambiție pentru un start bun. 
Să sperăm că acest prim pas 
va fi continuat și în celelalte 
partide din grupă, prima fiind 
marți, la ora 18,30 (ora loca
lă). cu Coreea de Sud.

Arbitrul englez G. Courteney 
a condus excelent următoarele 
formații: ROMANIA: Lovaș — 
Viscreanu, REDNIC, Andone. 
Eduard — C. ILIE, BALINT, 
Hanghiuc — D. ZAMFIR, Ser- 
tov. GABOR.

BRAZILIA: M. Pereira — 
Roca, GALVAO, Curtis, Silva
— KERCHNER, H. PEREIRA, 
DE SOUSA — Castro, Goncal- 
vez, Paia (min. 59 Sereno).

Lourențîu DUMITRESCU

Celelalte rezultate: Uruguay
— S.U.A. 3—0; R.F.G. — Mexic
1— 0; Australia — Argentina
2— 1. Anglia — Camerun 2—0.
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GOLURI DE MARE SPECTACOL
SPORTUL STUDENȚESC 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Spectatori — aproximativ 2 000. Șu
turi : 14—5 (pe poartâ : 7—2). Cor* 
nere : 11—3. Au marcat : O. lO-
NESCU (min. 12) și IORGULESCU 
(min. 43).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
7 — M. Marian 8, lorgulescu 8, Ca
zan 7, Munteanu H 7 — Chihaia 7, 
Pană 7, O. lonescu 8 — Stroe 7 
(min. 54 Nițâ 6), Terheș 6, Bucu
rescu 7 (min. 81 Munteanu I).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa 7 - Papuc 
6, Panache 6, Nag hi 7, Manei u 6 — 
Șulea 6 (min. 80 Boriceanu), Luca 6, 
Spirea 6 — Daraban 6. Paraschivescu 
6 (min. 18 Berițea 6), Gherghe 6.

A arbitrat : T. Balanovici 8 ; la 
linie : V. Naumcef (ambii din lași) 
și Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : BUCURESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 1-1 (0-1).

O victorie logică (iată că mal 
vedem și așa ceva în fotbal) a 
Sportului studențesc. Bucurește- 
nii au controlat, de la un cap la 
altul, partida și și-au asigurat 
subcesul evoluînd dezinvolt, cu 
mult aplomb, fără să forțeze a- 
proape. Drept este că brașovenii 
au prezentat o formație cu mul
te absente (Chioreanu, Ciobanu. 
V. Ștefan, Marinescu, Balaș) și 
că înlocuitorii acestora n-au ieșit 
din anonimat. Dar, reținînd și 
acest element, studenții bucure- 
șteni rămîn indiscutabilii „soliști* 
ai întîlnirii. Din jumătatea de re
plică a unuia dintre combatanți 
a avut, se înțelege, de suferit 
nivelul de ansamblu al partidei.

meciul trăind prin fazele de 
poartă realizate de gazde. Cel 
mai frumos dar al lor pentru 
cei mai vajnici dintre suporteri 
l-au reprezentat acțiunile termi
nate cu goluri. In adevăr, amîn- 
două au reprezentat momente de 
mare spectaculozitate. Să vă 
descriem ambele faze : minutul 
12 — cursă impetuoasă Stroe, 
centrare lungă, peste întreaga a- 
părare brașoveană, O. IONESCU 
apare inspirat fn calea mingii și, 
cu un voleu precis, trimite balo
nul în plasă : 1—0. Minutul 48 
— IORGULESCU, care a mai e- 
fectuat dese „evadări" din liriîa 
a 3-a, pornește cu un balon din 
preajma propriului careu de 16 
m, face cîteva inspirate driblin
guri și, Ia aproximativ 18 m de 
buturile brașovene, efectuează un 
rapid „un-doi" cu Bucurescu din 
care rămîne absolut liber, ncmai- 
rămînîndu-î decît îndeplinirea 
formalității înscrierii golului nr. 
2 al studenților bucureșteni.

Ce a fost în afara celor două 
faze-spectacol ? O cvasi-perma- 
nentă dominare a Sportului stu
dențesc. formație în care a de
butat Terheș, care s-a zbătut 
mult, dar nu a reușit (încă) lu
cruri deosebite. Am notat situa
țiile de marcare ale gazdelor din 
min. 16 (Pană), min. 19 (Stroe), 
min. 29 (Bucurescu) sl pe cele 
(izolate) ale brașovenilor din 
min. 12 (Șulea) șl min. 42 (Ben- 
tea). Asta în prima repriză. După 
reluare, același aspect, cu trei 
mari ocazii de gol pentru elevii 
Iui I. Voica (min. 65 — Muntea
nu n : min. 70 — M. Marian : 
min. 89 — O. lonescu) șl una pen
tru cel al lui N. Pescaru (min. 
76 — Dărăbanl.

Eftimie IONESCU

SPERANȚĂ INEFICACITATE

IERI,
SERIA 1

I.M.U. MEDGIDIA — C.SJW. 
SUCEAVA 3—2 (1—1). Au Îns
cris : Nițu (min. 11), Braec 
(min. 60). Bărbuș (min. 78), res
pectiv Petrescu (min. 41) și 
Dîrman (min. 69).

VICTORIA TECUCI — VIITO
RUL MECANICA VASLUI 2—1 
(2—1). Au marcat : Onofrei
(min. 15 și 41). respectiv Ghiță 
(min. 21).

F.C.M. PROGRESUL. BRĂILA— 
RELONUL SAVINEȘTI ROZNOV 
1—1 (0—0). Autorii golurilor :
Drăgoi (min. 68) pentru F.C.M. 
Progresul. Enescu (min. 84) pen
tru Relonul.

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S. BOTOȘANI 1—1 (1—1). Au
marcat : Farkaș (min. 44) pen
tru Viitorul, Cojocaru (min. 34) 
pentru C.S.

GLORIA BUZĂU — C.S.U. GA
LAȚI 5—0 (3—0). Au înscris : 
Marin (min. 10 și 89). Balaur 
(min. 22) Ghizdeanu (min, 40) 
și Zabiu (min. 75 din 11 m).

C.S.M. SF. GHEORGHE — PO
LITEHNICA L4ȘI 2—2 (1—2).
Autorii golurilor : Adorjan (min. 
19), Rădulescu (min. 85) pentru
C. S.M., Cioacă (min. 6), Nem- 
țeanu (min. 42) Politehnica.

ceahlăul r. neamț — 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 0—0.

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
DELTA TULCEA 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Sa- 
chelarie (min. 19).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LAȚI — GLORIA BISTRIȚA 3—0 
(1—0). Au marcat : Rusu (min. 
28), Popescu (min. 82) și Glonț 
(min. 87).
Relatări de la N. Mavlea, C. 

Filiță, Tr. Enache, C. Mainași,
D. Soare, Gh. Briotă, C. Rusu, 
V. Diaconescu șl Gh. Arsenic.

ÎN DIVIZIA „B“
SERIA A ll-a SERIA A lll-a

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
CHIMICA TIRNAVENI 2—0 (1—0). 
A marcat: Voicilă (min. 27 șl 88).

CARPAȚI MIRȘA --------- ‘
FARUL BUCUREȘTI 
Au înscris : Anghel 
și Domide (min. 89).

MECANICA FINA

- LUCEA- 
2—0 (0—0).

(min. 84)

(1-0).
3) și

F.C. BIHOR 
Au marcat: 
Dina (min.
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Steaua. Ei bine, de mult n-am 
mai văzut un asemenea raport 
invers proportional : 26 șuturi, 17 
cornere, un singur goli I Si ca 
lucrurile să fie mai clare pentru 
cititorul care n-a văzut partida 
nici la T.V., vom adăuga că 
Steaua a avut 6 mari ocazii de 
gol, 4 ratate de Iordănescu si 2 
de Marcu (adică cei mal ruti
nat! !). O exasperantă ineficaci
tate a caracterizat echipa din 
Ghencea, cel trei din atac lă- 
sînd impresia că nu se prea cu
nosc (lui Majaru nu l-a ieșit ni
mic și Muresan se agita ca un 
peste pe uscat pe un post care 
Ti este străin), iar cei din linia 
mediană, deși s-au văzut mal 
mult în teren, au greșit flagrant 
(cu excepția lui Florea, cel mal 
egal cu el Însuși din echipă) la 
pasa decisivă (mal ales Stoica) 
si Ia finalizare (mal ales Iordă
nescu).

o listă lungă a ocaziilor care 
s-au irosit la poarta lui Duca- 
dam (cel mai bun de pe teren) 
ar fi la fel de plicticoasă (sau 
enervantă !) ca si consecutla lor 
din cursul partidei. O vom redu
ce la minimum. Prima mare ra
tare — min. 18 : Kukla gafează.

pasîndu-1, tn propriul careu, lui 
Iordănescu care, doar de 16 8 
m, sutează tn Ducadam. O altă 
bilbîlală a apărării arădene (Bodl 
si Bitea) tn careul mic II obligă 
pe Ducadam la un plonjon teme
rar la picioarele a doi adversari 
(min. 22). Iordănescu, din nou a- 
flat la 6 m de buturi, expedia
ză balonul cu capul peste poar
tă (min. 36) si in brațele porta
rului (min. 38). Cu 1 minute Îna
inte de pauză, Marcu sutează fă
ră convingere dlntr-o bună pozi
ție. ca după reluare (min. 86) tot 
el să-l „paseze* cu capul porta
rului advers. In min. 7# a căzut 
golul : Florea a pătruns prin 
dribling In careu, a șutat puter
nic, Bodl a respins și IORDĂ
NESCU. nimerit pe traiectoria 
balonului, l-a trimis (tn sflrșlt!) 
in poartă. 1—6. In min. 82 — du
blă ratare de Intercepție In care
ul mic : Iordănescu si Ducadam 
(singura greșeală a portarului a- 
rădean), pentru ca ta min. 88 
să consemnăm singura mare ra
tare a oaspeților : Tlrban, scăpat 
Uber pe contraatac. »l-a Închis 
singur unghiul de sut, trăgtad a- 
fară.

Paul SLAVESCU

1. UNIREA D. Foct. t S » 1 «• < ti
2. Polit. lași 8 5 2 1 9- 4 12
3. Gloria Bistrița 8 4 2 2 15- 7 10
4. C.S. Botoșani 8 4 2 2 17- 9 10
5. F.C.M. Galați 8 3 4 1 9- 4 10
6. C.S.M. Sf. Gh. 8 4 2 2 11-10 10
7. C.S.M. Suceava 8 4 1 3 14-11 9
8. Viit M. Vaslui 8 4 1 3 8- 6 9
9. Gloria Buzâu 8 4 0 4 11- 5 8

10. I.M.U. Medgidia 6 4 0 4 11-15 8
11. Vîlt. Gheorgheni 8 2 3 3 4- 8 7
12. F.C.M. Prag. Br. 8 2 2 4 9- 9 4
13. Ceahlăul P.N. 8 2 2 4 6- 9 6
14. Vîct. Tecuci 8 3 0 5 7-14 6
15. C.S.U. Galați 8 3 0 5 9-17 6
16. Delta Tulcea 8 2 1 5 8-13 5
17. Relonul Sâv. 8 1 S 4 8-15 5
18. Constr. lași 8 2 15 6-15 5

ETAPA VIITOARE (duminică H 
octombrie) : Gloria Bistrița •*- 
Viitorul Mecanica Vaslui, Politeh
nica Iași — Constructorul Iași, 
F.C.M. Progresul Brăila — Glo
ria Buzău, C.S.M. Sf. Gheorghe 
— Victoria Tecuci, Viitorul 
Gheorgheni — LM.U. Medgidia, 
C.S.U. Galați — F.C.M. Siderur- 
glstul Galați, C.S. Botoșani — 
Unirea Dinamo Focșani, Ceahlăul 
P. Neamț — Relonul Săvineștl- 
Roznov, C.S.M. Suceava — Delta 
Tulcea.

BUCUREȘTI 
METALUL PLOPENI 0—0. 

ENERGIA SLATINA — DUNĂ
REA CAlARASI 2—0 (2—0). AU 
marcat : Popescu (min. 35 din 
11 m) și Vlăduț (min. 40).

ȘOIMII IPA SIBIU --------
LUL BUCUREȘTI 2—1 (1—0) 
înscris : Coca (min. 38) ~
(min. 54) 
(min. 50).

flacara 
DURII TG 
torii golurilor : 
52). Niță (min. 
Epure (min. 18)

RAPID BUCUREȘTI 
TORUL BRAȘOV 3—0 (2—0) 
înscris : Ion Ion (min. 19 
11 m). Șt Popa (min. 25) 
Paraschiv (min. 83).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
TOBUZUL BUCUREȘTI 
(0—0). Au marcat : B&lău (min. 
47), Borzea (min. 66), respectiv 
Grigore (min. 71).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 1—1 (1—1). 
Autorii golurilor: Bolborea (min. 
14) pentru Automatica, Pancu 
(min.* 16) pentru Petrolul.

Relatări de la M. 
Verzescu, N. Ștefan, 
S. ~ — —
M.

META- 
Au 

Rotaru 
respectiv Vișinoiu

MORENI 
JIU

PAN-
2—1 (0—1). Au- 

Năstase (min.
75), respectiv

TRAC-
Au 
din 

si

AU-
2—1

Bizon, M.
N. Ștefan, D. Mihail, 

Beu, Gh. Ilinca, D. Brănoiu, 
Tacăl și P. Aurei.
RAPID BUC. 
Petrolul Ploiești

1.
2. _____ ____
3. Șoimii I.F.A. Sb.
4. Energia Slatina
5. “ *
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
IX _______ .____
14. Gaz metan
15. Tractorul Bv.
16. Pandurii Tg. Jiu
17. Carpați Mîrșa
18. I.C.I.M. Brașov

Rulmentul 
Automatica Buc. 
Metalul Buc. 
Metalul Plopeni 
Flacâra Moroni 
Dunârea Câlârașî 
Autobuzul Buc. 
Chimica TîmâvenS 
Mec. finâ Buc.

9 5 2 2 18- 4 12
8 5 2 1 11- 6 12
8 5 1 2 13- 5 11
8 5 1
9 5 1
8 3 4
8 4 1
8 4 1
9 4 1

2 14-12 11
3 12-10
1 18-14
3 14- 9
3 11-10
4

9 4 0 5
• 4 0 4
7 9 13
• 1 5 3
7 3 11
9 2 16
8 12 5
7 115
7 115

9-10
12- 14
13- 16
9- 6
S- 9
7- 11
8- 16 
5-16 
7-11
5-15

11 
10 
9 
9 
9 
I 
8 
7 
7 
7 
5 
4 
3
3

ETAPA VIITOARE (duminică 11 
octombrie) : Petrolul Ploiești — 
Dunărea Călărași, Luceafărul 
București — Energia Slatina, Pan
durii Tg. Jiu — LC.I.M. Brașov, 
Gaz metan Mediaș — Șoimii I.P.A. 
Sibiu, Metalul Plopeni — Chimica 
Tîrnăveni, Metalul București — 
Autobuzul București, Tractorul 
Brașov — Rulmentul Alexandria, 
Carpați Mîrșa — Flacăra Morenl, 
Mecanică fină București — Au
tomatica București, Rapid Bucu
rești — stă.

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele de intrare la meciul 

de fotbal ROMANIA — EL-

MARE — 
3—0 (1—0).

Pataki (min. 
Babolca

AURUL BRAD 
ORADEA 2—0 
Dosan (min. 
74).

SOMEȘUL
STRUNGUL ARAD 
Autorii goluri'or : 
38) Pop (min. 55) și 
(min 73). •*

MINERUL ILBA SEINI — 
F.C.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). Me
ciul s-a disputat la Negrești, te
renul Minerului fiind suspendat. 
Unicul gol a fost realizat de 
Diaconu (min. 83).

U.M. TIMIȘOARA — C.S.M. 
DROBETA TR SEVERIN 1—0 
(0—0). A înscris : Belanov (min. 
82)

F.C. BAIA MARE — MINERUL 
CAVNIC 5—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Roznai (min. 40), Buz- 
gău (min. 48), Caciuleac (min. 
65), Bălan (min. 80) și Sabău 
(min 85).

înfrățirea 
C.I.L. SIGHET î 
marcat : Bocșa 
teanu (min. 68) 
(min. 86).

RAPID ARAD — 
ȘOARA 1—0 (1—0). 
Borugă (min. 9).

DACIA ORAȘTIE 
CLUJ-NAPOCA 3—0 
marcat : Culea (min. 
(min 38) și S. Popa

Meciul Minerul Lupeni
Umpia Satu Mare a fost amînat. 

.............................. . Jur că, Z. 
C. Crețu, P. 

N. Străjan și

ORADEA — 
3—0 (0—0). Au
(min. 56) Mun- 

) și Svartman

C.F.R. TIMI-
A înscris :

— C.F.R. 
(2—0). Au
12), Vișan 
(min. 65).

O-

Relatări de la Al. 
Kovacs. A. Morar, 
Aoșan, I. Ghișa, 
L Ctndoi.

F.C. BIHOR 
F.C. Baia Mare 
Someșul S.M. 
Au^il Brad 
U.M. Timișoara 
F.C.M. Reșița 
Infrâțirea Oradea 
C.I.L Sighet 
Strungul Arad 
Min. Ilba Seini 
C.F.R. Cluj-Nap. 
C.F.R. Timișoara 
Olimpia Satu M. 
C.S.M. Drob. T.S. 
Minerul Lupeni 
Rapid Arad 
Minerul Cavnic 
Dada Orâștie

8 6 1 1 21- 8
8 5 1 2 12- 4
8 5 12 13-12
8 5 0 3
8 5 0 3
8 3 2 3
8 4 0 4
8 4
8 3
8 3
8 3
8 2
7 3 6 4
8 2 2 4
6 3 0 3
8 2 2 4
7 2 14
8 2 15

0 4 
1 4 
1 4
1 4
2 4

12- 9
10- 8
13- 8 
17-13
9-11
9-10
7-10
7- 16 

16-12 
10- 9
8- 9
6- 9
4-13
8-12
8-21

ÎS 
11 
11
10
10

8 
•
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5

11

1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
13.

ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie): F.C. Bihor Oradea — 
Minerul Cavnic, C.I.L. Sighet — 
Strungul Arad, Minerul Uba Seini 
— U.M. Timișoara, C.F.R. Timi
șoara — Minerul Lupeni, C.F.R. 
Cluj-Napoca — Someșul Satu 
Mare, Olimpia Satu Mare — Da
cia Orăștie, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — înfrățirea Oradea, Ra
pid Arad — Aurul Brad, F.C.M. 
Reșița — F.C. Baia Mare.

VEȚTA s-au pus in vînzare Ia 
casele stadioanelor „23 Au- 
frust*. Republicii șl Dinamo. 
Programul caselor : 9—18.



Finalele „Dacladel" la tenis

FLORIN SEOARCEANtl ȘI FLORENȚA MillAI- 
(AMPI0N1 ÎN PROBELE DE SIMPLU

© Florența Mihai — Marilena Totoran au cîștigat proba de dublu
Florin Segărceinu, Dumitru 

Hărădău. Doi jucători, din 
două generații, desparțiți de 10 
ani (Florin născut în 1961, Hă
rădău în 1951). Din 1979 se tot 
urmăresc unul pe celălalt în 
lupta pentru obținerea titlului 
de cel mai bun tenisman al 
țării. Atunci, in rreciul găzduit 
de moderna arenă de tenis a 
clubului Dinamo Brașov, Flo
rin Segărceanu îl smulgea pen
tru prima oară lui Hărădău... 
diploma de campion, într-o fi
nală nu numai spectaculoasă, 
dar și epuizantă. Faptele aveau 
să se repete în 1980 cam la a- 
celeași dimensiuni, de astă da
tă pe „centralul" clubului Pro
gresul din Capitală. Ajungem, 
astfel, la cea de a treia dispu
tă consecutivă a celor doi. Du
minică la prînz, în finala pro
bei de simplu din cadrul „Da- 
ciadei", speranța nr. 1 a teni
sului nostru, Florin Segărcea
nu. l-a învins pentru a treia 
oară pe Dumitru Hărădău. Me
ciul doar a părut că va fi echi
librat, în realitate (deși Hără
dău a condus cu 4—0 în pri
mul set, și cu 3—1 în cel de 
al doilea) Segărceanu dominîn- 
du-1 într-o manieră fără putin
ță de replică: mingile campio
nului au fost foarte „aspre", 
avînd o mare viteză, puse par
că cu mina la cîțiva centime-

în meci restanță la handbal

POLITEHNICA TIMIȘOARA-STEAUA17-23
TIMIȘOARA, 4 (prin tele

fon). în sala „Olimpia" a avut 
loc meciul dintre formațiile 
Politehnica și Steaua, contînd 
ca restanță din etapa a Vl-a 
a < ampionatului Diviziei „A“ la 
handbal masculin. Rezultat fi
nal : Politehnica — Steaua 
17—23 (9—12). Au fost nume
roși spectatorii dornici să ur
mărească această confruntară 
la capătul căreia, indiferent de 
rezultat, s-a putut spune că a 
fost interesantă și spectaculoa
să. Elevii antrenorului Con-

La încheierea turneului inaugural al Diviziei „A“ la baschet (f)

TREI ECHIPE AR
După primele trei etape ale 

campionatului national de bas
chet feminin, desfășurate in sala 
Floreasca din Capitală, au rămas 
neînvinse doar echipele Univer
sitatea Cluj-Napoca, Politehnica 
C.S.ș. 2 București si Voința 
București (fruntașele ediției tre
cute a întrecerii) care au tota
lizat cite 6 puncte. Urmează : 
4—6. Comerțul Lie. „Bolyai- Tg. 
Mureș, Olimpia București si 
Progresul București cite 5 p, 7—3. 
Crișul Oradea, C.S.U. Prahova 
Ploiești și Voința Brașov cite 4 
P. 10—12. Carpati C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe, Mobila Satu Mare șl 
Universitatea Timișoara cite 3 o. 
Rezultate :

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 54—53 
125—23). Un joc viu disputat, cu 
e captivantă evoluție a scorului 
si cu un final pe „muchie de 
cuțit- a tinut încordată atenția 
publicului. Timișorencele au con
dus cu 25—19 (min. 14) și 29—25 
unin. 20), dar în min. 23 tabela 
electronică indica 31—29 pentru 
brașovence. Apoi, avantajul a al
ternat la diferente mici, pentru 
ca rezultatul să fie decis de e- 
volufia de excepție a Cameliei 
Solovăstru. care nu numai că a 
înscris (în repriza a doua) 19 din 
cele 29 de puncte ale echipei 
Voința, ci șl pentru că. la sco
rul de 53—53. a transformat una 
din cele două aruncări libere de 
care a beneficiat. Au înscris : 
Solovăstru 24. Parcanschi 13, Ci- 
cio, Biro, Adler, Rusu cite 4, 
Tănase 1 pentru învingătoare, 
respectiv Czmor 14, V. Chepetan 
12, Armion 10, Bodea 8, Catrina 
6, Stamin 2. IIoszu 1. Arbitri ■ A. 
Atanasescu si Fi. Panaitescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 73—65 (41—31). In- 
tr-una dintre cele mai frumoase 
partide de sîmbătă. bucureșten- 
cele, jucînd ordonat și cu multă 
ambiție, au repurtat o victorie 
prețioasă șl meritată în fata unei 
formații la care puterea de luptă 
nu a putut compensa slaba evo
luție a unor jucătoare de bază. 
Au înscris : Pușcașu 17. Slmioa- 
nă 15, Kapelovies 14. Ivănescu 10. 
Aiixandru 8. Hagiu 9 pentru ÎTT- 
vingătoare. respectiv Constanti- 
nescu 16. Cigan 16. Casetti 13, 
Tabără 8. Niculescu 4. Oancea 4. 
Grigoraș 2. Szabo 2. Arbitri • N. 
Conslantineseu șl C. Tătaru.

OLIMPIA BUCUREȘTI — CAR
PATI C.S.Ș. SF. GHEORGHE 72— 

tri de liniile laterale, de cea 
de fund sau de colțuri.

Rezultatul finalei: Florin Se
gărceanu (Dinamo București) 
— Dumitru Hărădău (Steaua) 
6—4, 6—3, 6—1, după mai pu
țin de două ore de joc. Semi
finalele probei au avut loc 
simbătă. Dumitru Hărădău a 
jucat patru ore și jumătate, 
și numai după un ultim set în
cheiat la limită a reușit să-l 
învingă pe Sever Mureșan (Te
nis Club București) cu 6—1, 
8—10, 6—1, 6—4. în cealaltă se
mifinală Florin Segărceanu a 
trecut mal ușor decit era de 
așteptat de revelația acestei 
ediții a „Dacladei", stelistul 
Adrian MarcU. Segărceanu a 
ciștlgat cu 6—1, 6—4, 6—4.

Finala feminină i-a adus 
Florenței Mihai — această deo
sebit de înzestrată jucătoare, 
in talentul căreia mal credem, 
și care, după opinia noastră, 
mai poate urca, incă, in ierar
hia mondială — al doilea titlu 
de campioană (primul l-a cu
cerit In 1977, într-o finală cu 
Virginia Ruzici). Evoluția ei a 
fost la Înălțimea cărții de vi
zită, favorita învingind-o cu 
6—0, 6—4 pe Daniela Moise 
(Steaua). Tot duminică s-a dis
putat și finala de dublu femi
nin, ea aducînd clubului Dina
mo București cel de al treilea 

stantin Jude au început bine 
acest meci, au atacat organizat, 
reușind să preia conducerea cu 
4—2 în min. 13. Dar Steaua a 
pus treptat stăpinire pe joc. 
Steliștii au înscris multe goluri 
prin aruncări de la distanță, au 
acționat lucid pe contraatac, 
au găsit culoare prin care au 
străpuns apărarea adversă.

Printre marcatori: Folker 6, 
Feher 3, Arghir 2 — pentru 
Politehnica ; Dumitru 8, Stingă 
5, Drăgăniță 5 — centru 
Steaua. C. CREȚU-coresp.

RĂMAS NEÎNVINSE
49 (40—35). Mult întinerită (față 
ele campionatul trecut) cu ele
mente dotate, echipa Olimpia a 
obținut o victorie lejeră, dar nu
mai datorită evoluției din repriza 
secundă. Foarte tînăra formație 
din Sf. Gheorghe, promovată a- 
nul acesta in Divizia „A". a lup
tat cu ambiție, dar lipsa de ex
periență competițională a majori
tății jucătoarelor (din lot fac 
parte șapte junioare, dintre care 
două au 15 ani, iar una... 14 ani) 
e împiedică, deocamdată, să ob? 
tină rezultate favorabile. Au în
scris : Clubăncan 26, Cristea 9, 
Ghițescu 9, Trică 6, Biră 6. Mă- 
ringuț 4, v. Ion 4. Tarantino 8 
pentru învingătoare respectiv 
Bede 14, Csikl 10, Moian 8. Mo
rar 8, Keresztes 5, Kovacs 4. Ar
bitri : N. ionescu și N. Sdrula.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
64—56 (32—23). Echipa studențeas
că a Izbutit să depășească han
dicapul produs de absența a 
cinci dintre titularele formației 
de anul trecut (Suzana Pîrșu — 
bolnavă. Maia Zidaru — suspen
dată. Elena Filip, Ecaterina Bra- 
du șl Constanța Fotescu — cu 
cereri de transfer depuse), reali- 
zînd o victorie meritată în fata 
unor adversare ambițioase și bi
ne pregătite. Scorul a fost mal 
tot timpul strins dar finalurile 
de repriză au aparținut Politeh
nicii : de la 24—23 a ajuns la 
32—23, în prima repriză, 
de la 58—56 (min. 39) a 
ajuns la 64—56 în cea de a 
doua. Au înscris : Roșianu 18. 
Bădinici 18. Chvatal 16. Rado 8. 
Keresztes! 4 pentru învingătoare, 
respectiv Biră 18. Clubăncan 15. 
Trică 13. Mărlnguț 6, Froiter 2. 
V. Mihai 2. Arbitri : E. 
și P Pasere.

VOINȚA BUCUREȘ1 - l k. 
PĂȚI SF. GHEORGHE 86—42 
(45—21), C.S.U. PLOIEȘTI — MO- 
BIIA SATU MARE 81—73 (30—3D 
„U“ CLUJ-NAPOCA — COMER
ȚUL TG. MURES 89—55 '47—’9A 
CRTSUL — MOBILA 77—54 
24), „U" CLUJ-NAPOCA — U-
NIVERSITATEA TTMTSOynA <M- 
42 (38—2D. VOTNT'\
— VOINȚA BRASOV 76—46 '?R— 
24). POLTTEITNICA — P” 
SUL 94—55 (45—20).
— C.S.U. PRAW^A «o— 
33).

Dumitru STANCOt ecry 

titlu: Florența Mihai — Mari
lena Totoran au întrecut cu 
6—3, 6—4 perechea Luminița 
Sălăjan — Liliana Pop (Poli
tehnica Cluj-Napoca). Una din
tre semifinale nu a avut loc, 
iar în cea de a doua Sălăjan 
— Pop au învins cu 6—4, 6—4 
pe Dorina Brăștin — Rodica 
Gheorghe. Azi, de la ora 12, 
pe terenurile Progresul vor 
avea loc ultimele două finale: 
dublu bărbați și mixt.

Ion GAVR1LESCU

CAMPIONAIELE BALCANICE DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

spre tînăra noastră sportivă 
Olga Nemeș. Ea a jucat deose
bit de bine in meciul cu iu
goslava Perkucin (locul VII in 
top-ul european), reușind s-o 
învingă după o luptă epuizantă, 
in care victoria a stat in per
manență pe muchie de cuțit, 
scorul setului ultim (31—29) 
ilustrînd perfect ambiția cu 
care s-a disputat fiecare punct. 
Din păcate, finala a urmat la 
scurtă vreme, și Olga Nemeș a 
trebuit să părăsească Învinsă 
spațiul de joc, dar nu Înainte 
de a-și disputa titlul în 5 se
turi, în care de multe ori s-a 
aflat la ctrma jocului. Branka 
Batinici (Iugoslavia), locul 20 
in top-ul european, datorită 
serviciilor foarte dificile, a 
reușit în cele din urmă să în
toarcă rezultatul in favoarea sa.

Foarte frumoasă și compor
tarea lui Șerban Doboși, care 
s-a impus într-o manieră cla
ră in fața jucătorului nr. 1. 
iugoslavul Zoran Kalinici (lo
cul 23 în clasamentul euro
pean), dar și el a fost depășit 
în finală de Bela Meszaros (lu-

ARGENTINA - S. U. A. 
iN FINALA CUPEI DAVIS

BUENOS AIRES, 4 (Ager- 
pres) — Finala Cupei Davis se 
va disputa anul acesta între 
selecționatele de tenis ale Ar
gentinei și S.U.A., ambele for
mații conducînd cu scorul de 
3—0 în meciurile semifinale ce 
Ie susțin la Buenos Aires și 
Portland cu echipele Angliei 
și, respectiv. Australiei. In 
partida de dublu din ziua a 
doua, perechea argentiniană 
Vilas, Clerc a învins cu 8—6, 
8—6. 6—2 cuplul britanic Jar- 
ret. Smith, iar americanii 
Fleming și McEnroe au între
cut cu 8—6, 6—4, 8—6 pere
chea australiană Dent, McNa
mara.

NOI MEMBRI Al C. 1.0.
MUNCHEN, 4 (Agerpres). — 

Cu prilejul lucrărilor celei 
de-a 84-a sesiuni a Comitetu
lui internațional olimpic 
(C.I.O.) de la Baden Baden 
au fost cooptați șapte noi mem
bri : Vladimir Gernusak (Ce
hoslovacia). Nikos Filaretos 
(Grecia), Pirjo Haggman (Fin
landa). Zhenlian He (R.P. Chi
neză). Gunther Heinge (R. D. 
Germană). Flor Isava — Fon
seca (Venezuela) și șeicul Fa- 
hid AI-Ahmad Al-Sabah (Ku
weit). Marchizul d’Exeter (Ma
rea Bri’anie) a fost ales vice
președinte onorific pe viată 
«1 C.I.O

TELEX © TELEX • TELEX © TELEX • TELEX
ATLETISM e La Brisbane 

(Australia), sportivul britanic 
Steve Ovett a cîștigat proba de 
800 m cu timpul de 1:49.13. Cursa 
de 100 m plat a revenit sprinte
rului american Mei Lattany. tn 
10.24.

BOX • Americanul Mike 
Weaver și-a păstrat .titlul de 
campion mondial la categoria 
grea (versiunea W.B.A.) învin- 
gînd la puncte. în 15 reprize, pe 
James Tillis. în meciul desfășurat 
la 9 s»mnnt 'Chicago).

HANDBAL >• La Basel, tn med 
nen.ru orenminarille ..Cupei CU

MIHAI CIUBOTARII 
CAMPION BALCANIC LA BOX

POLA. 4 (prin telefon). Casa 
tineretului din frumosul oraș 
iugoslav a găzduit duminică 
după-amiază întrecerile finale 
ale celei de a XlX-a ediții a 
Balcaniadei de box. La ultimul 
act al competiției au participat 
și 5 boxeri români. Este vorba 
de Mircea Fulger (ușoară), Mi
hai Ciubotaru (semimijlocie), 
Marinică Ouată (mijlocie mică). 
Gheorghe Butnaru (mijlocie) și 
Gheorghe Preda (grea). Dintre 
ei doar Ciubotaru a reușit să 
învingă (abandon 3). cucerind 
astfel titlul de campion balca
nic. El l-a avut ca adversar pe 
sportivul turc H. Baiaktar, care 
a opus o dîrză rezistență mai 
ales în primele două reprize. 
Deși nu a primit decizia de în
vingător, fiind întrecut la 
puncte, bine a boxat și Mircea 

goslavia), nu Înainte insă de 
a fi încercat totul pentru a fi 
realizat victoria.

★
Cu ocazia campionatelor s-au 

desfășurat și lucrările Confe
rinței balcanice. Printre altele, 
s-a stabilit ca ediția a XlX-a 
să aibă loc între 30 septembrie 
și 3 octombrie 1982, tn Turcia.

★
Rezultate tehnice. Simplu fe

te. Semifinale: Olga Nemeș
— Gordana Perkucin 3—2 (17, 
—12, 21. —20, 29); Branka Ba- 
tinicl — Eva Ferenczi 3—1 
(—21, 19, 1», 17); finala: Bati
nici — Nemeș 3—2 (—10, 20, 
—18, ÎS, 19). Simplu masculin. 
Semifinale: Doboși — Kalinici 
3—1 (8, —15, 18, 13); Meszaros
— Juhasz 3—1 (12, 19, —17, 11).
Finala: Meszaros — Doboși
3—1 (—19, 13, 17, 10). Dublu fe
minin. Semifinale: Ferenczi. 
Nemeș — Fazlik, Serif o va 3—0 
(13, 16, 16); Perkucin, Batinici
— Păun, Alboiu 3—1 (19, —18,
18, 14). Finala: Ferenczi, Ne
meș — Perkucin, Batinici 3—0 
(22, 18, 23). Dublu mixt. Semi
finale: Kalinici, Perkucin — 
Crișan, Ferenczi 3—1 (17, —13, 
16, 18); Urh, Batinici — Flores- 
cu, Nemeș 3—1 (19, —14, 17,
14). Finala: Kalinici, Perkucin
— Urh, Batinici 3—1 (—21, 9, 
15, 8).

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH
ROMA, 4 (Agerpres). Parti

da a doua a meciului pentru 
titlul mondial de șah pe care 
și-l dispută, Ia Merano, marii 
maeștri A. Karpov și V. Kor- 
cinoi s-a întrerupt la mutarea 
a 41-a. Karpov, care a jucat 
cu albele, are un pion în plus

IN PRELIMINARIILE C.M.
La Aukland, In grupa finală a 

zonei Asia — Oceania din cadrul 
preliminariilor C.M., Noua Ze- 
elandă a întrecut cu 1—0 (0—0) 
echipa R. P. Chineze. A înscris 
în minutul 52 Herbert. Din aceas
tă grupă — din care se califică 
pentru turneul final două forma
ții — mai fac parte Arabia Sau- 
dită și Kuweit.

CAMPIONATE, CUPE
SCOȚIA. Echipa F.C. Aberdeen, 

viitoarea adversară a formației 
F.C. Argeș tn Cupa U.E.F.A., a 
învins, pe teren propriu, cu 2—0 
echipa Morton. In clasament : 
Celtic 12 p, Aberdeen șl St. Mir
ren cîte 8 p.

ITALIA (et. 4). Inter, adversara 
lui Dinamo în Cupa U.E.F.A., a 
terminat la egalitate. 1—1 la Ca
gliari. Oaspeții au egalat prin Be- 
calosL Ascoli — Napoli 0—0, A- 
velllno — Genoa 0—0, Catahzaro 
— Florentina J—2, Cesena — Udi- 
nese 3—1, Como — Bologna 2—2, 
Milan — Juventus 0—1, Torino — 
Roma 2—2. tn clasament : Juven-

peăor" la feminin, echipa vest- 
germană H.C. Frankfurt pe Main 
a întrecut cu scorul de 24—31 
(13—9) formația locală.

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în turneul zonal feminin de la 
Cuprlja (Iugoslavia) continuă să 
conducă Suzana Makslmovlcl, cu 
7V, p (1), urmată de compatrioa
tele sale Amalia Pihalllcl 7V. și 
Gordana Markovlcl 6V, p (1) • 
In runda a doua a turneului in
ternațional de la Tuzla (Iugosla
via) jucătorii români Mlhal Șubă 
sl Valentin Stoica au remfcat 

Fulger în compania fostului 
campion european de tineret 
M. Puzovici (Iugoslavia). Cel doi 
au oferit un meci de zile mari, 
fiind aplaudați pentru lupta lor 
frumoasă. Slab a evoluat însă 
Marinică Ouatu (a nesocotit 
toate indicațiile primite de la 
colt) in fata lui S. Stankovici 
(Iugoslavia), pierzînd la puncte. 
Gheorghe Butnaru șl Gheorghe 
Preda au cedat amîndoi înain
te de limită. în rundul 3. But
naru a abandonat în fața lui 
S. Karakele (Turcia), iar Preda 
a fost făcut k.o. de D. Peci 
(Iugoslavia). Deci, la această 
ediție, un singur titlu balcanic 
pentru boxerii români !

Campionii balcanici în ordi
nea categoriilor : H. Bonev
(Bulgaria), L. Simici (Iugosla
via), A. Ratlev (Bulgaria). M. 
Bakrisioris (Grecia). E. Durmuș 
(Turcia), M. Puzovici (Iugosla
via). M. Ciubotaru (România), 
S. Stankovici (Iugoslavia). S. 
Karakele (Turcia). T. Kacear 
(Iugoslavia), D. Peci (Iugosla
via), A. Salihu (Iugoslavia).

BALCANIADA DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pao ti

nastelor românce a fost socoti
tă in unanimitate ca o verita
bilă plăcută surpriză, mal ale» 
Dorina Cordoș și Doina Stăi- 
culescu concurînd aproape fără 
greșeală și bucurîndu-se de bi
nemeritate aprecieri din par
tea specialiștilor și spectatori
lor. Dealtfel, duminică. Dorina 
Cordoș a cucerit medalia do 
aur la coardă, la egalitate cu 
gimnast* Anei* Ralenkova din 
Bulgaria, aceasta fiind prima 
medalie de aur cucerită da 
sportivele românce la Balca
niadă.

In finalele masculine, Dan 
Odorhean (la sol), la egalitate 
cu Stoian Delcev (Bulgaria) și 
Kurt Szilier (la cal cu minere), 
tot la egalitate cu Delcev, au 
cucerit medalii de aur, la fi
nele unor execuții in care cei 
doi campioni mondiali univer
sitari ai României și-au onorat 
cu brio frumoasele lor cărți da 
vizită.

Gimnastele și gimnaștii ro
mâni au cucerit în total 23 da 
medalii, dintre care 8 de aur.

în poziția de întrerupere, da
mele și piesele ușoare aflin- 
du-se pe tabla de joc.

La reluare s-au mai efectuat 
15 mutări, după care Korcinoi 
s-a recunoscut învins. Scorul 
este acum 2—0 în favoarea lui 
Karpov.

tus 8 p, Fiorentina, Torino, Inter, 
Roma cîte 4 p.

ANGLIA (et. 8) : Sunderland — 
Coventry 0—9. Nots County — Ar
senal 2—1, Brighton — Manches
ter City 4—1 ; Leeds — Aston 
Villa 1—1, Liverpool — Swansea
2— 2, Manchester United — Wol
verhampton 5—0, Southampton — 
Ipswich 4—3, Stoke — Everton
3— 1, Tottenham — Nottingham 
Forest 3—0 ; Birmingham — West 
Ham 2—2. In clasament conduce 
Ipswich, urmată de West Ham.

R.F. GERMANLA (et. 9) : Ba
yern Milnchen — Ndmberg 1—1, 
MSnchengladbach — Eintracht 
Frankfurt 1—0, Stuttgart — Ham
burg 1—2, Darmstadt — Kaisers
lautern 0—0, Bielefeld — Koln 
0—2, Leverkusen — Dortmund 
2—L Bremen — Braunschweig 
2—o, Bochum — Duisburg 2—2. 
In clasament : Bayern Mdnchen 
13 p, KSIn 13 p, Hamburg 12 p.

LA CALI (Columbia), meciul 
dintre echipa locală Deportivo șl 
Flamengo, contînd pentru grupele 
semifinale ale „Cupei Libertado- 
res", a fost cîștigat de formația 
braziliană cu 1—0 (1—0). A înscris 
Nunez (min, 10), 

partidele cu Luklci și, respectiv,’ 
Kovacevid. Farago a cîștigat la 
Paloss, iar Vukid l-a învins pe 
Nurcicl. tn clasament conduo 
Kovacevid șl Farago cu cîte 
IV, p.

YACHTING • Penultima regată 
din cadrul campionatului mondial 
la clasa „Olandezul zburător", 
care se desfășoară la Palamos 
(Spania), a fost cîștigată de echi
pajul vest-german Zlnk — Burg-' 
hold. tn clasamentul general, pe 
primul Ioc se află echipajul fra
ților Batzlll (R. F. Germania).
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