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CAMPIONATELE BALCANICE pholetahi din toate tarile, UNIȚI-VA I

DE GIMNASTICA -
ETAPĂ DE PREGĂTIRE

A „MONDIALELOR
Desfășurate pentru a treia 

oară în Grecia, începînd din 
1976, Campionatele balcanice de 
gimnastică din 1981 au fost, și 
la cea de-a 13-a ediție, un ex
celent prilej pentru echipele 
participante de a-și verifica po
tențialul, în preajma unui eve
niment de majoră importanță 
cum sînt Campionatele mon
diale de la Moscova, cu deose
bire pentru sportivii români și 
bulgari. Dealtfel, lupta pentru 
întâietate în gimnastica spor
tivă s-a dat, la Serres, în nor
dul Greciei, între reprezentan
ții României și Bulgariei, care 
au dominat cu autoritate com
petiția, ocupînd toate locurile 
fruntașe ale clasamentului. 
Dacă la băieți disputa a fost 
mai echilibrată, la fete, în 
schimb, așa cum ne așteptam, 
gimnastele românce s-au aflat 
în permanență la cîrmă, au 
cîștigat (cu excepția birnei) 
toate aparatele, avind în Cris
tina Grigoraș și Dumitrița Tur
ner două vedete autentice, care 
și-au confirmat 
cărți de vizită. Cu 
atenție în finalul 
de la sol, Cristina 
să cîștige și această probă.

Specialiștii prezenți la Serres 
au avut cuvinte de, laudă la 
adresa celor trei gimnaste ro
mânce de la ritmică-modernă, 
Dorina Cordoș, Doina Stăicu- 
lescu și Rozica Popescu cule- 
gînd ropote de aplauze pentru 
evoluțiile lor.

frumoasele 
mai multă 
exercițiului 
ar fi putut

In vederea

meciului de simbătă

cu Elveția

LOTULUI
REPREZENTATIV

DE FOTBAL

ANUL XXXVII - Nr. 9903 |

PREGĂTIRILE

sortul■
ZIAR Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

]4 PAGINI - 30 BANI Marți 6 octombrie 1981

(Continuare In pag a 4-a>
Dumitrița Turner, cîștigătoare 

la sol

SÂPTĂMÎNA ACEASTA, TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI
DEBUTEAZĂ IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

Joi, la București, Steaua va juca cu B.s.C. Saturn holn
Trei dintre cele patru repre

zentante ale țării noastre in 
cupele europene la baschet de
butează, săptămîna aceasta, în 
ediția .1981—1982 a competițiilor 
respective. începutul îl face, 
chiar astăzi, Dinamo București 
care joacă, la Istanbul, cu for
mația Beșiktas, în cadrul Cu
pei cupelor. Arbitri: M. Naharr 
(Israel) și L. Kral (Ungaria) ; 
returul va avea loc marți 13 
octombrie, la București. Echipa 
calificată va juca în următorul 
tur cu Stroitel Kiev.

Interesul cel mai mare este 
stirnit de partida 
și B.S.C. Saturn 
drul grupei A a
nirea va avea loc joi, la Bucu
rești (sala Floreasca, ora 18) 
și va prilejui un atractiv meci 
între campioanele României și

dintre Steaua
Koln, in ca-
C.C.E. întîl-

D4CI404 Campionatele naționale

finalele „Daciadei" la tir

ROMULUS NICOLESCU, DE 6 ORI
PE PRIMA TREAPTA A PODIUMULUI!

R. F. 
luînd 
jucat 
nirii :
L.
din grupa A mai fac 
chipele Maccabi Tel 
Torpan Helsinki.

Tot joi, formația

Germania, în ultima evo- 
și baschetbaliști care au 
în S.U.A. Arbitrii întîl- 
A. Ivanov (Bulgaria) și 

Baldini (Italia). Amintim că 
parte e- 
Aviv și

feminină 
Universitatea Cluj-Napoca sus
ține primul meci (de la exis
tența secției de baschet) în ca
drul C.C.E. Adversară, la A- 
lena, formația Sport Club. Ar
bitri : B. iîason (Israel) și G. 
Gancev (Bulgaria) ; returul se 
va disputa Ia 15 
Cluj-Napoca.

A patra echipă, 
rești, va inaugura 
rilor, jucînd la 
in Israel, cu formația Maccabi 
Darom Ramat Her.

octombrie, la
Voința Bucu- 
seria meciu- 
4 noiembrie,

Dobrin. Crișan și Stredie -
noutățile de ultima oră
Reunit duminică seară, lo

tul reprezentativ de fotbal 
și-a început, ieri, la Snagov, 
pregătirile pentru întîlnirea 
de sîmbătă, cu Elveția, în 
cadrul preliminariilor Cam
pionatului Mondial.

în urma controlului medi
cal, M. Zamfir, C&mătaru și 
Nedelcu au fost scoși din 
pregătiri, cei trei jucători a- 
vînd întinderi și fiind irecu
perabili în această săptă- 
mînă.

Din cauza acestor acciden
tări de ultimă oră, federația 
noastră va cere, astăzi, înlo
cuirea celor trei jucători 
lista comunicată inițial 
F.I.F.A.

în pregătirile de la Snagov 
se află următorii 20 de jucă
tori : Cristian, Moraru, Ne- 
grilă (gripat), Ștefănescu, Sa- 
meș. Munteanu II, Stredie, 
Ungureanu, Al. Nicolae, 
cleanu, Stoica, Augustin, 
dănescu, Bălăci, Crișan, 
brin, Dudu Georgescu, 
man, Țălnar, Văetuș.

Ieri, lotul reprezentativ a 
susținut două antrenamente. 
Astăzi, „tricolorii" vor efec
tua o nouă ședință de pregăr 
tire și vor studia adversarul 
de sîmbătă, prin intermediul 
înregistrărilor din partidele 
susținute de echipa națională 
a Elveției în acest sezon.

pe 
la

Ți- 
Ior- 
Do- 
Șoi-

Ultimele două zile ale fina
lelor „Daciadei" la tir pentru 
arme cu glonț au fost intere
sante, mai ales datorită încer
cărilor hotărîte ale trăgătorilor 
outsider! de a tranșa în favoa
rea lor disputa cu cei mii buni 
trăgători ai țării. Numai că li
derii diferitelor probe au re
zistat cu brio acestor asalturi 
— foarte puternice dealtfel — 
din această luptă rezultînd cî- 
teva performanțe cifrice demne 
de atenție.

Bunăoară, proba de pistol 
viteză. Proaspătul vicecam- 
pion european de la Titograd, 
Corneliu Ion, lăsase după pri
ma manșă pîrtie liberă 
tinerilor săi 
care cel mai 
Virgil Suciu 
manșă, față de „doar" 297 o 
ale lui Ion). Numai că Suciu 
n-a rezistat marii responsabili
tăți de a conduce plutonul și, 
cu 296 p în manșa a doua, a 
fost nevoit să cedeze poziția 
de frunte celui care s-a dove
dit, încă o dată, mai bun : 
Corneliu Ion s-a „adunat" și. 
reușind o manșă excelentă 
(299 p), a devenit încă o. dată 
campion. Virgil Suciu a intrat 
în baraj cu Grațian Calotă 
pentru ocuparea locului secund, 
dar a trebuit să se recunoas
că din nou învins, în fața unui 
țintaș — Calotă — hotărît, se 
pare, să refacă din terenul

mai 
dintre 

pornise
colegi, 
lansat 

(299 p în prima
înRomulus Nlcoiescu, poziția 

genunchi, înaintea decarului a- 
flat la 50 de metri...

pierdut în ultimii ani, după 
excelenta comportare de la 
C.E. de la Lvov, în 1979, cînd 
luptase în baraj pentru meda
lia de bronz;

O luptă la fel de intere
santă s-a dat și în cealaltă pro
bă fruntașă, cea de pistol stan
dard. senioare. Sîmbătă. la în
trecerea de „precizie", Anișoara

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Ultimele finale la tenis

FLORIN SEGĂRCEANU- ANDREI DÎRZU
Șl ADRIAN MARCU - DANIELA MOISE, 
CÎȘTIGĂTORII PROBELOR DE DUBLU

în Divizia „A“ de baschet feminin

NIVELUL TEHNIC AL ÎNTRECERILOR POATE FI ÎMBUNĂTĂȚIT!
Turneul inaugural al ediției 

a 33-a a campionatului națio
nal de baschet feminin a re
liefat superioritatea echipelor 
Universitatea Cluj-Napoca, Po
litehnica C.S.Ș. 2 București și 
Voința București (neînvinse în 
cele trei meciuri susținute) 
care, ca și în ediția trecută a 
competiției, par a fi principa
lele candidate la locurile de 
pe podiumul de premiere. Un 
salt substanțial l-a realizat for
mația Olimpia București. în 
care elementele tinere predo
mină prin număr și prin pres
tație de nivel superior ; jocuri 
bune a făcut și Progresul 
București, dar fluctuațiile în 
comportare continuă să-i fie 
caracteristice ; la Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș, respecta
rea disciplinei tactice (pe fon
dul unei pregătiri judicioase) 
compensează, în parte, handi
capul slăbirii efectivului ; Cri- 
șul Oradea a luat un start ne
convingător, dar desigur că bi- 
horeticele își vor arăta, la tur
neul următor, adevărata capa
citate ; la Voința Brașov, „șo
cul" plecării a trei dintre ju
cătoarele de bază s-a resimțit, 
însă păstrăm încrederea că 
pînă la sfîrșit brașovencele vor 
obține o poziție onorabilă în 
clasamentul competiției; promi
țătoare evoluția echipei C.S.U. 
Prahova Ploiești, proaspăt pro
movată în Divizia „A“; în 
schimb, nesatisfăcătoare com
portarea baschetbalistelor de la

Universitatea Timișoara, sub 
valoarea individuală a compo
nentelor echipei ; Mobila C.S.S. 
Satu Mare, cu un efectiv mai 
slab de la an la an, se anunță, 
alături de fragedele jucătoare 
de la Carpați C.S.S. Sf. GheOr-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

încă două probe în 
„Daciadei" la tenis de 
mantă s-au încheiat 
prînz, cîștigătorii 
cele 5 titluri puse în jgc. Pe 
terenul central, în ultimul act 
la dublu bărbați, s-au întîlnit 
cuplurile Florin Segărceanu — 
Andrei Dîrzu (Dinamo Bucu
rești) si Dumitru Ilărădău 
(Steaua) — Traian Marcu (Di
namo Brașov). Partida, fără să 
se ridice la nivelul unui spec
tacol deosebit, e plăcut totuși 
prin cîteva momente bune de 
tenis create de cîștigători. dar 
si de cuplul învins. Rezultat 
final : Segărceanu, Dîrzu — Hă- 
rădău. Tr. Marcu 6—3. 6—2,
6—4.

A doua finală, cea ds dublu 
mixt, a adus clubului Steaua

finalele 
perfor- 
Ipni la 

completînd

un titlu (singurul, dealtfel), pe
rechea Adrian Marcu — Da
niela Moise cîștigînd în două 
seturi : 8—6. 6—4 în fața cu
plului Liviu Mancaș (Steaua) — 
Lumipița Sălăjan (Politehnica 
Cluj-Napoca).

Iată și clasamentul- final al 
acestei ediții a 
Simplu masculin : 1. 
ceanu (București). 2. 
dău (București), 
(București). 
(București) :
1. Florența
2. Daniela
3. Luminița 
Camelia

„Daciadei". 
FI. Segăr- 

. D. Hără- 
A. Marcu 

Mureșan 
senioare s

3.
4. S. 

simplu
Mihai (București), 
Moise (București), 
Sălăjan fCIuj), 4. 

Chiriac (Tîrgovișțe) ;
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)

STEAUA A CIȘTIGAI „CRITERIUL OLIMPIC"
La Snagov s-a desfășurat 

concursul de caiac-canoe „Cri
teriul olimpic", competiție re
zervată sportivilor pînă la 23 
de ani. în program au figurat 
curse pe distanțele de 500 și 
1 000 m din programul olimpic. 
Iată rezultatele înregistrate : 
probe de 500 m : K 1 : I. Bîr
lădeanu (Steaua) 1:48,4, M. Cio- 
banu (Dinamo) 1:50,4, I. Jiga
rov (D) 1:50,6; C 1 : Gh. Titu 
(D) 1:58,3, C. Olaru (St.) 1:58,5, 
D. Nenciu (St.) 1:59,1 ; K 1 F : 
Tecla Borcănea (Farul) 2:04,6, 
Elisabeta Băbeanu (D) 
Marioara Voicu (D) 
K 2 : Steaua (Gh. Nițu

2:05,4, 
2:07,2

. — A.
Coman) 1:37,7, Steaua (A. Ve- 
lea — I. Constantin) 1:37,9, 
Steaua (E. Bîrlădeanu — L 
Lețcaie) 1:38,3 ; C 2 : Dinamo 
(D. Bețiu — F. Gurei) 1:46,4, 
Steaua (M. Timofte — C. Du-

LA CAIAC CANOE
1:47,7, Steaua (I. Cor- 

— T. Cobzarenco) 
K 2 F S Farul Con- 

(Tecla Borcănea — A- 
Zavelcă) 1:54,0, Dinamo 

— Drăgan) 1:54,4, C.S.Ș.
(Voican — Dinescu)

mitraș) 
neenco 
1:49,4 ; 
stanța 
nișoara 
(Voicu 
Triumf 
1:56,7 ; probe de 1 000 m : K 1 : 
I. Geantă (D) 3:50,0, A. Coman 
(St.) 3:52,5, M. Ciobanu (D) 
3:53,5 ; C I ! M. Timofte (St.) 
4:10,8, N. Mihăiescu (St.) 
4:13,6, I. Feodorov (D) 4:14,3 ; 
K 2 : Steaua (I. Bîrlădeanu — 
E. Bîrlădeanu) 3:30,5, Steaua 
(A. Velea — I. Constantin) 
3:31,5, Dinamo (I. Nicolae — 
S. Alexe) 3:33,2; C2: Dinamo 
(D. Bețiu — F, Gurei) 3:43,7, 
Steaua (T. Cobzarenco — I. 
Corneenco) 3:47,2, Steaua (D. 
Nenciu' — N. Sergan) 3:49,7 ; 
K 4 : Steaua (Gh. Nițu — F. 
Marinescu — M. Dineu — N.

Fedosei) 3:08,0, Dinamo 
mofte — I. Geantă — 
vadaru
Steaua (M. Ionescu — N. Fri- 
gioiu — F. Bologa 
3:10,5.

I. Jigarov)

(P. Di- 
C. U- 
3:10,0,

V. Ignat)

Clasament pe echipe : 1.
Steaua 200 p, 2. Dinamo 188 p, 
X Farul Constanța 28 p. 4. Ma
rina Mangalia 20 p, 5. Danubiu 
Tulcea 19 p, 6. C. S. Brăila 
13 p, 7. SIMARED Baia Mare 
11 p, 8. Olimpia 10 p. 9. C.S.Ș. 
Triumf 9 p, 10. Chimia Rm. 
Vîlcea 4 p.

★
Astăzi (după-amiază) și mii- 

ne (dimineața) pe lacul Snagov 
se desfășoară ultimul concura 
din calendarul intern al sezo
nului — concursul republica* 
de mare fond (20 km băieți, 
1# km fete).



COMBINATUL POLIGRAFIC BUCUREȘTI -

PERFORMERA PRIMULUI TUR

SPORTIVII DIN ORADEA-7 TITLURI!

întrecerile primului tur al fi
nalei campionatului national de 
oină, ediția 1981, au continuat 
sîmbătă și duminică pe stadio
nul Minerul din Baia Mare pe 
o vreme ploioasă și rece care 
a făcut terenul greu și alune
cos, cerînd jucătorilor eforturi 
suplimentare în mînuirea min
gii și a bastonului.

în pofida condițiilor atmosfe
rice nefavorabile, multe intîl— 
niri ale celor 11 echipe finalis
te s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic și spectacular. Partida 
dintre Dinamo București (ac
tuala deținătoare a titlului) și 
C.P. București (fostă multiplă 
campioană) a întrunit atribu
tele unul veritabil derby. Tipo
grafii — care nu mai câștiga
seră în campionat de CÎțiva ani 
în fața dinamoviștilor s-au im
pus la un scor categoric: 22—11 
(6—6). Campionii n-au mai 
strălucit la „bătaia mingii", rea- 
lizînd doar 5 puncte suplimen
tare. iar la „prindere" au pa
sat exasperant și ineficacet fu
gind parcă de responsabilita
tea trasului în adversar. In 
plus, ei au fost vulnerabili și 
în apărare, opt din cei unspre
zece jucători fiind loviți. în 
schimb, tipografii, după un în
ceput timid la „bătaie", unde 
au obținut 6 puncte suplimen
tare. și-au regăsit ritmul nor
mal la „prindere". ~ 
conduși de centrul 
Gheorghe Drăghici, o 
tă... mașină de pase, 
torii au acționat cu _ 
în fazele „prinsului la mijloc", 
au stăpînit ambele culoare și 
pasînd în viteză, derutant, și-au 
țintit adversarii la „ducere", la 
„întoarcere" și în zona de fund. 
Cei mai preciși trăgători 5 Ma
rin Dragomir si Marin Simoiu. 
Arbitrul Vasile Comșa (Călă
rași). ajutat la tușă de Viorel 
Băiin (Baia Mare) și Dumitru 
Prunache (Tîrgoviște) au con
dus bine următoarele formații:

C.P.B. : Petre Stoian. Vasile

Excelent 
mijlocaș 
adevăra- 
învingă- 

siguranță

CAMPIONATELE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

Matei o conducea pe dubla 
campioană europeană de la Ti
tograd, Ana Ciobanu, cu un 
punct (292 p—291 p) și era clar 
că dintre aceste două trăgătoa
re avea să fie aleasă noua cam
pioană a țării. La întrecerea 
de „viteză", organizată dumi
nică, Anișoara a cedat însă 
psihic (287 p, fată de 295 p) 
înaintea Anei Ciobanu-care a 
urcat astfel pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului și în 
campionatul național si în fi
nalele „Daciadei".

A existat, însă, și un „so
list" al ultimelor două zile de 
concurs. Pușcașul Romulus Ni- 
eolescu a reușit o performantă 
rară, aceea de a intra în po
sesia a 6 titluri de campion re
publican și al „Daciadei", în 
probele individuale și împreu
nă cu echipa sa, Steaua. Cel 
mai prețios dintre toate este 
acela din proba de pușcă liberă 
8 x 40 f, pe care a dominat-o 
cu 1165 p. Rezultatul egalează

ULTIMELE FINALE LA TENIS
(Urmare din pag. I-a) 

dublu masculin: 1. Segărcea- 
nu — Dîrzu (București). 2. Hă-; 
rădău (București) — Tr. Mar- 
cu (Brașov), 3. Mancaș — A. 
Marcu (București), 4. O. Vîl- 
cioiu (Brașov) — L. Bucur 
(București) ; dublu feminin J
1. Florența Mihai — Marilena 
Totoran (Bucureșt), 2. Lumi
nița Sălăjan — Liliana Pop 
(Cluj), 3. Dana Beleuță — Alice 
Dănilă (București), 4. Dorina 
Brăștin (Arad) — Rodica 
Gheorghe (Galați) : dublu mixt:
1. A. Marcu — Daniela Moise 
(București), 2. L. Mancaș 
(București) — Luminița Sălă
jan (Cluj), 3. J. Bîrcu — Alice 
Dănilă (București), 4. A. Mîrza 
(Brașov) — Elena Trifu (Bucu
rești).

Incepînd de azi, pe tere
nurile din parcul sportiv Pro
gresul din Capitală se desfă
șoară turneul final al Diviziei 
de tenis. Iată echipele califi
cate: masculin: Tenis Club 
București, Constructorul Galați, 
Steaua, Dinamo București, (de
ținătoarea titlului), Dinamo 
Brașov și Politehnica Cluj-Na- 
poca; feminin: Steaua, Progre
sul București, Dinamo Bucu
rești (deținătoarea titlului). Po
litehnica București. Politehnica 
Cluj-Napoca și U.T. Arad. 

Gălățeanu, Ion Zică, Alexan
dru Putinței, Ion Anton, Ser- 
ban Iancu, Gheorghe Ciulina- 
ru (Ilie Dacău), Marin Drago
mir, Cornel Popescu, Marin Si
moiu, Gheorghe Drăghici.

DINAMO : Mihai Andrușcă, 
Iosif Minac, Gheorghe Chițu 
(Carol Berâșoaie), Alexandru 
Bobeică, Florian Dincă, Con
stantin Oancea, Tudor Sîrbu, 
Dumitru Enășoaie, Ion Fundă- 
țeanu, Traian Perșinaru, Ni- 
colae Păsărică.

Dacă C.P.B., Dinamo Bucu
rești și Universitatea Bucu
rești (ultima emotivă în jocu
rile cu miză) n-au avut nici un 
moment contracandidați la pri
mele trei locuri, pentru pozi
ția a 4-a însă s-a dat o aprigă 
luptă între Metalul Tîrgoviște 
și Viață Nouă Olteni (jud. Te
leorman), meciul lor direct ter- 
minîndu-se nedecis : 8—8. Oi- 
niștii din Olteni, indisciplinați 
și preocupați mai mult de de
ciziile arbitrilor și nu de joc, 
au cedat cu ușurință în fața 
principalilor favoriți, în timp 
ce metalurgiștii (antrenor-jucă- 
tor mg. Mircea Iordache) și-au 
apărat șansele pînă la ultimul 
meci, obtinînd un egal (7—7) 
In compania tipografilor bucu- 
reșteni care le-a adus califi
carea în manșa a doua.

CLASAMENTUL PRIMULUI 
TUR : 1. C.P. București 29 p,
2. Dinamo Buc. 28, 3. Universi
tatea Buc. 26, 4. Metalul Tîr
goviște 24. 5. Viață Nouă Ol
teni 23, 6. Energia Rîmnicel 
(Jud. Buzău) 17, 7. Dinamo 
Tulcca 17, 8. Tricolorul Baia 
Mare 16, 9. Avintul Frasin 16, 
10. Dacia Pitești 12, 11. Lami
norul Roman 12. Primele patru 
echipe au obținut dreptul de 
participare în turul II. în care 
se va decide campioana țării, 
programat în zilele de 10 și fi 
octombrie pe Stadionul tinere
tului din Capitală.

Troian lOANIfESCU

în același timp recordul națio
nal al lui Ilie Codreanu. Ace
lași țintaș a dominat si între
cerile în picioare și în ge
nunchi (377 p, respectiv 390 p).

REZULTATE TEHNICE : 
pușcă liberă 3 x 40 f : I. N. Ni- 
colescu (Steaua) 1165 p, 2. F. 
Cristofor (Steaua) 1157 p, 3. M. 
Dumitrescu (Dinamo) 1155 p,
4. I. Codreanu (Steaua), 5. M. 
Marin (Steaua) 1149 p, 8. M. 
Rea (CSU Brașov) 1148 p; echi
pe : 1. Steaua 4596 p; pistol 
standard : 1. Ana Ciobanu (Di
namo) 586 p, 2. Anișoara Matei 
(Dinamo) 579 p. 3. Elisabeta 
Bădiceanu (Steaua) 576 p. 4. 
Maria Macovei (Dinamo) 574 p.
5. Dorina Guler (Dinamo) 573
p, 6. Elena Ghioroaie (Steaua) 
571 p; echipe : 1. Dinamo 1739 
p, 2. Steaua 1713 p ; pistol li
ber : 1. G. Calotă (Steaua)
557 p, 2. I. Neagu (Dinamo) 
555 p, 3. L. Stan (Steaua) 554 
p, 4. M. Trușcă (Steaua) 553 p, 
5. D. Ionescu (CSU Brașov) 549 
p, 6. A. Cristea (Olimpia) 548 
p ț echipe: 1. Steaua 2206 p,
2. Dinamo 2152 p ; pușcă stan
dard, 3 x 20 f : 1. Eva Ionescu 
(CSU Brasov) 562 n. 2. Maria 
Lakatoș (CSU Oradea) 562 p,
3. Niculina Iosif (IEFS) 560 p,
4. Magda Borcea (IEFS) 560 o ; 
echipe : 1. IEFS 1672 p, 2. CSS 
1 Buc (echipă de junioare) 1647 
p ; pistol viteză : 1. C. Ion 
596 p, 2. G. Calotă 595 p, 3. 
V. Suciu 595 p,4.M. Stan 594 p,
5. D. Vinț 592 p. 6. C. Țîrlolu 
(toți Steaua) 589 p ; echipe ;
1. Steaua 2374 p (nou record),
2. Dinamo 2337 p.

CAZUL SIDERALA
Reuniunea de duminică, poate 

cea mai corectă din acest an 
sub aspectul primilor cal cla
sați, s-a lovit pentru a primi ca
lificativul maxim de decizia o- 
flcialilor privind cazul Siderala 
din premiul Răcoasa. Siderala 
s-a angajat prin A. .Brailovschi 
în cîștigarea cursei. Înainte de 
potou a galopat, a derobat, dar 
prin efortul conducătorului său 
a fost reechilibrată, tn momen
tul trecerii potoului se afla pe 
locul 2 cu un mers normal. A 
urinat o lungă pauză privind
anunțarea, de către oficialii reu
niunii, a primelor trei locuri.
După care Siderala a fost des
calificată. Regulamentul probe
lor da calificare la art. 6, punc
tul e, precizează că „orice cal 
care trece linia sosirii în galop 
sau tn orice altă alură afară

Timp de două zile, la Arad, 
s-au desfășurat finalele cam
pionatelor naționale individua
le de judo ale juniorilor. Pe 
cele două saltele de concurs 
s-au aliniat 129 juniori I (15— 
16 ani) și 138 juniori II (13—14 
ani) clasați pe primele trei 
locuri în etapele de zonă. O 
comportare remarcabilă au a- 
vut tinerii practicanți ai spor
tului în kimono din Oradea, 
care au cucerit 7 titluri (3 la 
juniori I și 4 la juniori II) din 
totalul de 14.

Iată clasamentele finale : 
JUNIORI I — cat. 53 kg : 1. 
O. Moscovici (C.S.Ș. 1, Buc.),
2. A. Mudura (C.S.Ș. Oradea),
3. Z. Kiss (Gloria Bistrița) și 
O. Tudoran (Casa Pionierilor 
Oradea) ; cat. 57 kg : 1. M. 
Tîrlea (C.S.Ș. Oradea), 2. S. 
Ciure (C.S.Ș. Oradea), 3. B. 
Tarnoski (Olimpia Buc.) și D. 
Drîmbe (C.S.Ș. Gloria Arad) ; 
cat. 62 kg : 1. B. Varga (Vo
ința Tg. Mureș), 2. I. Takacs 
(Rapid Arad), 3. I. Bălgrădean 
(C.S.Ș. Deva) și F. Baciu 
(C.S.Ș. 1 Buc.); cat. 68 kg: 
1. V. Constantinescu (C.S.Ș. E- 
nergia Buc.), 2. E. Ispas (Lie. 
Alba Iulia), 3. L. Dobai (C.S.Ș. 
Oradea) și V. Griparis (C.S.Ș. 
1 Buc.) ; cat. 75 kg : 1. I. Na- 
ghi (C.S.Ș. Oradea), 2. R. Tă- 
năsescu (C.S.Ș. 1 Buc), 3. M. 
Albișor (C.S.Ș. 1 Buc.) și F. 
Gora (C.S.Ș. Municip. Gh. Gh.- 
Dej) ; cat. 83 kg : 1. A. Varga 
(Voința Tg. Mureș), 2. G. 
Beșleagă (Olimpia Craiova), 3.

O ETAPĂ CU SURPRIZE

ÎN DIVIZIA „A“ DE POPICE
In campionatul Diviziei „A" 

de popice s-a disputat sîmbătă 
șl duminică etapa a n-a, în
cheiată cu cîteva surprize. Dar 
iată rezultatele etapei :

FEMININ • Gloria București— 
Laromet București 2417—2415 p d 
(scor individual 2—4). Meci deo
sebit de disputat în care echipa 
oaspete a trecut pe lingă o 
mare victorie. Campioana mon
dială Margareta Cătineanu a 
fost performera reuniunii cu 
452 p d (cu nici o bilă în gol), 
la fel de bine a evoluat de la 
Gloria și Ana Petrescu — 433
p d — singurele' jucătoare, de
altfel, de la gazde care au ob
ținut victorii directe în fața ad
versarelor lor. De la Laromet 
s-au remarcat Stela Andrei — 
418 și Silvia Ralciu — 411. (N.
Ștefan—coresp). 0 Metrom Bra
șov — Petrolul Băicoi 2373 —
2346 (3,5—2,5). Partidă echilibra
tă în care pînă la ultimul 
schimb au condus cu 14 „bețe" 
jucătoarele oaspete, dar brașo- 
veanea Margareta Bodean, ju- 
cînd pe ultimul schimb, a tatre- 
cut-o pe adversara ei, Elena 
Ilie, cu 444—401 șl astfel victo
ria a revenit Metromului. Cea 
mal bună jucătoare de la Pe
trolul a fost Stela Bucur — 440 
p d. (C. Gruia—coresp.) 0 Hi
dromecanica Brașov — Voința 
Tg. Mureș 2310—2369 (2—4) 0
Voința Odorhei — Electromureș 
Tg. Mureș 2424—2419 (4—2). Am
bele formații au jucat bine, a- 
vînd în Maria Ferenczi — 427 și, 
respectiv, Ileana Baciu — 430
cele mai eficace concurente. (A. 
Pialoga-coresp.). 0 Voința Ora
dea — U.T. Arad 2393—2182 (6—0) 
0 Dermagand Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița 2175—2250 (2—4).
Joc cu rezultate modeste, cea 
mai bună fiind reșițeanca Euge
nia Lăcătușu — 405 p d. De la 
gazde cel mai mare punctaj l-a 
realizat Agneta Papp — 388. (I. 
Păuș — coresp). 0 Voința Plo
iești — Olimpia București 2432— 
2295 (5—1) 0 Rapid București —
Voința Galați 2513—2475 (3—3).
Rapidistele, revenite după un 
an de absență în Divizie, au 
întrecut pe jucătoarele echipei 
campioane după un meci fru
mos. Primele două jucătoare au 
fost Vastlica Plnțea — 453 p d 
șl respectiv. Elena Radu — 440.
(D. Diaconescu—coresp.) 0 Con
structorul Gherla — Voința Ti
mișoara 2273—2303 (2—4) 0
Voința București — Dada Plo
iești 2451—2220 (6—0).

HI PISM
decit trap va fi distanțat („des
calificat"). Dar ta ce alură a 
trecut potoul Siderala 7 N-a e- 
xlstat „suflare" pe hipodrom 
care să nu fi protestat, sub di
verse forme, pentru această 
descalificare considerată de pu
blic ca incorectă. De obicei, 
oficialii alergărilor și-au for
mat deprinderea ca, pentru ca
zurile controversate, să afișeze 
imediat fotografia sosirii. Ceea 
oe, să recunoaștem, nu s-a ta- 
țîmplat duminică, confirmtadu- 
se un caz unic în trapul nos
tru. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa 1 : 1. Meloman (M.
Gheorghe) ree. 1:36,5, 2. Client, 
3. Orfan. Simplu 4, ordinea 10, 
ordinea triplă 517, Cursa a 2-a: 
1. Drăgălaș (I. G. Nicolae) ree. 
1:29,8, 2. Grăbit. Simplu 2,40, or
dinea 15, event 22. cursa a 3-a o

I. Contras (Metalul Aiud) și F. 
Cazacu (C.S.Ș. Municip. Gh. 
Gh.-Dej) ; cat. +83 kg ; 1. A. 
Kun (C.S.Ș. Oradea), 2. I. Cră
ciun (C.S.Ș. 1 Buc.), 3. D. Ari- 
mie (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) și S. 
Cojocaru (Voința Focșani) ; 
JUNIORI II — cat. 40 kg : 
1. C. Goje (C.S.Ș. Oradea), 2. 
N. Ghiță (Dinamo Brașov), 3. 
S. Timofte (Oțelul Tîrgoviște) 
și S. Racoviță (C. P. Galați) ; 
cat. 44 kg : 1. P. Buglea (C. P. 
Oradea), 2. S. Agapie (Dinamo 
Brașov), 3. Gh. Vrînceanu 
(C.S.Ș. M. Ciuc) și Gh. Dum- 
brăveanu (C. P. Lugoj) ; cat. 
49 kg : 1. D. Păcurariu (C.S.Ș. 
Gloria Arad), 2. C. Ungureanu 
(Viitorul Pitești), 3. I. Bălălău 
(Viitorul Pitești) și S. Roiu 
(C.S.Ș. Unirea Iași); cat. 55 
kg : 1. D. Bolbose (C.S.O. Muș- 
celul C. Lung), 2. E. Pavel 
(Voinicelul Buc.), 3. D. Spiridon 
(C. P. Bacău) și C. Andraș 
(C. P. Bistrița) ; cat. 62 kg : 
1. R. Tanca (C.S.Ș. Oradea), 2. 
N. Iosif (C.S.Ș. Oradea), 3. P. 
Flueraru (Viitorul Pitești) și Z. 
Baloga (Voința Tg. Mureș) ; 
cat. 70 kg : 1. V. Teballoo
(C.S.Ș. 1 Buc.), 2. A. Aremie 
(C.S.Ș. Municip. Gh. Gh.-Dej),
3. I. Toth (C. P. Lugoj) șl A. 
Magalea (C. P. Oradea); cat. 
+70 kg : 1. G, Burlan (C.S.Ș. 
Oradea), 2. M. Grogea (C.S.Ș. 
Municip Gh. Gh.-Dej), 3. P. 
Anițoaie (C.S.Ș. Unirea Iași) și 
F. Szabo (C.S.Ș. Oradea).

Nicolae CHINDEA

MASCULIN 0 Voința Bucu
rești — Laromet București 4825— 
4835 (3—3). Formația Laromet, 
echipă nou promovată In Divi
zie, juclnd în deplasare cu o 
formație bine cotată în ultimele 
ediții ale campionatului, nu pu
tea emite pretenții la victorie, 
mal ales că după primele două 
schimburi scorul era favorabil 
Voinței cu 1640—1620. Aceasta 
Insă, avînd pe posturile 3—4 ju
niori cu un randament foarte 
slab (Piștalu a fost învins de 
către Pop cu 747—855, iar Para- 
schlv de către Stoleriu, junior 
șl el, cu 743—791) a cedat ad
versarului conducerea (3276— 
3130). Echipa Laromet a reușit 
să mențină 10 puncte din acest 
plus la sfîrșitul întîlnlril, obți- 
nînd o meritată victorie. In me
ciurile schimburilor 4—5 s-au 
obținut următoarele rezultate > 
Voicu — Ganță, Stefănescu 858— 
725, Ardac — Ștefan 837—834. La 
sfîrșitul partidei, antrenorul 
Voinței, A. Gomoiu, a motivat a- 
cest rezultat surpriză prin evo
luția slabă a celor doi juniori și 
prin absența a doi jucători de 
bază din formație, p. Purge șl 
C. Rădulescu, care nu s-au pre
zentat la meci 1 (T. R.) 0 Olim
pia Reșița — Metalul Hunedoa
ra 4844—4953 (4—2). cei mai efi
cace popicari au fost Iile Bălaș 
— 883 de la hunedorenl șl Ale
xandru Cadar 823 de la reșl- 
țeni. (D. Glăvan-coresp). 0 Au
rul Bala Mare — Voința Tg. 
Mureș 5341—4926 (5—1). Echipa
campioană a jucat excelent, ob- 
ținînd șl un nou record al are
nei (cu piste de plastic). Prin
cipalii realizatori au fost St. 
Boariu — 950 și, respectiv, A. 
Bene — 868. (L. Chira-coresp.)
0 Jiul Pe tril a — Constructorul 
Tg. Mureș 5296—5043 (5-D •
Electromureș Tg. Mureș — Teh- 
noutilaj Odorhei 5069—4697 (5—1)
• Carpați Sinaia — Rulmentul 
Brașov 4741—4897 (1—5). Joc în 
care fostul campion mondial 
Iosif Tlsmănar a fost de depar
te cel mai precis jucător — 875. 
De la gazde, doar juniorul FI. 
Irlmescu a dat randament, în- 
vlngîndu-1 pe brașoveanul V. 
Donos cu 837—826. (V. Feldman- 
coresp.) o Chimica Tlrn&veni — 
Progresul Oradea 54G8—5258 
(5—1) • Olimpia București —
Chlmpex Constanța 5184—4993 
(4—2) • Constructorul Galați
Petrolul Băicoi — Cîmpina 4884— 
4809 (5—1) • Gloria București—
C.F.R. Constanța 4980—4857 (5—1).

t. Aldina (D. Iorga) perf. 1:32,6, 
7. Osica. Simplu 2, ordinea 18, 
event 8. Cursa a 4-a : 1. Sellma 
(R. Costică) perf. 1:29,2, 2. Man
șon, 3. Trucaj. Simplu 3, ordi
nea 14, event 9, ordinea triplă 
1 304. Cursa a 5-a : 1. Dirijor 
(C. Iorga) perf. 1:26,5, 2. Sele
nar. Simplu 4, ordinea 18, event 
13, triplu cîștlgător 204. Cursa a 
6-a : 1. Hrubița (V. Gheorghe) 
perf. 1:26,9, 2, Diafilm, 3. So
lara. Simplu 3, ordinea 12, event 
45, ordinea triplă 303. Cursa a 
î-n : 1. Riverana (A. Brailovs
chi) perf. 1:30.1, 2. Tufana.
Simplu 2,40, ordinea 6, event 11, 
triplu cîștigător 283. Cursa a 
8-a : 1. Diafan (M- Leontopol) 
rec. 1:28,2, 2. Stăvilar, 3. Ostia. 
Simplu 2,40 ordinea 8, event 9, 
ordinea triplă 80. Cursa a 9-a : 
1. Julieta (G. Tănase) perf. 
1:44,4, 2. Hipolit. Simplu 2,60, 
ordinea 30, event 9, triplu cîștl
gător 68.

Ooru IONESCU

GĂZDUIEȘTE MIERCUi 
DERBYUL DINAMO

După turneul de la Miercurea 
Ciuc, care a cuprins cinci eta
pe, campionatul primei serii 
Valorice a Diviziei „A" la ho
chei a programat o etapă dublă 
ta cadrul primului din cele 
două tururi cu runde săptămî- 
nale. Este vorba, deci, de eta
pele cu numărul 6 șl 7 din des
fășurarea cărora mai statem da
tori cititorilor noștri cu trei re
zultate : Dunărea Galați — 
Steaua (al doilea meci, disputat 
sîmbătă) șl Încheiat cu rezulta
tul de 2—9 (0—5, 1—2, 1—2) prin 
punctele marcate de Vlșan și 
Blneață pentru gazde, respectiv 
Udrea 4, Nistor 3, Hălăucă și 
Cazacu pentru bucureștenl.

De asemenea, la Miercurea 
Ciuc a avut loc dubla confrun- 
tared intre S.C. Miercurea Ciuc 
Îi Avintul Gheorgheni. Primul 
oc, disputat sîmbătă, a fost 

ceva mai echilibrat, lncheindu- 
se cu victoria localnicilor : 6—3 
(1—0, 2—3, 3—0), prin golurile 
realizate de B. Nagy 2, Bartalis, 
Peter, Miklos, Z. Nagy, respec
tiv Tamas 2, Csergo, iar ta a 
doua partidă, disputată dumini
că, victoria a revenit tot echi
pei locale la un scor categoric : 
13—0 (5—0. 4—0, 4—0), golurile 
fiind marcate de : B. Nagy, Ge- 
reb și E. Antal cite 2, Prakab, 
Csiszer, Mikloș, Torjoc, Z. Nagy, 

Todor, Bartalis.
Campionatul continuă cu eta

pele 8 și 9, care vor avea loo 
miercuri șl joi. în cadrul lor, 
la București este programată o 
întîlnire de mare atracție : DI- 
NAMO — STEAUA. Faptul că 
jocul va avea loo la București 
constituie și o confirmare a 
deschiderii — ta sfîrșlt I — a 
patinoarului „23 August", unde 
dlnamovlștli vor susține dumi
nică 11 octombrie, de la ora 17, 
meciul tur din C.C.E. cu Zagle- 
ble Sosnowiec, campioana Polo
niei. Cu atît mai mult, sînt aș
teptate cu Interes cele două me
ciuri de vîrf ale campionatului 
nostru.

Iată și clasamentul înaintea a- 
cestor două etape :

1. S.C. Mier. Ciuc
2. Steaua Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Dunărea Galați
6. Avintul Gheor.
8. Progr. M. Ciuc

Il-a val 
general 
ția bun 
Sf. Ghe< 
echipa 
țîndti-se 
dată la 
promova 
lorică, c 
în acest 

Dar if 
a n-a.: 
Liceul u 
2—0, 3— 
ghe — f 
«-1, 2- 
hei — 
7—4 (1—
etapa a 
A.S.E. - 
(1-1, 4
CIuj-Napi 
Gheorghe 
C.S.S. Li 
Tîrnava 
1-3).

în clas 
a trei e 
Sf. Gheo 
Tîrnava 
mia Cluj 
dăuți cu 
Miercurea 
timul lot 
studențesc

INCEF

7 6 0 1 45—18
7 6 0 1 55—17
7 6 0 1 60—34
7 2 0 5 31—60
7 1 0 6 20—54
7 0 0 7 19—47

12
12
12

4
2
0

METALUL SF. GHEORGHE 
CONDUCE IN SERIA A ll-A

La Miercurea Ciuc au conti
nuat jocurile din cadrul seriei a

L» 1j
bltv.. .4
tre cele* 
ții, care 
nivel tot 
sezon înti 
mulă nou 
fășurare : 
va dispui 
după jcare 
clasament) 
sate) o i 
celelalte 
dispute îr 
într-o a <3 
competiția 
șoară la 1

Cele do 
au loc la 
octombrie 
Intre 7 ș;

• Me 
Miercurea 
Miercurea 
nad Osv 
5-9 (1-2,

STIAUA, NEÎNVINSĂ, ÎN
CLASAMENIIJLUI DIVIZIEI „A“
Săptămîna trecută s-au consu

mat și cele trei restante din 
campionatul masculin al Diviziei 
„A“. Steaua a realizat un ve
ritabil „tur de forță*4, învingînd 
— în deplasare — ambele repre
zentante ale Banatului. Astfel, 
elevii antrenorilor Cornel Oțe- 
lea șl Otto Telman se instalea
ză — neînvinși — în fruntea 
clasamentului. Cunoscînd palma
resul campioanei poate că n-ar 
trebui subliniată în mod deose
bit această performanță, dar 
știind, la fel de bine, că aceas
tă formație și-a înnoit simțitor 
lotul, că în ,,7M-le de bază s-au 
petrecut spectaculoase transfor
mări (tineri absolut necunoscuți 
intrînd Intre mari vedete) se 
cuvine să elogiem evoluția ste- 
liștilor și să-1 felicităm pe an
trenori. După cum se cuvine e- 
vidențiată și comportarea echi
pelor Dinamo București și H.C. 
Minaur, Dinamo Brașov, U. Cra
iova și Constructorul C.S.U. 
Oradea.

Cu aceasta, campionatul se în
trerupe pînă la 8 aprilie 1982, 
cînd se va relua cu etapele 
8—11 ale turului și, în conti
nuare, cu cele ale returului, 
punctul final fiind prevăzut la 
20 iunie. Selecționerii echipei 
naționale stabilesc în aceste zile 
lotul (ieri a avut loc și o șe

dință a Cv 
antrenorilor 
rativele „t 
pă în prea 
ceri interna 
cerea antre 

T asc x. * ’ xUA
2. Dinamo
3. H.C. Mi
4. Dinamo
5. Poli Tin
6. U. Craio'
7. Constr. C
8. Relon Să
9. Constr. j

10. U. Cluj.-
11. Știința I
12. Petrolul

»CUP/!
Rezultate < 

„Cupei de t 
feminin. S 
București - 
stanța 20—2C 
Știința Bacă 
Iași — Proi 
18. Seria a 
Timișoara — 
Constructoru: 
mentul Bra: 
sitatea Clu 
Tg. Mureș 
ți : Șt. Creți 
conescu, Nui 
șan).

......... ................-TOPUL ARBITRILOR

1. R. ANTOCHI — H. BOSCHNER (Brașo
2—4. C. Căpățînă — Gh. Mihalașcu (Buzău) 

N. Danieleanu — L Rădulescu (Ploiest 
Gh. Sandor — Fr. Lakomczik (Oradea, 

5. R. Iamandi — Tr. Ene (Buzău)
6—9. Gh. Lung — C. Bening (Brașov) 

D. Purică — D. Șenchea (Ploiești) 
C. Cristea — Gh. Dumitrescu (Con stain 
I. Manoliu — St. Dcneanu (Sibiu)

10—11. N. Iancu — N. Dumitru (Buzău)
Alex. Vîrtopeanu — St. Georgescu (Bu

Campionatele republicane de c

M. NLAGU ÎNVINGĂTOR
La baza hipică din Lugoj au 

continuat întrecerile din cadrul 
Campionatului republican de că
lărie, competiție care se desfă
șoară In cadrul „Daciadei". Ca 
și pînă acum, și în ultimele evo
luții ale competitorilor am asis
tat la dispute strtase, lupta pen
tru titlu fiind foarte echilibrată. 
La obstacole, cat. mijlocie, ste- 
listul Mircea Neagu cu Ecou a 
confirmat saltul calitativ din ul
tima perioadă, reușind să termi
ne parcursul fără penalizare, si- 
tutadu-se pe primul loc.

tn avanpremiera întrecerilor 
oficiale de juniori, s-a desfășurat

LA CAIEG0E1
o cupă rezer 
mulți dintre ( 
se calități.

REZULTATE 
cole, cat. mij 
Neagil (Steau: 
Gruia. Deac (I 
4 p, 3. Mariaj 
cu Belami 8 
Victor Cocean 
cu Satrap 0 p 
Mirodo-na (Tin 
0 p.- (41,7 s), 3 
(C.S.M. Crai< 
(41.5 s).

întrecerile oc
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în 
tu
lul 
hei 
m- 
dl- 
la 

va
it*
apa
.s., 
-2, 
;or- 
î—4 
lor- 
oca 
din 
esc 
8—8 
mia 
Sf.

-î);
8—1,

In Cupele europene

I ADVERSARELE REPREZENTANTELOR NOASTRE
I VĂZUTE DE LA CRAIOVA,

DOBRIN CONVINGE
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Vinerea trecută la Ziirich, 
sorții au hotărit viitoarele 
jocuri din turul II al cupelor 
europene. După cum se știe, 
în C.C.E., Universitatea Cțaio- 
va va întîlni pe B.K. Copen
haga, campioana Danemarcei, 
iar în Cupa U.E.F.A. Dinamo și 
F.C. Argeș vor juca cu Inter- 
nazionale Milano și, respectiv, 
F.C. Aberdeen.

Iată, în rindurile de mai jos, 
primele păreri ale antrenorilor 
formațiilor noastre referitoare 
la adversarele lor, precum și 
la meciurile pe care urmează 
să le susțină.

DUMITRU NICOLAE-NICU- 
ȘOR (Dinamo) : „Internazio- 
nale este recunoscută ca o echi
pă valoroasă. Ea nu se poate 
dezice, bineînțeles, de maniera 
de ioc proprie fotbalului ita
lian. cu echilibru între com- 
nartimente, cu marcaj, cu 
pressing, cu măsuri speciale în 
apărare, toate pe fondul unei 
tehnicități perfecte. Nu ne sim
țim, totuși, complexați, nu res
pingem, în nici un caz, gîndul 
că ne putem califica în turul 
trei. Vom contracara pe «Inter» 
printr-o tactică adecvată, care 
se va concretiza după ce, ală
turi de vicepreședintele clubu
lui, însărcinat cu probleme de 
fotbal, Vasile Anghel, voi ur
mări pe viu, duminică, la Mi
lano. meciul viitorilor noștri 
adversari, în compania lui Ce
sena. din campionatul italian".

ION OBLEMENCO (Univer
sitatea Craiova) : „Trecînd în 
revistă echipele care s-au cali
ficat în turul al doilea al Cu
pei campionilor se poate spu
ne că sortii ne-au avantajat, 
indicîndu-ne ca adversară pe 
campioana Danemarcei, forma
ția B.K. Copenhaga. Am discu-

BUCUREȘTI Șl PITEȘTI...
tat cu~ jucătorii mei despre se
riozitatea cu care trebuie să 
abordăm dubla întîlnire, amin- 
tindu-le că fotbalul danez se 
caracterizează printr-un joc în 
forță, de mare angajament fi
zic. Multi dintre jucători cu
nosc acest lucru. Dealtfel, au 
avut un exemplu concret, în a- 
cest sens, oferit de meciul a- 
mical Danemarca — România, 
disputat în primăvară, la Co
penhaga, pe care l-am pierdut 
cu 2—1 tocmai din cauza ca
lităților amintite ale fotbaliști
lor nordici. Oricum, este o ex
celentă șansă pentru noi de a 
ajunge în sferturile de finală 
ale Cupei campionilor europe
ni, pe care nu vrem s-o iro
sim. Sperăm să revenim la for
ma maximă și să obținem vic
toria în ambele întîlniri".

ALEXANDRU CONSTANTI- 
NESCU (F.C. Argeș) 8 „Cre
dem că sorții ne-au oferit cel 
mai dificil adversar din toți 
cei trei trecuți in dreptul echi
pelor românești. Am și discu
tat cu un profesor de engleză 
de la institutul din Pitești, care 
a stat o lună la Aberdeen și 
mi-am făcut o primă impresie 
despre adversarul nosTru, pe 
care, probabil, îl voi urmări și 
intr-un joc de campionat. Se 
subînțelege că Aberdeenul re
prezintă o formație puternică, 
întărită în ultimul timp, un 
„team" tipic pentru fotbalul 
scoțian, fotbal de angajament 
și tehnică. Șansa noastră este 
că jucăm primul meci în de
plasare. Ne vom mobiliza pen
tru un rezultat strins la Aber
deen, chiar pentru un egal, pen
tru a forța calificarea la Pi
tești. Exemplul lui „Poli" Ti
mișoara, care a eliminat anul 
trecut pe Celtic, ne stimulează 
și ne obligă 1“

Meciul de ‘o Tlrgovlște» dintre 
echipe locală și Dinamo, a prezen- 
tat un interes mai larg în perspec
tiva apropiatei confruntări interna
ționale cu reprezentativa Elveției, 
din cadrul preliminariilor Campio
natului Mondial. Fapt confirmat de 
prezența în tribunele stadionului lo
cal a secretarului federației de fot-, 
bal, Ion Alexandrescu, a antreno
rului echipei noastre naționale, Va
lentin Sîănescu, șl a secundului său, 
Victor Stânculescu, care veniseră pen
tru a urmări evoluția jucătorilor di- 
namoviști selecționați in lotul națio
nal, precum și a lui Dobrin, posibil 
candidat de ultimă oră la această 
selecție.

In ceea ce-i privește pe dinamo- 
viști, impresiile lăsate de ei nu pot 
fi considerate pe deplin edificatoare, 
avînd în vedere faptul că evoluția 
tor urma doar Ic cîteva zile după 
epuizantul efort depus în partida- 
retur de Io Sofia, cu Spartak Levski, 
Starea de oboseală era evidentă la 
aproape întreaga echipă și în con
secință nici randamentul selecționa- 
bililor nu s-e ridicat Ic nivelul po
sibilităților pe care ei le au. Ex
cepție o făcut portarul Moraru, care 
a confirmat din nou, prin cîteva sa
lutare intervenții, justețea cooptării 
Iul în lotul reprezentativ, precum și 
— în oarecare măsură — Augustin, 
același mijlocaș de mare travaliu, de 
astă-detă însă cu o eficiență parcă 
ceva mai scăzută, dar care s-a aflat, 
totuși, la un pas de gol, împiedi
cat fiind de a-l înscrie doar prin 
tragerea lui de tricou în careul ad
vers. Oricum, Augustin rămîne o so
luție viabilă și - credem noi — ne
cesară pentru meciul cu Elveția.

Tehnicienii de la București au ple
cat, în schimb, plăcut impresionați 
de comportarea lui Dobrin, cate — 
fără a străluci - și-a demonstrat din 
nou marile Iul calități. Pe un post 
mai puțin obișnuit (poate) pentru 
el, cel de vîrf de atac, șl în con
dițiile unul marcaj foarte strîns, tîr- 
govîșteanul a jucat cu multă ambi
ție, a luptat fără menajamente pen
tru fiecare minge, a dat din nou 
pase ideale coechipierilor și l-a pus 
la grea încercare pe Moraru In min. 
27, cînd lovitura lui de cap, bine 
plasată, a fost parată in extremis de 
portarul dinamovist.

După opinia noastră, evoluția de 
sîmbătă o lui Dobrin oferă evident 
un argument pentru selecția lui In 
lotul reprezentativ.

Constantin FIRANESCU

lizat de studenții bucureștenî s-a 
petrecut între stoperul (lorgulescu) și 
extremul lor stînga (Bucurescu). Deci 
cu atît mai neașteptată a apărut 
manevra celor doi pentru apărătorii 
brașoveni cu cît s-a efectuat de ju
cători din linii atît de diferite. Ac
țiunea lorgulescu-Bucurescu arată cil 
de productivă poate fi această ar* 
mă tactică dacă ea intră in preo
cupările și repetările de la antre
namente.

Dar, cum subliniam, o vedem ex
trem de rar, acum, în meciurile din 
campionat, explicația fiind șl dis
pariția unor cupluri de mare omo
genitate, pe verticala și orizontala 
direcției de acțiune. Cîndva scriam 
cu admirație despre perechi ca Du- 
mitriu li - I. lonescu, Badea - 
Dridea I, Constantin — Voinea, Do
brin — Naghi (Frățilă, Kraus), Nicu- 
șor — Ene I etc., etc. Astăzi nu 
mai descifrăm, In mecanismul tactic 
al formațiilor noastre, existența unoi 
asemenea perechi, remarcabile prin 
sincronizarea gîndirii tactice și a 8- 
xecuțiilor tehnice, veritabile „mașini 
de pătrundere șl realizare1* In dis
pozitivele adverse, lată de ce sa
lutăm în mod special un gol înscris 
dintr-o acțiune tactică pe nedrept 
uitată, neglijată, și despre a cărei 
utilitate ne-au convins și jocurile In
terne, dar mai cu seamă cele In
ternaționale - Implicit cel de la 
București, dintre România șl Ungaria 

atît de deficitare la capitolul 
eficacitate.

Eftimie IONECCU

joc aerisit, elaborat, cu o bună or* 
ganizare, mai ales la ieșirile di i de
fensivă ; revelatoriu fiind șl moralul 
lui robust. Edificator in acest sens 
este faptul că ia numai 4 minute 
după ce constănțeni! au deschis 
scorul (min. 81), hunedorenîi au 
reușit să egaleze. Poate că altă e- 
chlpă, în aceeași situație neplăcută 
din finalul partidei, ar fi acuzat șo
cul — capabil să zdruncine serios 
multe formații atunci cînd au mal 
rămas doar cîteva minute de Joc •» 
nemaiavînd replică...

Adrian VASILESCU
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• AZI LA PLOIEȘTI, LOTUL 

IDE TINERET — PETROLUL. 
Pregătindu-se în vederea meciu
lui cu Elveția, din cadrul Cam
pionatului european, care va a- 

(vea loc vineri, la Ploiești, lotul 
de tineret al țării noastre sus
ține, astăzi, la Ploiești, un joo 
de verificare avind ca adversară 

■ pe divizionara „B" Petrolul din 
%’“«alitate. partida va avea Ioc pe 
î| stadionul Petrolul, de Ia ora 15.

IS MlINE, MECI RESTANTA IN 
divizia „A". Este vorba de in- 
ttlnirea „U“ Cluj-Napoca — 
U.T.A. (restanță din etapa a 8-a), 

Icare va începe la ora 15 si va 
ti condusă de o brigadă de ar
bitri din București, avîndu-I la 

I centru pe Augustin Deleanu. El 
va fi ajutat la linie de N. 
Georgescu și v. Constantinescu,

I« STADIONUL GIULEȘTI 
găzduiește vineri, de la ora 15,30. 
un interesant meci amical, care 
va opune echipei gazdă. Rapid 

București, formația campioană • 
I tării, Universitatea Craiova.

• meci RESTANTĂ din etapa 
de joia trecută a „Cupei Româ
niei" : DACIA-UNTREA BRĂILA 
— F.C.M. PROGRESUL BRĂIL4 
1—4 (1—01.
• Aflăm trista veste a înce

tării din viată a lui Vasile 
Treltel, vechi si merituos acti
vist sportiv pe meleagurile ma
ramureșene, fost conducător al 
lui F.C. Baia Mare, Minerul Cav- 
nlc și Minerul Ilba Seini.

UITATA

Sportul studențesc o marcat al 
doilea gol al său din partida cu 
F.C.M. Brașov dintr-o acțiune tactică 
pe care, de cînd n-am mai văzut-o 
pe stadioanele noastre, aproape că 
uitasem de ea. „Un-doi"-ul, această 
rapidă și surprinzătoare combinație 
In doi jucători, a arătat șl de a- 
cecstă dată că, bine executată, pune 
In situație de k.o. apărarea ad
versă. Interesant este că atacul rea

Privit prin prisma pronosportiștHor, 
meciul F. C. Constanța - Corvinul 
Hunedoara era considerat „solist 1"< 
Argumente î setea de puncte a echi
pei de pe litoral — pe de o parte j 
lipsa de efectiv (4 titulari absenți) 
din lotul hunedorean (pe foaia de 
arbitraj erau trecuți ca rezerve doar 
3 jucători : - Alexa, Luce seu șl de
butantul Tîmoveanu) - pe de altă 
parte. Și nu se poate spune că Ju
cătorii constănțeni nu au făcut mari 
eforturi pentru a confirma pronos
ticurile, dorind foarte mult victoria 
de care aveau nevoie ca de aer. 
Dar evoluția lor a fost neconvingă
toare, majoritatea acțiunilor purtînd 
pecetea intîmplârii, diferitele formule 
de alcătuire a! trlo-ulul ofensiv ne- 
putînd suplini, între altele, abs'jnța 
unui vîrf autentic, de care duce încă 
lipsă formația constănțeană. Princi
palul obstacol al constă nțenllor In 
acest meci s-a numit, totuși, Corvi
nul. Deși fără 4 titulari de ba2a, e* 
chi-pa hunedoreană continuă să se 
impună, 1DEEA El CLARA DE JOC 
ARE VIAȚA, ea se exprimă în con
tinuare prin atribute moderne. Un 
cîștig important îl constituie șl faptul 
că rezervele au o valoare apropiată 
de aceea a titularilor pe care l-au 
înlocuit. Acest cîștig se datorează în 
mare parte muncii șl competențe! 
tînărulul cuplu de antrenori Mircea 
Lucescu-Remus Vlad, animat, în pen* 
manență, de dorința de a Introduce 
noul In Jocul echipei. Șl la Constan
ța, „11 “-le hunedorean a etalat un

i
In prima repriză a partidei de pe 

Ghencea, U.T.A. a lăsat spectatori
lor Impresia că locul periferic pe 
care îl ocupă in clasament este ne
meritat. Practicind un joc fără obiș
nuita ancorare a formațiilor cărei 
evoluează în deplasare în propria 
suprafață de pedeapsă, „ieșind la 
joc“, cum se spune, echipa arădeană 
nu era cu nimic mai prejos din a- 
cest punct de vedere coechipierilor 
lui Someș, Stoica și lordănescu. Be
neficiind și de un neobișnuit coefi
cient al ratărilor echipei gazdă* 
U.T.A. intrase la cabină pentru pau
ză cu un 0-0 dătător de speranțe.

Dar la 1 că la reluare arădenii 
lăsaseră la cabine concepția pozitivă 
de joc, care mai animase cit de cît 
spectacolul primei reprize șl confe
rise amprenta echilibrului. U.T.A. s-a 
retras - cu arme și bagaje — In 
redutele propriului careu de 16 m. 
•de unde mai ieșea din cînd în cînd 
doar cu mingi aruncate k> întîm- 
plare. Etalon — mijlocașul construc
tor (ofensiv) Coraș, cel care în pri
ma parte a partidei evoluase cu 
acurateța tehnică și dezinvoltură și 
care acum, după pauză, își schim
base registrul tactic, Jucîna numai 
distructiv, in fața fundașilor săi, o- 
prindu-șl adversarii numai prin fault
uri și obstrucții, lăsînd impresia că 
a suferit, brusc, o... a-mnezîe. sau 
că nu mai putea să facă față altfel 
presiunii adversarilor. De acî, desele 
întreruperi de joc, vociferările» alter
cațiile cu jucătorii cu care venea 
în contact și cu arbitrii (conducăto
rul meciului, brașoveanul C. Ghițâ, 
trebuia să curme imediat acest anti- 
Joc prin cartonașele de rigoare). 
Randamentul lui Coraș — șî al coe
chipierilor săi, poate rău sfâtuiți la 
pauză, sau greșit orientați în teren 
— a scăzut astfel simțitor șl eeea ce 
trebuia să se întîmple s-a în- 
tîmplat : lanțul ratărilor echipei Stea
ua s-a »,rupt“, o singură dată, este 
adevărat, suficient însă pentru obți
nerea celor două puncte.

Că altfel ar fl putut decurge lu
crurile s-a dovedit și prin contra
atacul arădean dinspre finalul par
tidei, cînd Tirban, scăpat singur spre 
buturile k>l Toma, a ratat o mare 
ocazie.

Paul SLAVESCU
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• NOI ȘANSE DE MARI SUC
CESE 1 Prezenta cu regularitate, 
la fiecare tragere obișnuită Pro- 
noexpres, a ciștigurllor în AU
TOTURISME și MARI SUME DE 
BANI atestă cu prisosință atrac- 
tlvitatea acestui avantajos sistem 
de joc. La primele patru trageri 
din luna precedentă, de exemplu, 
s-au atribuit, între altele, CINCI 
AUTOTURISME „Dacia 1300“, 
dintre care patru au fost obți
nute oe bilete achitate In cotă 
de 25 la sută, 23 DE CÎȘTIGUR1 
ÎN BANI INTRE 8.000 si 33.000 
LEI etc. cîștigurile omologate la 
ultima tragere, publicate în a- 
ceastă rubrică, sînt, de aseme
nea, destul de edificatoare. Așa
dar, suficiente argumente pen
tru a vă încerca si dv. șansele la 
tragerea Pronoexpres de miercuri 
7 octombrie 1981, care vă poate 
aduce satisfacții dintre cele mal 
frumoase. Pentru cei ce nu si-au 
procurat încă bilete, precum șl 
pentru cel ce doresc să-și spo
rească sansele de succes, rea
mintim că NUMAI ASTĂZI SC 
mai pot procura bilete cu nu
merele preferate.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONORXPRES DIN 30 SEPTEM
BRIE 1981. cat. 1 : 1 variantă 25% 
— autoturism „Dacia 1 300“ ț cat.
2 : 2.50 variante a 28.846 lei; cat.
3 : 16,50 a 4.371 lei ; cat. 4 : 88,50 
a 815 lei ; cat. 5 : 261,50 a 256 
lei ; cat. 6 : 7.857,50 a 40 lei ; eat. 
7 : 198 a 200 lei ; cat. 8 î 3.950,50 
a 40 lei. Report cat. 1 1 126.348 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost obținut de ANCA IOAN din 
Petroșani, jud. Hunedoara.

SERIA I
TEPRO Iași — C.F.R. Pașcani 

6—1 (3—1), Cetatea Tg. Neamț — 
Avîntul Frasin 3—2 (1—0), Fores- 
ta Fălticeni — Cristalul Dorohoi 
2—1 (1—0), Cimentul Bicaz —
Șiretul Bucecea 1—0 (0—0),
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Minerul Vatra Dornel 3—0 (0—0), 
Celuloza Piatra Neamț — Nico- 
lina Iași 2—0 (0—0), Integrata
Pașcani — Minerul Gura Humo
rului 1—0 (0—0), Metalul Botoșani
— Metalul Rădăuți 1—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a VII-a : 1. TEPRO 
IAȘI 11 p (20—10), 2. Celuloza P. 
Neamț 10 p (11—9), 3. Metalul 
Rădăuți 8 p (10—7), 4. Foresța 
Fălticeni 8 p (11—9) ...pe ultime
le : 14. Avîntul Frasin 5 p (8—10),
15. Cristalul Dorohoi 5 p (11—19),
16. Nicolina Iași 4 p (5—8).

SERIA A n-a
Victoria Bacău — Petrolul Mol- 

nești 1—2 (0—1), Gloria Focșani
— Laminorul Roman 2—1 (0—0), 
Minerul Comănești — Viticulto
rul Panciu 4—0 (2—0), Luceafărul 
Adjud — Rulmentul Bîrlad 1—0 
(0—0), Energia GJ1. Gheorghiu- 
Dej — C.S.M. Borzești 1—2 (1—2), 
Partizanul J3acău — DEMAR Mă- 
rășești 4—0 (3—0), Textila Buhuși
— Letea Bacău 2—1 (2—1), Fo-
resta Gugești — Metalul Huși 
5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PETRQ- 
LUL MOINEȘTI 12 p (14—4), 2. 
Partizanul Bacău 10 p (22—8), 3. 
Luceafărul Adjud 10 p (10—6) 
...pe ultimele : 14. Rulmentul Bîr
lad 3 p (3—11), 15. DEMAR Mă- 
rășești 3 p (7—17), 16. Metalul 
Huși 3 p (3—23).

SERIA A m-a
Prahova ploiești — Carpați Ne- 

hoiu 3—0 (1—0), Minerul Fllipeștii 
de Pădure — Carpați Sinaia 1—0 
(1—0), Poiana Cîmplna — Metalul 
Mija 1—1 (1—0), Petrolul Băicoi
— Petrolul Berea 3—0 (1—0), Au
tobuzul Făurei — Ferodoul Rm. 
Sărat 0—1 (0—1), Chimia Brăila
— I.C.I.M. Ploiești 2—0 (0—0),
Chimia Brazi — Ș.N. ITA Brăila 
4—0 (4—0), caralmanul Bușteni — 
Chimia’ Buzău 2—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 13 p (18—4). 2. Me
talul Mija 10 p (14—8), 3. I.C.I.M. 
Ploiești 10 p (11—7) ...pe ultimele: 
1T. Petrolul Băicoi 4 p (9—11), 15. 
Carpați Nehoiu 4 p (4—15). 15. 
Autobuzul Făurei 4 p (3—17).

SERIA A IV-a
Granitul Babadag — Ș.N. Tul- 

cea 1—0 (1—0), Rapid Fetești —

DIVIZIA „C“-ETAPA A VII-a
— Arrubium .Măcln 2—1 (1—0),
Marina Mangalia — Șoimii Cer
navodă 2—1 (1—0), Chimpex Con
stanta — Progresul Isaccea 5—2 
(2—0), Victoria Tăndărei — Voin
ța Constanta 3—2 (2—2), Metalo- 
sport Galati — Metalul Mangalia 
4—1 (1—1). Ancora Galați —
Avîntul Matca 1—1 (1—1). Cimen
tul Medgidia — Portul Constanta 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. METALO- 
SPORT GALATI 11 P (13—3). 2. 
s. N. Tulcea 10 p (14—7). 3. Ra
pid Fetești 16 p (12—9) ...pe ul
timele : 14. Chimpex Constanta
5 p (8—12), 15. Granitul Babadag 
5 p (5—10), 10. Șoimii Cernavodă 
4 p (9—17).

SERIA A V-a
Ș. N. Oltenița — Dinamo Victo

ria București 1—2 (0—2), Cons
tructorul Călărași — Flacăra re
gie București 3—0 (0—0), Tehno- 
metal București — FEROM Urzi- 
ceni 3—2 (2—2), Amonil Slobozia
— Abatorul București 1—0 (0—0),
Petrolul Roata de Jos — I.C.S.I.M. 
București 2—2 (1—1). Viitorul
Chirnogi — F.C.M. Giurgiu 3—1 
(2—0), Danubiana București — 
Sirena București 2—1 (1—1),
T.M.B. — Luceafărul 1—3 (1—1), 
Electronica București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 16 p 
(20—4), 2. Abatorul București 10 
p (13—8). 3. I.C.S.I.M. București 
9 p (15—8) ...pe ultimele : 15.
FEROM Urziceni 4 p (7—12), 16. 
Petrolul Roata de Jos 4 n (10—17), 
(în această serie s-au jucat 8 e- 
tape).

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — ROVA Roșiori 

0—1 (0—0). Progresul Pucioasa — 
Unirea Răcarl 1—1 (1—1). Progre
sul Corabia — Sportul muncito
resc Caracal 1—1 (0—1), Muscelul 
Cîmpulung — Cetatea Tr. Măgu
rele 2—0 (1—0). Recolta Stoică-
neștl — Petrolul Videle 2-0 (2—0), 
Cimentul Fieni — Dunărea Zim- 
nlcea 2—1 (0—0), Chimia Tr. Mă
gurele — Electronistul Curtea de 
Argeș 4—0 (2—0). Chimia Găești
— Constructorul Pitești 3—0 (2—0).

Pe primele tocuri : 1. ROVA
ROȘIORI 12 p (17—4). 2. Muscelul 
Cîmpulung 11 o (13—4), 3. Chi
mia Tf. Măgurele 11 o (12—5) 
....pe ultimele : 15. Progresul Pu
cioasa 3 n <4—11). 16. Unirea
Răcarl 3 p (5—13).

SERIA A VII-a
C.F.R. Craiova — Dierna Orșo

va 4—1 (2—1). Minerul Motru — 
Minerul Oravita 2—1 (1—0). Cons
tructorul Craiova — Minerul Mol
dova Nouă 2—1 (2—1). Paringul 
Novaci — Jiul Rovlnari 0—1 
(0—0), Viitorul Drăgășanl — Mi
nerul Horezu l—o (0—0), Metalur- 
Îjistul sadu — Electroputere Cra- 
eva 0—0, Dunărea Calafat — 

I.O.B. Bals 3—0 (1—0). Unirea
Drobeta Tr. Severin — Mecaniza
torul Simian 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 11 p (12—7), 2. C.F.R. 
Craiova 10 p (15—6). 3. Electropu
tere 10 p (11—2), 4. Minerul Mo
tru 10 p (15—7) ...pe ultimele 7
14. I.O.B. Bals 4 p (10—13), 15. 
Paringul Novaci 4 p (6—19). 16. 
Minerul Horezu 3 p (5—13).

SERIA A VIII-a
Minerul Certej — Explormin 

Deva 0—1 (0—0), Minerul Ghelar 
— Lotru Brezoi 3—0 (1—0), Me
canica Alba lulia — Textila Cis- 
nădie 6—0 (2—0). Metalurgistul 
Cugir — Victoria Călan 2—0 
(2—0). C.P.L. Sebeș — Vitrome- 
tan Mediaș l—o (1—0). Minerul 
Vulcan — IMIX Agnita 2—0 
(2—0), Minerul Paroșeni — Mi
nerul Anirioasa 0—1 (0—0). Au-
tomecanica Mediaș — C.F.R. Sl- 
merla l—o (0—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 13 p (12—2)7T. Mi
nerul Ghelar 9 p (18—8). 3. Mi
nerul Paroșeni 9 p (10—5)... pe 
ultimele : 15. Victoria Călan 3 p 
(5—11), 16. IMIX Agnita 3 p
(2-9).

SERIA A IX-a
Otelul Or. dr. Petru Groza — 

Unirea Sînnicolau 3—1 (2—1),
Gloria Reșița — Recolta Salonta 
4—0 (2—0). C.F.R. Victoria
Caransebeș — Șoimii Lipova 1—1 
(0—0), Voința Oradea — Victo
ria Ineu 4—1 (3—0), Vulturii tex
tila Lugoj — Metalul Bocșa 1—1 
(1—0), Minerul Anina — C.F.R. 
Arad 4—0 (0—0); — s-a jucat Ta 
Bozovici: Chimia Arad — Biho
rul Beiuș 2—2 (0—2). Unirea
Tomnatic — Electromotor Timi
șoara 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 10 p (12—7), 2. Șoimii 
Llpova 8 p (14—7). 3. Unirea 
Sînnicolau 8 p (10—7), 4. Voința 
Oradea 8 p (13—10)... pe ultime
le : 15—16. Recolta Salonta 5 p 
(11—19), Victoria Ineu 5 p (6—14).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Simared 

Baia Mare 5—1 (3—0), Unirea Va
lea lui Mlhai — Victoria Cărei 
3—1 (1—1). CUPROM Baia Mare
— Minerul Băi ut 2—1 (2—0), Sil
vana Cehu Silvaniei — Chimia 
Tăsnad l—o (l—o), Minerul Bălța
— Bihoreana Marghita 1—0 (1—0),‘ 
Rapid Jibou — Bradul Vigeu 1—0 
(0—0), Minerul Baia Borsa — 
C.S.U. Tricolorul Oradea 4—1 
(1—0), Minerul Baia Sprie ~ 
Oașul Negrești 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALĂU 12 p (21—«), X 
Minerul Baia Sprie 11 p (11—3);
3. Unirea Valea lui Mihai 0 p 
(16—7)... pe ultimele t 15. Minerul 
Bătut 4 p (11—14), 16. slmared 
Baia Mare 4 p (8—17).

SERIA A xi-a
Minerul Rodna — Unirea Alba 

lulia 0—0, C.E.M. Cluj-Napoca — 
Mureșul Luduș 2—2 (2—2), Me
talul Sighișoara — Otelul Reghin 
1—0 (0—0), Lăpușul Tg. Lăpug — 
Metalotehnica Tg. Murea 3—0 
(2—0). Sticla Arieșul Turda — 
Unirea Dej 8—1 (6—1). Forests
Bistrița — Ind. sîrmei C. Turzii 
0—1 (0—0), Avîntul Reghin — 
Textila Năsăud 7—0 (2—0), Meta
lul Aiud — C.I.L. Blaj 5—0 (2—OK,

Pe primele locuri > 1. STICLA 
ARIEȘUL TURDA 10 p (17—8), 2J' 
Avîntul Reghin 10 p (15—5). 3.
Ind. sîrmei C. Turzii 9 p (12—7)i
4. Unirea Alba lulia 9 p (12—7)... 
pe ultimele : 14. Metalotehnica 
Tg. Mures 5 p (7—13), 15. Tex
tila Năsăud 4 p (7—16), 16. Uni
rea Dej 3 n (3—15).

SERIA A xn-a
Minerul Baraolt — Precizia Să- 

cele 1—0 (0—0). Torpedo Zărnestl
— Mureșul Toplița 1—1 (0—1)J 
Utilajul Făgăraș — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 2—1 (2—1), Metalul 
Tg. Secuiesc — Metalul Sf.' 
Gheorghe 1—0 (1—0). Măgura'Mo- 
bila Codlea — Progresul Odor-, 
hei 0—1 (0—0), Minerul Bălan — 
Metrom Brașov 1—0 (0—0). Trac
torul Miercurea Ciuc — Chimia 
Or. Victoria 1—0 (0—0). Carpați 
Brașov — Nltramonia Făgăraș 
1—1 (0—1).

Pe primele tocuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 9 p (10—5), S. 
Utilajul Făgăraș 9 p (9—5), 3.
Precizia săcete 9 p (11—8)... pe 
ultimele : 15. Tractorul M. Ciuo 
4 p (5—11). 16. Măgura Codlea 
3 p (4—10).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



TURNEUL DE LUPTE GRECO-ROMANE 
DE GREUTATE

JUDOKA ROMANI
PE CATEGORII

Sala „Dacia» din Baia Mare 
a găzduit la sfîrșitul săptămi- 
nii trecute întrecerile celei de 
a IlI-a etape a turneului pe 
categorii de greutate la lupte 
greco-romane. Totodată, com
petiția a constituit și un prilej 
de selecție pentru loturile re
prezentative. înaintea startului 
sportivii (seniori și juniori) au 
fost supuși la un test 'u pro
be fizice și psihice. întrecerile 
au fost, la majoritatea catego
riilor, interesante și viu dispu
tate. N-au lipsit nici surprize
le. Astfel, N. Zamfir, campion 
mondial universitar, a fost în
trecut la puncte de C. Filipov, 
iar campionul tării la juniori 
(57 kg) Gh. Savu a pie.rdut la 
C. Ivan (Dacia Pitești).

Dar iată rezultatele finalelor 
T. A- 
b. tuș 
Craio- 
(C.F.R. 
Fasola, 

C.

la seniori: categ. 48 kg: 
saftei (C. S. Botoșani) 
I. Marin (Electroputere 
va) ; 52 kg: A. Tomuța 
Timișoara) b.p. N. 
(C.S.M. Suceava) ; 57 kg : 
Filipov (Metalul Rădăuți) b.p. 
N. Zamfir (Dinamo București); 
62 kg : Gh. Păduraru (Dacia

Pitești) b.p. M. Balaur (Nico- 
lina Iași) ; 68 kg : V. Gheor- 
ghe (Metalul București) b.p. 
I. Băbălean (Metalul Rădăuți) ; 
74 kg : C. Boală (C.S.M. Cra
iova) b. dese. A. Sabo (Dacia 
Pitești) ; 82 kg ; L. Tipa
(C.S.M. Suceava) b.p. Gh. Glonț 
(Dinamo București) ; 90 kg : L 
Matei (C.S.M. Suceava) b. dese. 
G. Rus (Steaua) ; 100 kg : I. 
Răduțescu (C.S.M. Suceava) 
b.p. I. Lungoci (Metalul Ră
dăuți) ; +100 kg : I. Hanu (Fa
rul Constanța) b.p. A. Grosu 
(C.S.M. Suceava).

La juniori s-au situat pe pri
mul loc (în ordinea categoriilor 
de greutate) : M. Popa (Elec- 
troputere Craiova), St. Marian 
(Dinamo București), C. Ivan 
(Dacia Pitești), C. Uță (Musce
lul Cîmpulung), I. Mavlea 
(Olimpia Craiova), I. Gherasim 
(Dinamo București), O. Pătraș- 
cu (Steaua), A. Glonț (Metalul 
București), I. Stignei (Steaua) 
și Si. Palinkas (C.S. Satu 
Mare).

Andrei CRIȘAN — coresp.

DIVIZIA „A“ DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. I)

ghe, „candidată" la retrogra
dare. Ambele formații au, în
să, tot timpul să ne contrazică 

................... ale 
în-

I. LAZARESCU ȘI A. VIKTOR - ÎNVINGĂTORI

Mii de spectatori au asistat 
duminică, pe un traseu ales în 
centrul orașului Oradea, la un 
concurs internațional de moto- 
ciclism la 
mai buni 
evoluat o 
phrținînd 
Budapesta.

La clasa celor mai puternice 
mașini. 500 cmc, victoria a re
venit cunoscutului motociclist 
Ion Lăzărescu (C.S.M. Arad), 
iar localnicul Attila Viktor (Vo
ința Oradea) și-a înscris în 
palmares două succese mult a- 
preciate de public la clasele 125 
cmc și 250 cmc. Oaspeții au 
trecut primii linia de sosire la 
50 cmc — Iuhasz Karoly (Hon- 
ved Budapesta) și 175 cmc — 
Zoltan Seres (Spartakus Buda
pesta). Cursele de la clasa na
țională 50 cmc au revenit Emi
liei Dinu și lui Dumitru Ciuraru 
(ambii de la I.M.G. București). 
La fesțivitatea de premiere, 
motociclistului orădean Attila 
Viktor i s-a înmînat de către 
tov. Gcorgiu Mormocea, secre
tar al F.R.M., diploma de 
maestru al sportului. (I. GH1- 
ȘA — coresp.).

concurenți din Arad, Sibiu. 
București si Brăila.

viteză. Alături de cei 
alergători români au 
serie de sportivi a- 
unor cluburi din

• între 7 și II octombrie va 
avea loc, pe drumuri de toate 
Categoriile din județul Gorj, 
campionatul de rezistență și 
regularitate rezervat posesori
lor de motorete „Mobra“. Aler
gătorii vor parcurge peste 800 
km, împărțiți în patru etape, 
cu plecările și sosirile în ora
șul Tg. Jiu.

REMARCAțl 
IN CONCURSUL
DIN UNGARIA

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). 
— în cadrul concursului inter
național de judo pentru juniori 
de la Kecskemet (Ungaria) 
sportivul român Valentin Oiței 
a terminat învingător la cate
goria 95 kg. Dintre ceilalți 
concurenți români s-au mai e- 
vldențiat Benone Olar, situat 
pe locul doi la categoria 60 kg, 
Ilie Șerban (65 kg) și Sebastian 
Geana (peste 95 kg) clasați pe 
locul trei la categoriile res
pective.

în numeroasele întîlniri 
campionatului care se va 
cheia la 30 mai 1982.

Aruncînd o privire de 
samblu asupra desfășurării 
lor 18 meciuri găzduite de sala 
Floreasca, am notat, cu regret, 
că nivelul tehnic al întreceri
lor a fost evident mai scăzut 
decît cel consemnat în aceeași 
perioadă (de început) a ediții
lor trecute ale campionatului 
național. Multe greșeli de teh
nică. prea numeroase ratări, 
ritmul de joc a fost deseori 
lent, iar apărările nu au ma
nifestat suficientă agresivitate. 
Observațiile sînt generale (pe 
parcurs au fost și excepții) și 
au unele explicații obiective, ca 
— de exemplu — 
completă la noile 
cătoarelor recent 
slăbirea loturilor 
prin plecarea la 
a unor jucătoare de bază, pau
za mare dintre sfîrșitul cam
pionatului 
martie) și 
tuale. Dar 
motivări 
mai degrabă,

an- 
ce-

neadaptarea 
echipe a ju- 

transferate, 
unor echipe 
alte formații

1980—1981 (luna 
începutul ediției ac- 
acestea nu constituie 
complete și credem, 

că — exceptînd

se

unele echipe — celelalte nu au 
folosit îndelungata întrerilpere 
a activității competiționale ofi
ciale pentru a se pregăti așa 
cum se cuvine în vederea ac
tualului campionat. Așa
explică — de pildă — de ce 
unele baschetbaliste tinere, a- 
preciate pentru perspectivele 
lor, bat pasul pe loc sau pro
gresează prea lent. în felul a- 
cesta ele neputîndu-șl aduce 
un aport substanțial la com
portarea echipelor din care fac 
parte. Să așteptăm, însă, viito
rul turneu (Tg. Mureș, 22—25 
octombrie) 
confirmarea sau infirmarea a- 
precierilor — pozitive și ne
gative — făcute după turneul 
inaugural. Pînă atunci se pot 
îndrepta unele deficiente, dar 
numai dacă vor fi căutate cau
zele profunde și se va proceda 
la

• Pe pista stadionului Vo
ința din Sibiu se va desfășura 
astăzi, de la ora 15,30, prima 
etapă a campionatului republi
can de dirt-track. Participă

DISTINCȚII OLIMPICE
care va prilejui

eliminarea lor.

Menționăm că departajarea la 
cosaveraj se face prin. împărțire.

1. „U« Cj.-Nap. 3 3 0 275:135 6
2. Voința Buc. 3 3 0 247:125 6
3. Politehnica Buc. 3 3 0 269 :157 6
4. Olimpia Buc. 3 2 1 195:172 5
5. Progresul Buc. 3 2 1 202:218 5
6. Comerțul Tg. M. 3 2 1 194:213 5

. 7. Crișul Oradea 3 1 2 197:194 4
8. C.S.U. PI. 3 1 2 197:215 4
9. Voința Bv. 3 1 2 167:200 4

10. Mobila S.M. 3 0 3 165:246 3
11. Univ. Timiș. 3 0 3 132:233 3
12. Carpațl Sf. Gh. 3 0 3 137 :269 3

MUNCHEN, 5 (Agerpres). — 
Cu prilejul sesiunii C.I.O. de 
la Baden Baden a fost acordată 
distincția „Ordinul Olimpic" 
marchizului D’Exeter, vicepre
ședinte al C.I.O. pe viață, su
veranului pontif Papa loan 
Paul al II-lea, directorului zia
rului „L’Equipe», Jacques 
Goddet, fostei' campioane olim
pice, atleta Irena Szewinska.

ACTUALITATEA LA TENIS

S.U.A. SI ARGENTINA

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag I)

Cu unele inegalități, gimnaș- 
tîi noștri și-au confirmat par
țial bunele rezultate din ulti
mele lor evoluții internaționale, 
mai cu seamă Kurt Szilier și 
Dan Odorhean.

Cu siguranță, învățămintele 
concursului de la Serres vor 
constitui un prețios suport pen
tru pregătirile in vederea gre
lei competiții de la Moscova, 
în care gimnastica noastră spor
tivă are de apărat pozițiile 
fruntașe pe care le deține în 
arena internațională.

Iată rezultatele . tehnice 
nastlcă sportivă feminină, 
nastică ritmică-modernă și ___
le pe aparate) : feminin, gimnas
tică sportivă — echipe : România
192.60, Bulgaria 191,05, Iugoslavia
173.60, Grecia 159,50, Turcia 150,50; 
individual compus : Cristina Gri- 
g'oraș 39,10, Dumitrița Turner 
38,65, Galina Marinova (Bulgaria)
38.60, Emilia Eberle 38,20, Rodica 
Dunca 38,10, Zoe Gancearova (Bul- 
gr-la) 38,10 : finale pe aparate : 
sărituri — Grigoraș 19,725, Gan
cearova 19,700, Lavinia Agache 
19,525 ; paralele : Grigoraș 19,85, 
Eberle și Marinova 19,75 ; blrnă :

(gim- 
gim- 
fina-

Camelia Troianova (Bulgaria) 
19,40, Gancearova 19,30, Turner 
19,10 ; sol : Turner 19,65, Marino- 
va 19,15, Grigoraș 19,10 ; gimnas
tică ritmică-modernă : echipe — 
Bulgaria 116,95, România 114,65, 
Iugoslavia 110,80, Grecia 106,35 ; 
individual compus : Lilia Ignato
va 39,20, Liliana Raeva 38,95, A- 
nela Ralenkova 38,80 (toate -din 
Bulgaria), Dorina Cordoș 38,30, 
Doina Stăiculeseu 38,20. Rozica 
Popescu 38,10 (toate din Româ
nia) ; finale pe aparate : coardă 
— Dorina Cordoș șl Anela Ra
lenkova — 19,30, Raeva 19,25 ; 
panglică — Ignatova 20,00, Raeva 
19,75, Stăiculeseu 19,35 ; cerc — 
Ignatova 19,65. Cordoș si Raeva 
19,40 ; măciuci — Ignatova 19,90, 
Milena Reghin (Iugoslavia) și Ra
lenkova 19,35 ; gimnastică spor
tivă masculină, finale pe aparate: 
sol — Dan Odorhean (România) 
șl Stoian Delcev (Bulgaria) 19,40, 
Rumen Petrov (Bulgaria) 19,15 ; 
cal cu minere — Kurt Szilier 
(România) și Delcev 19,10, Bori
slav Huțov (Bulgaria) 18,90 ; ine
le : Delcev 19,35, Plamen Petkov 
(Bulgaria) 19,20, Szilier 18,80 ; 
sărituri : Petkov 19,200, Odorhean 
19,050, Delcev 19,025 ; paralele : 
Delcev 18,95, Szilier 18,75, Sorin 
Cepoi (România) 18,40; bară fixă: 
Ognean Banghiev (Bulgaria) 19,35, 
Cepoi (România) șl Danciu Ior- 
danov (Bulgaria) 19,15.

IN FINALA „CUPEI DAVIS-
MECIUL dintre echipele de te

nis ale S.U.A. și Australiei, con
tând, pentru semifinalele „Cupei 
Davis“, s-a încheiat la Portland 
cu scorul de 5—0 în favoarea ju
cătorilor americani. In ultimele 
două partide de simplu, John 
McEnroe l-a învins cu 9—7, 
6—0 pe Peter McNamara, iar 
Roscoe Tanner a dispus cu 6—3, 
2—6, 6—3 de Mark Edmondson.

LA BUENOS AIRES, în cea 
de-a doua semifinală a competi
ției, selecționata Argentinei a 
cîștigat tot cu 5—0 în fața echi
pei Angliei. Ultimele rezultate : 
Guillermo Vilas — Richard Lewis 
6—0, 6—3 ; Jose Luis Clerc —
Buster Mottram 7—5, 6—4.

Echipele S.U.A. șl Argentinei 
își vor disputa finala intre 11 șl “ J ■- • ■ — — - sa(J13 decembrie, 
Cinclnatti.

la New York

TURNEUL 
Bloomington 
cîștigat de _______ __________ ,
care a dispus in finală cu 6—0, 
6—2 de Tracy Austin.

ÎN FINALA turneului de 
Madrid. c:“z.:r; 
„Marele Premiu — FILT“. 
Lendl l-a întrecut cu 6—3. 
6—2 pe Pablo Arraya.

IN FINALA probei de dublu 
din cadrul turneului de la Ma
drid, cuplul Hans Gildemeister 
(Chile) — Andres Gomez (Peru) 
a întrecut cu 6—2, 3—6, 6—3 pe
rechea Markus Gunthardt (El
veția) — Tomas Smid (Ceho
slovacia).

feminin de 
(Minnesota) a ___

Martina Navratilova,
la 

fost

________ ___ ia
concurs contînd pentru

Ivan
6—2,

AGENDA SAPT AMINII
PENTATLON : „Cupa Europei» la Auch, Franța (se în
cheie la 12.X.),
TENIS : campionatele internaționale alo Spaniei, la Bar
celona (se încheie la ll.X.)
YACHTING : campionatul mondial Ia clasa „Olandezul 
zburător», la Cesarea, Israel (se încheie la 12.X.).
ATLETISM : Cupa mondială de marș, la Guadalajara, 
Mexic.
FOTBAL : preliminarii ale C.M. : România — Elveția, 
grupa a IV-a, la București, R.D. Germană — Polonia, 
grupa a VII-a, la Leipzig.

Corespondentă specială
ECHIPA ELVEȚIEI - APROAPE 

0 SELECȚIONATĂ A ORAȘULUI ZURICH...
Repetiția generală a fotba

liștilor elvețieni care se vor 
deplasa joi, cu un avion spe
cial, în vederea meciurilor de 
vineri de la Ploiești (în C.E. 
de ‘tineret) și de sîmbătă la 
București (în preliminariile 
C.M.) a constituit-o etapa a 
8-a a campionatului. Pare cu
rios faptul că antrenorul Paul 
Wolfisberg a selecționat cei mai 
mulți jucători din Ziirich și 
foarte puțini de la Servette Ge
neva, lidera clasamentului, e- 
chipă care nu a pierdut (încă) 
nici un punct ! Duminică, de 
pildă, 
3—0 
ția 
Care 
care 
re 
binată' 
și _______ __ ______
Wolfisberg afirmă că jucătorii 

au avut o 
în campionat.

Grasshoppers 
deplasare 

cu 4—0,
a dispus 

cu 3—1. în

Servette a dispus cu 
chiar de Lucerna, forma- 
antrenată de Wolfisberg ! 
este însă motivul pentru 
selecționata Elveției apa- 
aproape ca o com- 

între F.C. Ziirich 
Grasshoppers Ziirich 7

acestor formații 
prestație bună 
Alaltăieri " 
cîștigat 
Nordstern, 
F. C. Zurich
F. C.
doilea rînd, antrenorul federal 
afirmă că această „selecționată 
a orașului Ziirich» a obținut

în

Basel

la 
iar 
da
al

rezultate bune în partidele de 
verificare din ultima vreme : 
a învins pe Aston Villa, cam
pioana Angliei, și reprezentativa 
Olandei (ambeie cu 2—1). în 
cupele europene (meciurile re
tur, de miercurea trecută) F. C. 
Ziirich a dispus de Dynamo 
Berlin (3—1), iar Grasshoppers 
a cîștigat în deplasare cu West 
Bromwich Albion (3—1) !

Față de lotul anunțat au in
tervenit cîteva schimbări : Fre- 
dy Scheîwiler (F. C. Ziirich) 
a suferit un accident la ge
nunchi fiind înlocuit de tînă- 
rul Koller ((grasshoppers), care 
figura inițial in echipa de ti
neret. Nu vor face deplasarea 
nici al 
și nici 
Basel).

Dintre 
cători din echipa „A“ 
sesc însă portarul 1 
(Servette), fundașii hcmi---
Herbert Hermann (ambii de la? 
Grasshoppers), Lucii și Zappa 
(F.C. Ziirich), mijlocașii Bar- 
beris (Monaco), Botteron (F.C. 
Koln), Elsener (F. C. Ziirich), 
Luthi (Neuchâtel), Sulser și 
Wehrli (Grasshoppers).

RICHARD HEGGLIN
„Sport Information“-ZiiTich

treilea portar, Berbig, 
fundașul Graf (F. C,

cei mai valoroși ju- 
'■ nu lip— 
Burgener 
Heinz'’'1

DANEMARCA (et. 24) 
pa B. K. Copenhaga, 
adversară a formației 
tatea Craiova în C.C.E., 
nat la egalitate (0—0)

: Echl-
viitoarea 
Universi- 
a termi- 

— ______ .- medul
disputat în deplasare cu Hvido- 
vre. Alte rezultate: Lingby — B. 
1901 2—0 : Viberg — Koge 2—1 ; 
Vejle — Ikast 3—3 : Naesteved — 

................ “ LB. 1903 1—1. Clasament :
Lingby — 33 p ; 2. Hvidovre 
32 p ; 3. Naestved — 32 p : 
B.K. Copenhaga — 28 p.
IUGOSLAVIA (et. 11): Buducnost 

— Partizan 1—3 ; Steaua Roșie — 
Zagreb 3—2 : Zeleznlciar — O- 
limpia Liubliana 1—1 : Velez
Mostar — Rijeka 4—1 ; O.F.K. — 
Vojvodina 3—1 : i:_" * 
rajeve 1—4 ; Sloboda 
2—0 ; Dynamo Zagreb 
1—0 : ** * ~ ' 
2—0.
15 p

4.

t—a , vj.r .xv. — 
Hajduk — Sa- 

— Teteks 
_ __ _  Osi jek

Vardar — Radnickl Niș 
Clasament1 1. Dynamo — 

. ; 2. Partizan — 15 p : 3. 
O.F.K. — 14 p.

BULGARIA (et. 7): Levski Spar
tak — Sliven 1—8 : Lokomotiv

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM. • în ultima zi a 

concursului* de la Brisbane 
(Australia) ț 110 m garduri : 
Turner (S.U.A.) — 13,91 ; 1500
m : eram (Anglia) — 3:47.68 : 200 
m : McFarlane (Anglia) — 21,42; 
10 000 m ; Bentley (Australia) — 
28:55 ; 3 30 m obstacole : Reitz 
(Anglia) — 8:35,27. • Tradițio
nalul concurs internațional de 
maraton de la Kosice a fost cîș- 
tiga de atletul Hans-Joachtn 
Truppel (R.D. Germană), crono
metrat pe 42.135 km cu 2h 16:58. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Masatkl Chiba (Japonia) — 
2h 18:26, Che Chang Sou (RPD 
Coreeană) — 2h 18,31 șl Pavel 
Madar (Cehoslovacia) — 2h 19:17, 
In cursa feminină, victoria a

revenit sportivei vest-germane 
Christa Vahlensiek. cu timpul 
de 2h 37:46, urmată de Jarmila 
Urbanova 
53:46.

(Cehoslovacia) 2h

HIPISM
cursei de „__ , ________ _____
de triumf* desfășurată pe hipo
dromul Longchamp din Paris, a 
revenit calului francez „Gold 
Rlver» condus de jocheul brita
nic Garry Moore. Principalul 
favorit, „Akarad», avîndu-1 ca 
jocheu pa celebrul Yves Saint- 
Martin, s-a clasat pe locul 7. 
vlngătorul a parcurs 2 400 m 
1:35,2.

• A 60-a ediție a 
galop „Premiul Arcul

mecl tur pentru C.C.E. (m), e- 
chipa franceză U.S.M. Gagny a 
învins cu 27—25 (11—8) formația 
locală Sporting.

RUGBY • In încheierea tur
neului pe care l-a întreprins în 
Argentina, echipa Canadei a 
susținut la Buenos Aires un 
mecl-test în .compania selec
ționatei țării-gazdă, de care a 
fost învinsă cu 35—0 (7—0) • La 
Hilversum în C.E. (gr. A) : Pe- 
lonia — Olanda 19—9 (16—3).

In- 
în

HANDBAL • La Lisabona, tn

ȘAH • Turneul zonal feminin 
de la Cuprija (Iugoslavia) s-a 
încheiat cu victoria Suzanei 
Makslmovld, cu » p din 11 po
sibile, urmată de Zorită Nlko-

lin și Amalia Pihailici — cu cite 
8*/, p. Cele trei maestre iugo
slave s-au calificat pentru tur
neele Interzonale ale campiona
tului mondial. • tn prima run
dă a turneului de la Tilburg 
(Olanda), marele maestru sovie
tic Gary Kasparov l-a învins pe 
Sosonke (Olanda), Ulf Ander
sen (Suedia) a ebținut victoria 
tn fața englezului. Anthony Mi
les, Llubomlr Liubojevici (Iugo
slavia) a cîștigat la Bent Larsen 
(Danemarca), Iar Lajos Portisch 
(Ungaria), cu piesele negre, l-a 
învins pe Robert HUbner (R. F. 
Germania). Partidele Timman 
(Olanda) ■— Petrosian (U.R.S.S.) 
S Spasski — Bellavskl (ambii

•R.S.S.) s-ad încheiat remiză.

Sofia — Haskovo
— Marek 2—0 ;
Varna —■ Beroe z.—u , xseiayițu
Petrlcl — Akademik 5—1 ; Cerno- 
moreț Burgas — Botev 2—2 ; 
Spartak — Slavia Sofia 3—0 j 
Etîr — Trakia Plovdiv 5—1. Cla
sament : 1. Cerno More — 11 
p ; 2. Lokomotiv — 10 p : 3.
Levski Spartak — 9 p.

SPANIA (et. 3) : Valencia — 
Espanol 1—1 ; Zaragoza — Osa- 
suna 1—1 ; Hercules Alicante — 
Athletic Bilbao 3—1 : Sevilla — 
Real Madrid 0—0 ; Atletico Ma
drid — Betis 1—0 ; Santander — 
Las Palmas 3—1 ; C.F. Barcelona
— Sporting Gijon 1—0 : Vallado
lid — Castellon 2—0 : Real Socie- 
dad — Cadiz 3—0. Clasament : 1.' 
Real Sociedad — 6 p : 2. Zara
goza — 5 p ; 3. Osasuna — 5 p.

OLANDA (et. 9): Haarlem — 
Maastricht 3—2 ; Az /67 Alkmaar
— Nijmegen 4—2 ; P.S.V. Eind
hoven — Twente Enschede 4—0 ; 
Roda 
2—2 ; 
5—2 : 
5—3 ;
Haag _ 
Eindhoven 
13 p : 3. Sparta _ „.

ungaria • După opt etapei 
conduce Honvâd. cu 11 p„ ur
mată de Csepel — 11 p si Raba 
Eto Gy6r — 10 p. în etapa a 
8-a 1 Honv+l — Volân 1—1 : 
Dlosgyor — Vasas 3—5 : Păcs — 
Ozd 2—0 ; " Debrecen — Szeged 
3—1 ; Bdkgscsaba — Zalaegerszeg 
1—1 ț Ferencvdros — Tatabanya 
5—1 ; Niyregyhaza — Ujpestl 
Dozsa 2—1 • Răba Eto Gy6r — 
Vidfioton 5—1. J

2—1 ; T.S.K.A. 
Cerno More 
2—0 ; Belașița

2—:

ij ; p.s.V. Eind-
— Twente Enschede 4—0 ; 
Kerkrade — Fevenoord 

F.C. Utrecht — Tillburg 
Sparta Rotterdam — Ajax 
Groningen — F.C. den 
4—2. Clasament : 1. P.S.V.

14 p ; 2. Ajax — 
— 13 p.

MELBOURNE, S (Agerpres). — 
Campionatul mondial de fotbal 
pentru juniori din Australia a 
continuat, luni, cu disputarea a 
două partide, încheiate cu urmă
toarele rezultate : Anglia — Ar
gentina 1—1 (0—0) și Australia — 
camerun 3—3 (2—1).
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