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Divizia „A" de fotbal, etapa a 9.a

CAMPIOANA ÎȘI REINTRĂ ÎN RITM...
• In timp ce Dinamo 
n-a putut trece de Stea
ua, Universitatea Craiova 
a cîștigat la Pitești • 
U.T.A. (primul punct rea
lizat în deplasare), C. S. 
Tirgoviște și S. C. Bacâu 
— remize prețioase la 
Timișoara, Rm. Vilcea și 
Brașov • Progresul-Vul- 
can n-a gustat nici ieri 

din cupa victoriei
Portarul Toma, din nou la 
post. Așa a fost minute in 
șir, în careul steliștilor, cu 
Toma în prim-plan și cu 
Iordănescu pe post de... 
libero Foto : I. MIHĂICA

Tineri rugbyști pentru care sezonul 1980/81 a însemnat consa
crarea internațională : Lungu, Borș, Rădulescu, Caragea, toți re
ținuți pentru echipa A și Costică Florea (care va figura, pro

babil, în Selecționata-Sud), de la dreapta la stingă

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Steaua - Dinamo
Politehnica Timișoara- U. T. Arad
Chimia Rm. Vîlcea - C.S. Tîrgoviște
F.C.M. Brașov
Jiul Petroșani
F.C. Argeș
Corvinul Hunedoara 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

- S.C. Bacău
- F.C. Constanța
- Univ. Craiova
- F.C. Olt
- „U" Cluj-Napoca
- Progresul Vulcan

ETAPA VIITOARE
F.C.M. Brașov
S.C. Bacău
Universitatea Craiova 
U. T. Arad
Progresul Vulcan 
Politehnica Timișoara 
F.C. Constanța 
Dinamo
C. S. Tîrgoviște

0-0
0-0
3-3 (1-0} 
0-0
5-2 (2-2) 
0-1 (0-0)
3-1 (1-1)
3-0 (2-0)
3-1 (1-0)

(sîmbătâ 17 octombrie)
— Corvinul Hunedoara
- Sportul studențesc
- F.C. Olt
— Jiul Petroșani
- A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua
- „U“ Cluj-Napoca
— Chimia Rm. Vîlcea
- F. C. Argeș (Citiți cronicile In paginile 2—3)

1. DINAMO 9 5 3 1 20-10 13
2. Univ. Craiova 7 6 0 1 18- 3 12
3. Corvinul 9 5 2 2 24-12 12
4. S. C. Bacău 9 4 3 2 10- 8 11
5. Steaua 8 3 4 1 10- 8 10
6. Jiul 9 3 4 2 13—13 10
7. „U“ Cluj-Napoca 9 4 2 3 10-12 10
8. f. a Olt 9 4 1 4 12-12 9
9. Sportul studențesc 9 3 3 3 12-13 9

10. F.C.M. Brașov 9 3 3 3 7-11 9
11. „Poli” Timișoara 8 3 2 3 10- 8 8
12. F. C .Argeș 9 2 4 3 8- 8 8
13. C.S. Tirgoviște 9 3 2 4 11-17 8
14. A.S.A. Tirgu Mureș 9 3 1 5 13-12 7
15. Chimia Rm. Vîlcea 9 2 3 4 12-18 7
16. U. T. Arad 9 1 4 4 8-14 6
17. F.C. Constanta 9 1 3 5 10-16 5
18. Progresul Vulcan 9 0 4 5 9-22 4

Cazanul rugbyului începe să 
fiarbă ! Se apțropie „săptămîna 
de vîr£“ a tricolorilor. Cum alt
fel am putea numi intervalul 
de șapte zile în care rugbyști! 
noștri vor juca, pe rînd, în 
două partide de mare rezonanță 
internațională, cu echipele Noii 
Zeelande, practic cea mai bună 
formație din lume (cu care o- 
cazie balonul oval va reîntîlni 
marele stadion bucureștean „23 
August"), și Franței," aceasta 
din urmă cîștigătoare netă în 
acest an a prestigiosului „Tur
neu al celor 5 națiuni".

Dacă partidele cu neo-zeelan- 
dezii vor avea caracter amical, 
în schimb meciul cu reprezen
tativa Franței va cunoaște un 
cadru oficial, inaugurînd noua 
ediție a campionatului conti
nental, cunoscut și sub denumi
rea de „Cupa F.I.R.A."

Rugbyștii All Blacks (denu
miți astfel după echipamentul 
lor în întregime negru) vor 
Juca pentru prima dată în țara 
noastră, întoreînd vizita pe care 
tricolorii le-au făcut-o în 1975 
și marcind astfel creșterea con
stantă a valorii și prestigiului 
rugbyului românesc în lume, 
pătruns cu îndrăzneală și auto
ritate în ultimul deceniu, mai

ales, în clubul marilor teamurL 
Este o realitate care nu poate 
decît să ne bucure, iar venirea 
la noi a sportivilor din emisfe
ra sudică nu face decît s-o 
confirme.

Neo-zeelandezii îșl vor înțe
pe de astă-dată tradiționalul 
lor periplu european la Con
stanța, jucînd marți, 20 octom
brie, cu „Selecționata de sud“. 
Va fi interesant de urmărit, în 
perspectiva meciului-test de 
sîmbăta viitoare, cu „naționala 
mare", forța de joc a noului 
„15“ All Blacks, schimbat in 
proporție de aproape 50% față 
de echipa care a vizitat Euro
pa, acum trei ani, cu, atîta suc
ces (22 dc victorii din 23 de 
partide, incluzîndu-se toate 
meciurile-test : 16—6 cu Anglia. 
10—6 cu Irlanda, J3—12 cu Țara 
Galilor, 16—9 cu Scoția și, în 
fine, 18—16 cu super-selecțlo- 
nata „Barbarians"). Iată o suită 
de performanțe de excepție, de 
unde și o carte de vizită ieșită 
din comun !

Sigur, meciul așteptat de noi 
cu cel mai mare interes este

Dimitrie CAllIMACHI

(Continuare tn oao a 4-al

Campionatul mondial de Juniori

Și In lntilnirea de aseară cu echipa R. S. $. Azerbaidjene

VICTORIE A HANDBALISTELOR NOASTRE
ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT LA LIMITA, 

ÎN PRELUNGIRI, CU 1-0, SEMIFINALA CU R. 1. GERMANIA
Sîmbălă la Adelaide, juniorii noștri vor intllni reprezentativa Angliei pentru locurile 34

MELBOURNE, 14 (prin tele
fon). Reprezentativa noastră de 
juniori n-a putut trece de e- 
chipa similară a R. F. Germa
nia, deși a dominat cu auto
ritate în tot timpul partidei. 
Pentru desemnarea celei de a 
doua finaliste au fost necesare 
120 de minute de joc și, din 
păcate, șansa a fost de partea 
adversarilor noștri, care, la u- 
nul din rarele lor contraatacuri, 
în min. 104, au înscris golul 
victoriei : Schon a șutat de la 
18 m, balonul a lovit stîlpul 
din stînga porții, și a intrat in 
plasă.

Azi, premieră absolută pentru Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA - SPORTING ATENA, 
IN CADRUL C.C.E, LA BASCHET

Pentru prima dată in istoria 
baschetului din țara noastră, 
orașul Cluj-Napoca găzduiește 
(azi, la ora 18, în Sala sportu
rilor) un meci în cadrul Cupei 
campionilor europeni. Eveni
mentul se datorează echipei 
feminine Universitatea care, 
prin cîștigarea titlului de cam
pioană a României, și-a cuce
rit dreptul de a participa la 
C.C.E.

Debutul în competiție l-a fă
cut săptămîna trecută, în de
plasare. jucînd, Ia Atena. cu 
campioana Greciei. formația 
Sporting. învingătoare , în pri
mul joc, cu scorul de 84—49. 
baschetbalistele clujence au,

Dar ce s-a întîmplat pînă 
în acel minut ? Așa cum am 
arătat la început, tinerii tri
colori au avut din primele mi
nute inițiativa, au dominat, dar 
au irosit o sumedenie de oca
zii, una mai favorabilă decît 
alta. Așa a făcut Dorel Zam
fir, în min. 7, Hanghiuc, in 
min. 25, Balint, în min. 47, 
Sertov, în min. 55, iar în pre
lungiri Fișic, în min. 93, și 
Bolba, în min. 96, ambii din 
poziții foarte bune. Și după ce 
s-a înscris unicul gol al par
tidei juniorii noștri au avut 
prilejul să echilibreze situația 

desigur, și acum prima șansă. 
Arbitrii partidei : S. Radovici 
(Iugoslavia) și S. Zahradnicck 
(Cehoslovacia) ; comisar FIBA:
1. Szabo (Ungaria).

Tot astăzi, la Tel Aviv, 
Steaua întîlnește pe Maccabi 
Tel Aviv-în cadrul grupei A a 
C.C.E. Amintim că Maccabi 
este actuala deținătoare a tro
feului. Arbitri : D. Bes (Fran
ța) și F. Fajardo (Spania) ; co
misar F.I.B.A. : L. Bortoletto 
(Italia).

Clasamentul grupei : 1.
Maccabi 2 p (coșaveraj 117—7S),
2. Steaua 2 p (85—84), 3. B.S.C. 
Saturn Koln (84—85) 1 p, 4. 
Torpan Helsinki (79—117) 1 p. 

pe tabela de marcaj, dar Ba
lint, în min. 108, a ratat o bu- 
nă_ ocazie de a marca. După 
felul cum s-a desfășurat jo
cul, cei peste 15 000 de specta
tori au aplaudat deseori echi
pa noastră, care, dealtfel, a lă-

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in oao a 4-a>

în divizia națională de hochei

SPORT CLUB M. CIUC ȘI-A LUAT REVANȘA 
ÎN FAȚA STELEI: 3-2 (0-0, 2-2, 1-0)

La Miercurea Ciuc, Galați șr 
București s-au desfășurat Jocu
rile unei noi etape din ca
drul primei serii valorice a 
Campionatului diviziei naționa
le „A“ la hochei pe gheață. 
Partida centrală, un veritabil 
derby, a avut loc la Miercurea 
Ciuc, unde s-au întilnit forma
țiile Sport Club și Steaua.

A fost un meci aprig dis
putat, spectaculos, pe alocuri 
destul de aspru. între două 
echipe de forțe egale. în care 
balanța victoriei a înclinat 
pînă la urmă în favoarea lo
calnicilor. Nu există nici o în
doială asupra faptului că gaz
dele au cîștigat pe merit a- 
ceastă partidă dificilă. în care 
au fost puși la grea încerca
re de către adversari. Miza 
jocului a fost mare ambele 
formații fiind angrenate in 
lupta pentru titlu, în plus echi

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara noas
tră, reprezentativa feminină de 
handbal a R.S.S. Azerbaidjan a 
întilnit, aseară, în sala Flo- 
reasca din Capitală, Selecțio
nata divizionară a țării noas
tre. A fost cea de a treia par
tidă. ciștigată și de data aceas
ta de handbalistele noastre cu 
25—13 (10—7). După un început 
mai anemic, fapt ce a permis 
adversarelor să egaleze în min. 
9 (3—3), și apoi să preia con
ducerea, situația s-a schimbat 
în partea a doua a întîlnirii. 
Handbalistele românce au do
rit să arate că știu să înscrie 

l, astfel că Zoranca Ștefa- 
novici. Rodica Grigoraș, Mari- 
oara Ionescu au găsit bine cu
loare do pătrundere. în plus. 
Viorica Ionică (pînă în min. 45) 
și apoi Angela Bloj au apărat 

pa locală era dornică să-și ia 
revanșa pentru înfrîngerea su
ferită (la același scor) în jo
cul anterior.

Dacă în primele 40 de mi
nute atît Sport Club cit și 
Steaua au evoluat oarecum 
prudent, în ultima treime, ele
vii antrenorilor Z. Czaka, I. 
Bașa și I. Mezel au avut a- 
proape în permanență iniția
tiva.

După o repriză albă (cu nu
meroase ratări de ambele 
părți), scorul a fost deschis 
de Gheorghiu, în min. 23. după 
o combinație cu Chiriță și 
Hălăucă. Șapte minute mai 
tîrziu, Mikîoș egalează, pentru 
ca în min. 37 Steaua să preia 
din nou conducerea prin Ca- 
zacu, cînd formația locală se 
afla în trei jucători pe ghea
ță. Cu un minut înaintea ter
minării celei de a doua re

foarte bine poarta, ultima sal- 
vînd, pe rînd, o aruncare de la 
7 m, precum și alte 3 șuturi 
care se și vedeau goluri ! An
trenorii echipei au folosit — cu 
destul succes — și pe mai 
noile selecționate în lot. Ma
riana Oacă și Nicoleta Pieșoia- 
nu. Au înscris : Ștefanovicl 4, 
Ionescu 4, Marian 3, Grigoraș 
3, Cojocărița 3, Mozsi-Gaal 3, 
Torok 2, Avădanel 2, Covaliuo 
1 — pentru gazde ; Prohoren- 
co 4, Carlova 3, Vaciaeva 2, 
Niciaeva 2, Sabanova 1, De- 
rcabina 1 — pentru R.S.S. 
Azerbaidjan. Ultimul meci al 
oaspetelor, tot in compania 
Selecționatei noastre divizio
nare, va avea loc duminică, de 
la ora 18. în sala Floreasca din 
Capitală.

Ion GAVRIIESCU

prize, Todor restabilește ega
litatea dintr-o acțiune indi
viduală. Și tot el avea să a- 
ducă victoria gazdelor în ul
tima repriză, înscriind golul 
decisiv la o fază de toată fru
musețea creată de B. Nagy. 
Scor final 3—2 (0—0, 2—2, 
1—-0) in favoarea formației 
Sport Club.

Arbitrii I. Becze (la centru), 
ajutat de N. Enache și M. Lup- 
șacu, la cele două linii, au 
condus în general mulțumitor, 
fiind însă depășiți in unele 
momente mai fierbinți ale 
jocului (V. Pașcanu — coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
VÎNTUL GHEORGHENI 20—5 
(6—0. 8—1, 6—4). Și cel de-al 
doilea joc a fost la discreția 
campionilor, care au dominat

(Continuare tn pag a 4-a)



în finalele de volei — juniori ale „Daciadei“ CURSELE PE CIRCUIT
D4CI4CM

S-au încheiat, la Tirgoviște, 
finalele „Daciadei" de volei — 
juniori, la care au luat parte 
16 selecționate județene : 8 de 
juniori și 8 de junioare, cali
ficate în faza anterioară a 
competiției. Un festival, reușit 
putem spune, al „viitorului vo
leiului" din țara noastră, în 
care am putut admira sportivi 
tineri de valoare și cu gabarit, 
buni cunoscători ai acestei dis
cipline. După meciuri frumoase, 
disputate, întrecerile au luat 
sfîrșit cu stabilirea următoare
lor ierarhii : masculin : 1.
PRAHOVA — campioană a „Da- 
ciadei", 2. București, 3. Caraș- 
Severin, 4. Constanța, 5. Dîm
bovița, 6. Neamț, 7. Cluj, 8. 
Suceava ; feminin : 1. BUCU
REȘTI — campioană a „Da
ciadei", 2. Dolj, 3. Caraș-Seve- 
rin, 4. Prahova, 5. Neamț, 6. 
Iași, 7. Hunedoara, 8. Maramu
reș (rezultate obținute în ulti
mele jocuri : masculin, pentru 
locurile 1—2 : Prahova — Bucu
rești 3—0 ; loc. 3—4 ; Caraș-Se- 
verin — Constanța 3—1 ; femi
nin : București — Dolj 3—2, 
Caraș-Severin — Prahova 3—0).

Remarcînd performanțele 
campioanelor „Daciadei" din 
actuala ediție, vă prezentăm 
numele celor care le-au obți
nut : BUCUREȘTI (f) — Da
niela facob. Mihaela Antasiuc, 
Maria Surugiu, Anca Aiexan- 
drcscu. Ruxandra Panaitescu, 
Aurelia Ene, Liana Pascu, Vio
rica Goncca. Mariana Pop, Co
rina Olteana, Cristina Anton. 
Antrenori — Eugenia Rebac, 
Claudiu Murgulescu, Constan
tin Wcscly : PRAHOVA (m) — 
Mihai Szcntenay. Laur Neagu, 
Dan Mocanu, Gabriel Popa,

DIVIZIA DE TINERET LA BASCHET
In etapa a treia a Diviziei de 

tineret la baschet au fost Înre
gistrate următoarele rezultate : 
MASCULIN, seria I : Comerțul
tic. „Bolyai“ Tg. Mureș — Ști
ința Mediaș 87—76 (48—40), Poli
tehnica Timișoara — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București 79—82 (40—44), 
Academia Militară — Universita
tea II Cluj-Napoca 90—88 (42—37); 
SERIA A Il-a : Automatica Ale
xandria — Electrica Fieni 87—71 
(35—27), Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași — Mecanica Fină București 
32-67 (34-31), C.S.U. Galați — 
Știința Ploiești 102—74 (39—36),
ICIM Brașov — A.S.A. Bacău

ADMINISTRAȚIA Of STAT 
ioto pmimpom informează

1. X, 2...
Pentru a oferi participanților 

la concursul Pronosport de du
minică 18 octombrie 1981 o 
sursă suplimentară de inspira
ție, redăm pronosticurile făcute 
de Adrian Vasiliu, redactor la 
ziarul „Sportul": L Bari — 
-Pistoiese X ; II. Pescara — Ca
tania 1, X ; III. Pisa — Foggia 
X ; IV. Reggiana — Brescia 
X, 2 ; V. Sampdoria — Varese 
1, X ; VI. Spăl — Perugia X ; 
VII. Unirea D. Focșani — 
F.C.M. Galați 1 ; VIII. Relonul 
— Gloria Bistrița X, 2 ; IX. 
Flacăra Moreni — Rapid Buc. 
1, 2 ; X. C.I.L. Sighet — Aurul 
Brad 1 ; XI. Strungul — C.F.R. 
Cluj-Napoca 1 ; XII. Minerul 
Cavnic — F.C.M. Reșița 1 ț 
XIII. Olimpia — F. C. Bihor 
1. X, 2.
• Agențiile Loto-Pronosport 

mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Loto 
de vineri 16 octombrie 1981.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPKES DIN 14 
OCTOMBRIE 1981 : Extragerea I : 
SS 13 37 34 6 15; Extragerea a n-a: 
17 2 41 25 12 26 ; FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI : 942.580 lei din 
care 51.336 lei report la catego
ria 1. 

SURPRIZA SEZONULUI

LOZUL TOAMNEI lA iNDEHÎNA
î emisiuni specială limitaiâ) TUTUROR !
Agențiile Loto-Pronosport și vînzotorii volanți din în

treaga țară vă oferă zilnic șanse multiple de a obține :

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE A VĂ NUMĂRA PRiNTRE 
MARII CIȘTIGATORI LA LOZUL TOAMNEI !

© AUTOTURISME „Dacia 1300“ și „Trabant" 601"

© CÎȘTIGUR! ÎN BANI de 50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

Gabriel Manolache, Robert 
Limbășanu, Mihai Despă, Ti- 
beriu Vlad, Arthur Bruckner, 
Răzvan Hintea, Bogdan Ene, 
Sorin Chirilă. Antrenori : Ște
fan Dumitrescu, Laurențiu Ma- 
leescu.

Referitor la aceste întreceri, 
secretarul federației de volei, 
Marin Petrescu, a ținut să ne 
precizeze : „Aș incepe prin a 
remarca buna organizare a tur
neelor — desfășurate în Sala 
sporturilor și sala Petrolul —, 
merite în această, direcție reve
nind deopotrivă C.J.E.F.S. Dîm
bovița și Grupului școlar pc- 
trol-chimie. Despre competiție 
pot spune că a fost interesantă, 
spectaculoasă pe alocuri, con
stituind un binevenit prilej de 
selecție. Nivelul tehnic a fost 
bun, dovadă că am văzut aici 
elemente /.? perspectivă certă, 
cu calități fizice, gabarit și, 
îmbucurător, cunoștințe tehnice 
avansate. Mă gindesc ia Da
niela Iacob (Buc.), Camelia 
Burlan, Daniela Coșoveanu 
(Dolj), Natalia Dulică, Lida 
Berleanici, Mia Gruia (Caraș- 
Sevcrin), Emilia Ncdelcu (Pra
hova), Cristina Buznașu, Li
liana Marian (Neamț), Mi
hai Szentcnay (Prahova), Da
niel Rădulcscu, Mihai Pădurețu 
(București), Sorin Viziru, Ion 
Vasi (C. Severin), Horia Foe- 
șeneanu (Dîmbovița), Cătălin 
Mangîță, Răzvan Uță (Neamț).

Deci, talente sînt ! Rămine 
doar ca Ia nivelul secțiilor a- 
cesfea să fie urmărite cu toată 
atenția, creșterea lor să repre
zinte un obiectiv prioritar, rea
lizabil mai ales prin mărirea 
volumului de muncă".

Modesto FERRARIN!

102—78 (47—37), Automatica Bucu
rești — Marina Constanța 89—80 
(46—35) ; . FEMININ, SERIA I : 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea — 
C.S.Ș. Constanța 73—60 (41—26),
C.F.R. Craiova — P.T.T. Bucu
rești 81—57 (38—37), I.E.F.S. -
C.Ș.B. București — ICEMENERG 
București 63—54 (28—28) ; SERIA 
A II-a : Voința Tg. Mureș — Ra
pid București 75—88 (36—46),
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
C.S.Ș. 1 Oradea 81—66 (44—24),
Voința C.S.Ș. Reghin — Metalul 
Salonta 71—77 (39—36). Corespon
denți : C. Albu, Șt. Crețu, O. 
Guțu, D. Anton, Dumitru Dlaco- 
nescu, T. Slrlopol, C. Gruia, S. 
Glornoiu, V. Popovicl, N. Costa- 
che, M. Radu, L. Maior.,

CÎND BASTIIMII DE JOC ȚINUI SĂ DEVINĂ... BÎIĂ!
Aproape nelipsită in ulti

mul deceniu de la finalele 
pe țară ale competițiilor re
publicane de oină, echipa 
„Viață nouă" Olteni (jud. 
Teleorman) s-a numărat a- 
desea printre principalele a- 
nimatoare ale întrecerilor, 
reușind — nu o dată — să 
urce pe podiumul laurea
telor.

Dar (păcat că e- 
xistă acest dar), 
de la o vreme — 
mai precis de cind 
a venit la cirma
echipei antrenorul-jucător 
Aurel Burcică — oiniș- 
tii din Olteni, cîndva dis
ciplinați și dornici de afir
mare, au alunecat, treptat- 
treptat, pe o pantă greșită. 
Cei care în urmă cu cîtva 
timp evoluaseră cu acurate
țe, acum și-au schimbat 
comportarea. Joacă distruc
tiv. obstructionist și, în plus, 
î?i apostrofează adversarii, 
la finala din acest an a 
„Cupei României" și în re
centul campionat lăsînd im
presia că au uitat de legile 
sportivității. Fiind odată

SI CICLOCROSURILE- 
ULTIMELE ÎNTRECERI 

ALE SEZONULUI
După campionatul național 

de velodrom, activitatea com- 
petițională ciclistă a fost 
reluată în Capitală, prin- 
tr-un concurs pe circuit, 
organizat de comisia de specia
litate din cadrul C.M.E.F.S., 
pe traseul clasic din par
cul Herăstrău. A fost o reuniu
ne interesantă, în care partici
panta la întreceri au demon
strat o justificată poftă de con
curs. Dealtfel, mediile orare 
înregistrate, pe 30 km — ju
niori mari și 18 km — juniori 
mici au fost in jur de 40 km. 
O cifră bună, ținind seama că 
s-a alergat pe circuit, pe un 
traseu cu multe viraje. Iată 
clasamentele întrecerii :

Juniori mari : 1. O. Tudora- 
che (C.S.Ș. 1) 45:45, 2. O. Celea 
(Voința), 3. N. Plugaru (Voin
ța) ; juniori mici : 1. A. Ganc 
(Voința) 26:46, 2. L. Boboc
(Voința), 3. V. Rusu (STIROM); 
semi-curse (10 km) : 1. C. Du
mitrescu (C.S.Ș. 2) 17:08, 2. C. 
Savu (C.S.Ș. 1), 3. L Ivancea 
(C.S.Ș. 1).
• Activitatea ciclistă în Ca

pitală va continua sîmbătă, 
printr-o competiție organizată 
tot pe traseul din parcul He
răstrău, de data aceasta, însă, 
de către clubul sportiv Olimpia. 
Organizatorii au programat a- 
lergări pentru toate categoriile 
de sportivi.
• începînd de marți 20 oc-, 

tombrie vor începe în Capitală 
cursele de ciclocros. întrecerile 
vor avea loc la baza sportivă 
Metalul din cartierul Panteli- 
mon. Prima întrecere, deci, 
marți 20 octombrie se va desfă
șura în organizarea asociației 
sportive STIROM, iar în conti
nuare, vineri 23 septembrie 
„Cupa școlarul", în organizarea 
C.S.Ș. 1 și C.S.Ș. 2, duminică 
25 octombrie „Cupa București", 
In organizarea comisiei de spe
cialitate din cadrul C.M.E.F.S., 
iar în zilele de 28 și 29 octom
brie, la Brașov, pe traseul din 
Poiană vor avea loc întreceri in 
cadrul „Cupei F. R. Ciclism”.

---------- ---------

DE LA F. R. TENIS
Perioada a doua a cursului 

pentru obținerea calificării de 
antrenor se va desfășura în săp- 
tămîna 19—24 octombrie a.c. la 
Centrul de pregătire „23 August11 
din Capitală al F.R. Tenis.

Cursanții se vor prezenta în 
ziua de 19 octombrie, ora 9, la 
Centrul „23 August".

suspendat pentru repetate a- 
bateri de la morala spor
tivă, mărginașul Gheor- 
ghe Stanciu a devenit 
acum recidivist, avînd o 
influență nocivă asupra 
colegilor. De exemplu, Fi- 
limon Teodorescu și Doi
nei Călin, care se întrec în 
invective, amenință uneori 
adversarii sau pe arbitri cu...

bastonul de joc, 
fapte consemnate 
dealtfel de condu
cătorii jocurilor în 
foile de arbitraj.

Din păcate și alți coechi
pieri, slab îndrumați, se an
grenează adesea intr-un an- 
tijoc, cu frecvente întreru
peri, vociferări și altercații 
cu adversarii, manifestări 
care atrag de la sine car
tonașele de rigoare ale arbi
trilor. Și ceea ce trebuia să 
urmeze, a urmat : în actua
lul campionat, echipa din 
Olteni (vicecamploani anul 
trecut '.) nu s-a calificat în 
manșa a doua a turneului 
final, ci? la București.

Troian IOANIȚESCU
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DA - COMBATIVITĂȚII, NU-DURII
Combativitatea crescută — aceasta pare să fi 

fost caracteristica principală a jocurilor din etapa 
de ieri a Diviziei A. O combativitate care, nu 
de puține ori, cam lipsește echipelor noastre de 
elub șl chiar celor reprezentative, cu consecințe 
directe și dezamăgitoare pe planul rezultatelor.

Ieri, acest spor de combativitate, manifestat a- 
tit de echipele gazde, cit șl de cele aflate în de
plasare, s-a oglindit în dîrzenia disputelor, in 
asprimea lor, chiar în echilibrul de forțe existent 
pe majoritatea terenurilor și în deznodământul 
partidelor respective. Datorită tocmai acestei 
combativități unele dintre echipele vizitatoare au 
cucerii puncte prețioase de la partenerele lor și 
la loc de frunte trebuie să situăm în acest sens 
performanța campioanei țării, Universitatea Cra
iova, chiar dacă victoria ei a fost înlesnită de~o 
greșeală a portarului argeșan. Este îmbucurător că 
craiovenii nu și-au pierdut din forța lor, mai 
ales morală, și prin modul cum au luptat la 
Pitești pentru șansa lor, într-un meci atît de di
ficil, ne dau speranța unei comportări asemănă
toare șl la Copenhaga.

Vorbind despre reprezentantele fotbalului nos
tru în cupele europene trebuie să spunem că și 
Dinamo a lăsat ieri — prin jocul el în forță, 
ofensiv — impresii bune, chiar dacă — împie

dicată fiind mal ales de 
de excepție — n-a reușit i

Cu multă dîrzente și-au 
șansele Sport club Bacău 
măvară — n-a putut fi i 
astă dată, însă, după cur 
lari, și cu ajutorul arbii 
care a răsturnat aproape 
luase la un moment dat p 
cum și U.T.A., realizatoai 
punct la Timișoara. Chia 
Constanța-, deși învinse, ai 
tat în poarta adversarelor.

Dacă remarcăm combați 
festată tn jocurile de ieri, 
cu vederea că în unele m 
păcate — și mostre ale ti 
Brașov, la Hunedoara, la F 
byul Steaua — Dinamo 
movist Vlad a fost grav 
tori au confundat combat 
de intimidare a adversari 
sola-ne, cu brutalitățile, tc 
arbitri sau inconsecvent s 
combativității, nu — durită\

Cor

„CADOUL" LUI CRISTIAN...
F.C. ARGEȘ 0
UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 (0)

Spectatori — aproximativ 18 000. 
Șuturi : 10-3 (pe poarta : 4—5). Cor
ner© : 12—5. A marcat : CAMATARU 
(min. 54).

F.C. ARGEȘ : Cristian 4 — M. Zam
fir 6, Sta-ncu 6, Cîrstea 6 (min. 46 
Moiceanu 6), Tulpan 6 — Kallo 6, 
Bârbulescu 6, Ignat 6 — Turcu 5 
(min. 62 Nica 5), Radu II 5, Bâluțâ 
6.

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Ne 
grila 6 (min. 81 Purima), THihoi 7, 
Ștcfânescu 8-4-, Ungureanu 7 — Ți- 
cleanu 7, Beldeanu 6, Donose 8 |- - 
Geolgâu 8, Cămâtaru 7, Bălăci 7.

A arbitrat: Gh. jucan (Mediaș) 7; 
la linie : M. Adam (Cluj-Napoca) și 
M. Ivâ.nescu (Brașov).

Cartonase galbene : M. ZAMFIR, 
IGNAT, BAR3ULESCU, DONOSE.

Trofeul Peîschovschi : 7.
La speranțe : 2-5 (0-3).

PITEȘTI, 14 (prin telefon)
1 oarte nervos acest meci 

de... cu;>e europe z. Stare de 
tensiune întreținută de tribu
nele piteștene, ostilă din ple
care campionilor, dar și dc ar
bitrul de centru, care n-a știut 
să folosească cind trebuia, în 
prima repriză, cartonașul gal
ben pentru temperarea spiri
telor. Așa incit ambițiile celor 
două formații, care peste o săp-

I FĂRĂ VIRTUȚI
! JIUL 5 (2)
I F. C. CONSTANȚA 2 (2)

I Spectatori - aproximativ 3 500. Șu
turi : 17—9 (pe poa-rtâ : 9-3). Cer
nere : 6—3. Au marcat : GIUCHICI
(min. 1), ȘUMULANSCHI (min. 19 și 

I57), VARGA (min. 52 și 59), respectiv
BUDURU (min. 32) și MOLDOVAN 
(min. 41).

JIUL : Cavai 7 — Vînâtoru 6 (min.

180 Nichiniș), Rusu 7, Vizitiu 5, Giur
giu 6 — Varga 74-, Neagu 6, Muia
7 — Șumulanschi 74-» Sâlâjan 6 (min.
68 Demarcec 5), Giuchici 7.

IF.C. CONSTANȚA : Costaș 6 - Bo 
rali 5, Nistor 6, Antonescu 5 (min.

57 Ciobanu 5), Turcu 6 — Gache 5,
Parcarea 6, Constantinescu 5 (min. 69 

IPetcu 5) — Buduru 7, Peniu 6, Mol
dovan 64*.

A arbitrat : C. Jurja 8 ; la l-inie : IA. Jurja (ambii din București) și I.
Crâciunescu (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : GIURGIU și 
TURCU.

Trofeul Peîschovschi : 6. La spe-
I ranțe : 0-4 (0-2).

I PETROȘANI, 14 (prin telefon)
Timp friguros, teren desfun- 

. dat (mai întîi de echipele de 
• speranțe), un public supărat, pe

| GAZDELE SE IMPUN DUPĂ PAUZ
. CORVINUL 3 (1)
| F.C. OLT 1 (1)-

Spectatori - aproximo-tiv 7 000. Șa-
Ituri : 13—8 (pe poarta : 11—3). Cor

ner© : 15—4 : Au marcat : GHJȚA

(min. 40 și 77), DUBINCIUC (min. 
47 — din penalty), respectiv SIGML 

I” REAN (min. 26).
CORVINUL : lonițâ 6 - Nicșa 7. 

Gălan 7, Dubinciuc 8, Bogdan 7 — 
Dumitri u IV 6, Klein 6, Ghițâ 8 — 

ILucescu 8 (min. 67 Oncu 5), Dumi- 
tracho 6 (min. 84 Mateuț), Vâetuș 7.

F.C. OLT : Nedea 7 — Martinescu
5 (min. 39 Onuțan 6), lonașcu 4

I (pentru durități), Al. Nicolae 5, A. 
Minau 5 - Pe-îre Petre 6, Rotaru 6, 
Șoarece 6 — State 7, Sigmirean 8, 
Pițurcâ 6 (min. 52 lovânescu 5).

IA arbitrat : I. Pop 5 ; la linie : V. 
Constantinescu și D. Petrescu (toți 
din București).

I Cartonașe galbene : SIGMIREAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La spe

ranțe : 5-1 (1-1).
I HUNEDOARA, 14 (prin telefon)

Iată o partidă interesantă prin 
I evoluția scorului, din păcate in

fluențată în prima repriză de 
arbitrajul lui I. Pop. Astfel, 

tămînă ne vor reprezenta in 
cupele europene, n-au dus spre 
jocul de mare spectacol pe ca
re il anunța primul sfert de 
oră, cind M. Zamfir șutase în 
bară (min. 1), Cămâtaru ratase 
de puțin (min. 5), iar Ștefă- 
nescu avea să scoată de pe li
nia porții în min. 13. Gazdele 
nu vor prinde o zi prea bună 
în ofensivă, jucînd practic fără 
un vîrf avansat și zbuciumul 
lor n-a putut sparge defensiva 
craioveană, chiar dacă Radu II 
a ajuns o dată (min. 22) în 
poziție de gol, iar după aceea 
a încercat să fie „cascador", 
imp’orînd un penalty. Cămăta- 
ru contraatacase și el periculos 
în min. 30, cind s-a grăbit 
Gcolgău. dar ultima impresie a 
primei reprize fusese, după 
turn remarca și J. Kramer, an
trenorul principal al lui B. K. 
Copenhaga, prezent în tribu
nă, „o luptă surdă, fragmenta
tă, scăpată din mină de ar
bitru".

Campionii vor porni cu mai 
multă ambiție în repriza se
cundă și după cursa lui Geol- 
gău (min. 49), încheiată cu un 
șut-bombă al Iui Beldeanu, vi
ne faza din min. 54, care de
cide învingătorul : pc contra
atac craiovcan, Cristian iese la
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TEHKICE, DAR CU 
nedrept, mai mult la unele de
cizii ale arbitrilor dedt pe 
inexactitățile propriilor jucători 
— iată cadrul acestei partide de 
mare luptă (fără virtuți tehni
ce însă), dar cu suspansuri 
și multe goluri. Cind G1U- 
CHICI deschidea scorul, în se
cunda a 45-a a primului minut, 
coautor fiind Varga și Șumu- 
lanschi, toată lumea intuia că 
gazdele vor zburda în teren... 
Mai ales că în min. 19 ȘUMU
LANSCHI avea să puncteze din 
nou, printr-un șut lobat peste 
Costaș de Ia aproximativ 15 ni 
(defensiva conslănțeană făcuse 
tirziu pasul înainte, la mingea 
trimisă de Rusu în atac, din te
renul său). Liniștitorul scot 
și-a arătat însă colții. Oaspeții 
ies la atac. Jiul greșește la 
mijlocul terenului, iar în apă
rare joacă nervos și iată că în 
min. 32 și 42 scorul devine c- 
gal : punctează BUDURU
(min. 32) la „diagonala" lui Tur
cu și MOLDOVAN (min. 42) la 
acțiunea prelungită a lui Pe
niu. Cavai mai salvează în mi
nutele 39 și 40 !
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Stei;

chiar în min. 1, la primul atac 
al formației locale, lonașcu îl 
faultează in colțul de la linia de 
corner a careului de 16 m pe 
Văetuș, fără ca infracțiunea să 
aibă vreun ecou la purtătorul 
fluierului. După alte greșeli și 
incorectitudini nesancționate, în 
min. 24, la o acțiune prelungită 
de atac a Corvinului, Dumitra- 
che înscrie cu capul. Gol vala
bil după părerea noastră, a ob
servatorului federal V. Stăncu- 
lescu, ca și a întregului stadion. 
Dar, spre stupefacția generală, 
arbitrul I. Pop nu validează 
golul și dictează lovitură de la 
11 m în favoarea Corvinului. E- 
xecută Lucescu și Nedea deviază 
în corner. (După meci, arbitrul 
I. Pop avea să ne declare că 
înainte de a intra mingea în gol 
fluierase un henț și arătase 
punctul de la 11 m ; nimeni nu 
a auzit însă fluierul arbitru
lui...) Conducătorul partidei sca
pă jocul din mină și, pe fondul 
confuziei generale de pe teren. 
F.C. Olt contraatacă, SIGMI
REAN deschizînd scorul Ia o 
centrare de pe stînga pornită de 
La Pițurcă (min. 28). Corvinul 
reia valul atacurilor și în min. 
40 GHIȚA, foarte inspirat în a-

cest joc, 
la o loviți 
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DINAMO A DOMINAT, DAR TOMA A FOST IMBATABIL
STEAUA 
DINAMO

0 
o

Spectatori — aproximativ 40 000. 
Șuturi : 5—17 (pe poartâ : 1—8).
Cornere : 5-14.

STEAUA : Toma 9 — Anghelini 7, 
FI. Marin 7 (min. 73 Mojaru 5), Sa 
meș 7. Fodor 7 — Stoica 1 6, lo- 
van 6, lordânescu 8 — Stoica H 5, 
Florea 6, Marcu 4 (min. 66 I. Gheor
ghe 5).

DINAMO : Monaru 7 — Vlad 7 (min. 
16 Mărginean 7), Bumbescu 7, I. 
Marin 7, Stânescu 8 
Augustin 7, Custov 8 
Dudu Georgescu

A arbitrat : Cr. Teodore seu (Buzâu) 
6 ; la linie : G. 
nîțâ (ambii din _____  ..._
șel-i în aprecierea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : FODOR, I. 
MARIN, FLOREA, FL. MARIN, IOVAN. 
ANGHELINI

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

Bumbescu 7, 
Dragnea 7, 
Țălnar 6, 

5, Oroc 7.

Dragomîr și Al. to 
București), cu gre-

a șutat mai mult la 
dar Dudu Georgescu, 

și chiar Dragnea n-au

îșeșle 
ire o 
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Ce repede uită adevărații iu
bitori ai fotbalului supărările! 
40 000 de spectatori au fost 
prezenți la tradiționalul derby 
dintre Steaua și Dinamo. Din 
capul locului trebuie să spu
nem, însă, că ei nu, au asistat 
la o întîlnire cu virtuțile de 
altă dată, fotbalul de calitate 
fiind oferit cu destulă... zgîrce- 
nie. Dinamo s-a aflat în bună 
dispoziție și cu un „11“ mai 
echilibrat în toate comparti
mentele a fost, în cea mai ma
re parte din timp, la cîrma jo
cului, a dominat, uneori auto
ritar (în special între min. 46

și 70), 
poartă, 
Țălnar 
profitat de desele situații fa
vorabile de a marca. Steaua 
și-a axat tot jocul pe apărare 
(compartiment care a funcțio
nat bine), a beneficiat de un 
Iordănescu prezent pe tot tere
nul și a avut în Toma un por
tar imbatabil, căruia îi revin 
merite deosebite în obținerea 
acestui rezultat de egalitate.

Meciul a început cu două lo
vituri libere (min. 2 și 3), exe
cutate de Florea șî Custov pes
te poartă, după care (min. 9) 
Țălnar avea să irosească o ma
re ocazie, șutind, din apropie
re, în Toma. Apoi, peste 2 mi
nute, Dudu Georgescu, plecat 
din ofsaid, singur cu portarul 
stelist, a șutat orbește în aces
ta. Din păcate, vechile rivali
tăți au început să-și spună cu- 
vîntul, faulturile, obstrucțiile 
și protestele împletind asupra 
calității jocului. în min. 15, la 
■un atac purtat în viteză de că
tre Fodor, Vlad a intervenit și 
dinamovistul a fost accidentat 
grav (fractură de tibie) cum 
ne informează clubul Dinamo. 
La protestele colegilor lui, după 
mai bine de 2 minute de la co
miterea accidentului, arbitrul 
i-a arătat cartonașul galben lui 
Fodor, deși în momentul cioc
nirii nu apreciase necesară o 
asemenea decizie. Dar spiritele 
s-au încins, însă arbitrul a în
ceput să dea decizii anapoda 
(și cartonașe), a închis ochii la

alte faulturi (în special, Bum
bescu), arătindu-se pînă în fi
nal depășit de disputa din te
ren.

Pînă la pauză, replica Stelei 
avea să se rezume doar la două 
contraatacuri periculoase, din
tre care la unul (min. 37), Mar
cu, din poziție foarte bună, a 
șutat aiurea, ratînd o mare o- 
cazie.

La reluare, Dinamo a început 
la fel de „vijelios". în min. 46, 
Custov a trimis balonul pe lin
gă bară; în min. 50 Bumbescu 
a ratat intercepția balonului in 
apropierea porții, pentru ca 
peste un minut din nou Custov, 
singur în colțul careului mic, 
să trimită pe lingă poartă! în 
min. 56, Bumbescu a trimis 
peste poarta goală de Ia 6 m, 
iar, în min. 62, la pasa dată 
de Florea lui... Dudu Georges
cu, balonul a ajuns la Drag
nea, care a șutat ‘ ‘ "
de 25 de minute Dinamo și-a 
masat adversara 
propriului careu, 
numeroaselor atacuri 
cornerelor obținute nu a putut 
înscrie. în min. 74, Ia „bomba" 
lui Orac, Toma a respins din 
nou miraculos, așa cum avea 
să o facă și, în min. 88, la șu
tul din apropiere, trimis de 
Țălnar. în ultimele 10 minute, 
Steaua a echilibrat jocul, dar 
singurul ei șut pe spațiul por
ții fusese trimis de Florea 
(min. 57), de la 30 m.

în bară. Timp

în preajma 
dar în ciuda 

și ale

Constantin ALEXE

SPORTUL STUDENȚESC 
PROGRESUL VULCAN
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Spectatori - aproximativ 
turi : 11—4 (pe poarta :
nere : 2—5. Au marcat :
(min 24), O. IONESCU (min. 47 - 
din penalty și min. 54), ISAIA (min. 
62).

SPORTUL STUD. : Speriatu 4
(min. 75 Lazăr 7) — M. Marian 7, 
Ca-.an 7, lorgulescu 6, Munte©nu II 5— 
Cbi'haia 6 (min. 37 Șerbânicâ 7), Câ- 
țoi 6, O. lonescu 7 - FI. Grigore 5, 
M. Sandu 8, Terheș â.

PROGRESUL : Giron 7 - I. Alexan
dru 5 (min. 77 Stoica III), Dragu 7, 
Cri-stea 5 (min. 59 M. Anghel 6), Gh. 
Ștefan 6 — Simionov 5, Ticâ 7, Ni- 
culcea 6 — Nignea 6, Isaia 7, A- 
postol 6.

A arbitrat : M. Salomir (Cluj-Na- 
poca) 8 ; la linie : R. Stîncan și C. 
Maghiar (ambii din București).

Cartonașe galbene : APOSTOL. 
Trofeul Petschovschi : 9. La 

ranțe : 5-2 (1-2).

DESCHIDERE OARECARE

ipo

20 000.
6-1). Cor- 

TERHEȘ

REVENIRE SPECTACULOASĂ A OASPEȚILOR 
ținut lanț, dar odată cu ele 
și ratările : Carabageac (min. 
1 și 2), Gîngu (min. 5 — „cap" 
de la 6 m peste ..transversa
lă") și din nou Gingu (min. 8 
și 10). în min. 11. echipa lo
cală a reușit să deschidă sco
rul printr-un gol de toată fru
musețea : CARABAGEAC I-a 
deschis pe partea dreaptă pe 
Teleșpan și acesta a șutat sec 
Ia semiinălțitne, în colțul lung, 
făcîndu-I... spectator pe Voi
nea. Iureșul gazdelor continuă 
și în min. 21 Teleșpan irosește 
posibilitatea lui... 2—0.
ocazie a 
tăm abia 
Gheorghe 
în careu 
cesta a șutat puternic, dar Pa
vel a reușit să respingă 
corner.

Același aspect al jocului 
menține. și la 
min. 48 Chimia 
2—0 : Stanca 
suprafața de pedeapsă de către 
portarul Voinea. arbitru] acor
dă just penalty, pe care Savu 
îl transformă cu siguranță. Ur
mează 3—0 în min. 64, cînd 
Carabageac îi transmite o pasă 
Ia întîlnire lui GÎNGU. care 
marchează cu un șut plasat 
pe lingă Voinea. De acum în
colo. nemaiavînd ce pierde, 
oaspeții ies la atac cu mai 
multă decizie. Și în min. 70 
Catargiu nu-1 poate opri pe 
Economu decît cu prețul unui 
fault în careul de 16 m ; lovi
tura de la 11 m este executată 
impecabil de DOBRIN și ta
bela arată 3—1. în min. 86 
Gheorghe centrează dc pc par
tea dreaptă, mingea ajunge Ia 
MARGELATU, care dc la 18 m 
șutează puternic pc jos și jnin- 
gea poposește în plasă, 
minute înainte dc final, 
este faultat de Basno în 
riorul careului și DOBRIN 
cută cu măiestrie penaltyul, 
pecetluind un scor de egalitate 
care reflectă just aspectul jo
cului.

CHIMIA
C. S. TIRGOVIȘTE

Spectatori - aproximativ 
turi i 17—9 (pe poartă : 
nere : 14—3. Au marcat :

3
3

(D
(0)

Su10 000.
6-5). Cor- 

TELEȘPAN 
(min. 11), SAVU (min. 43, din 11 m), 
GINGU (min. 64), respectiv DOBRIN 
(min. 70 și 88 — ambele din 11 m), 
MARGELATU (min. 86).

CHIMIA 
târg tu 6.
7, Iordan 
ieșpan 7, 
gescu 6),

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinea 6 
cutescu 7, Dumitrescu 7, Ene .. . 
taru 7 — Gheorghe 7. I. Constantin 
6, Economu 7 (min. 78 Sava 6) — 
Greaca 5 (min. 63 O. Popescu 6), 
Dobrin 8, Ma-rgeiatu 7..

A arbitrat : A. Deleanu 9 ; 1a li
nie : M. Constantinescu (ambii din 
București) și S. Drăgulici (Drobeto 
Tr. Severin).

Cartonașe galbene : GINGU și NI 
CULESCU.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1-3 (1-0).

î Pavel 6 — Basno 6, Ca 
Preda 6, Cincă 7 - 
6, Carabageac 7+ 
Stanco 5 (min. 66 

Gingu 7.

Sovi?
- Te
Geor-

- Ni
7. Pi tîrgoviștenilor 

în min. 33.
a întors" o 
spre Dumitrescu.

Prima 
o no- 

cind 
minge 

a-

in

reluare si 
conduce 

este „cosit"

se 
în 
cu 
in

La capătul celei mai frumoase acțiuni de atac a partidei Spor-
- • ■ ■■- ■ -- "— ----- ’ ~ lonescu va înscrie

studențești 
Foto : Ion

tul studențesc Progresul, O. 
gol al echipei

nt treilea

MIHĂICA

RM. ViLCEA, 14 (prin telefon)
Decepție pe stadionul din 

localitate, la sfîrșitul meciu
lui, cînd spectatorii, la un mo
ment dat încrezători în victo
ria Chimiei care conducea pînă 
în min. 69 cu 3—0, au părăsit 
tribunele nevenindu-le să crea
dă că tabela de 
scorul de 3—3. 
că Chimia nu 
poate) să joace 
partidă. Pentru 
aceasta s-a repetat (la 
ceva mai ridicate) istoria din 
meciul cu Progresul, cînd tot 
duipă 3—0 oaspeții au înscris 
de două ori.

Echipa locală a început în 
forță partida, declanșînd nu
meroase atacuri la poarta luii 
Voinea. fundașii adverși fiind 
mereu puși în dificultate, de
pășiți cu regularitate mai ales 
pe flancul drept, pe unde Te
leșpan a făcut cîteva incursiuni 
spectaculoase. Și ocaziile s-au

marcaj indică 
Este limpede 
știe (sau nu 
finalurile de 

că și de data 
cote

Cu 2 
Sava 
inte- 
exe-

Gheorghe NERTEA
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„POLI" TIMIȘOARA 
U.T.A.
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Cuplajul bucureștean a debu
tat dezolant, cu tribunele ma
relui stadion mai goale ca de 
obicei la asemenea meciuri, fă
ră copiii de mingi în jurul te
renului 
minute 
va din 
repriză, 
studențesc cît și 
n-au arătat nimic pe 
spectacolului. Chiar 
prin care s-a deschis 
căzut dintr-o acțiune 
(primul șut pe poartă 
tidei), în min. 21, studenții be
neficiind și de un dram de no
roc : TERHEȘ s-a înălțat din- 
tr-un buchet de adversari și a

(abia după vreo zece 
au fost recrutați cîți- 
tribune...), cu o primă 
în care, atît Sportul 

Progresul 
planul 

și golul 
scorul a 

izolată 
al par

lovit mingea defectuos cu ca
pul, dar balonul a ajuns în 
plasă printr-o traiectorie care 
l-a păcălit și pe Giron, 
pentru Sportul 
Progresul n-a avut, 
lași dram de noroc 
min. 34, Isaia, aflat 
celentă poziție de_șut la 10 m 
de buturile lui 
trimis balonul de 
gă poartă.

Meciul a fost 
după pauză cînd, în min. 47, 
M. Sandu este faultat de Dra- 
gu în suprafața de pedeapsă și 
penaltyul este transformat 
O. IONESCU. 2—0. Același

1—0 
studențesc, 
însă, ace- 
cind, în 
într-o ex-

Speriatu, a 
puțin pe lîn-

decis curînd

de 
ju-

54, încheie

REMIZA DE MARE LUPTA
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F.C.M. BRASOV 0
S.C. BACĂU 0

Spectatori - aproximativ 10 000... Șu
turi : 16—9 (pe poarta : 9-6). Cor»
nere : 6-1.

F.C.M. Brașov : Clipa 6 & Ștefan 
7, Panache 7, Nag hi 7, Manciu 7 — 
Șulea 7, Gherghe 6, Popescu 6 (min. 
62 Boriceanu 6) — Bența 7, Paraschi- 
vescu 6, Marinescu 6 (min. 75 Spi
rea 6).

S.C. BACĂU : Mangeac 7 — Andrieș 
7, Cărpuci 8, Lunca 7, I. Solomon 7
— C. Solomon 6, Șoșu 7, Penov 6
— Șoiman 6 (min. 81 Verigeanu), Bo
tez 6 (min. 46 Vamanu 7), Antohi 6.

A arbitrat : N. Georgescu 4 ; Fa 
linie : M. Huștiuc (ambii din Bucu
rești) și D. Ologeanu (Arad).

Cartonașe galbene : ȘULEA, ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi : 9 : La spe

ranțe : 1-2 (0-1).

ușor stăpînire pe jucători 
partida, care promitea

(prin telefon).
poalele Tîmpei. 

angajat puternic

BRAȘOV, 14
Frig tare la 

Echipele s-au 
în disputa lpr chiar de la în
ceput ca să se încălzească, dar 
la un moment dat, pe la mij
locul primei reprize, s-au în
călzit așa de tare incit jocul 
s-a încins, amenințînd chiar să 
degenereze. Mai ales după ce 
în min. 34, la o acțiune de 
atac a gazdelor, Gherghe, scă
pat singur spre poartă, a fost 
dezechilibrat în careu si ar
bitrul nu a acordat lovitura de 
pedeapsă care, regulamentar, se 
impunea. Nervii au pus prea

Și 
un 

spectacol de calitate, a deve
nit treptat o luptă aprigă, dar 
cu prea puține virtuți fotbalis
tice. Dominînd mai mult, gaz
dele și-au creat în primele 45 
de minute cîteva bune ocazii 
de a înscrie. în min. 6, min
gea expediată de Manciu a o- 
colit de puțin poarta, în min. 
33 bara s-a opus șutului lui 
Bența, iar în min. 35 Marines
cu și Gherghe au ratat situații 
excelente. Băcăuanii, pe con
traatac, au avut și ei o posi
bilitate de a marca, șutul lui 
Botez, din min. 11, fiind însă 
blocat cu siguranță de Clipa.

După pauză, s-a văzut clar 
intenția oaspeților de a apăra 
remiza. Ei acționează în defen
sivă grupat și agresiv pe fon
dul superiorității teritoriale bra
șovene. Dar nu renunță nici 
la ideea atacului și chiar la 
ideea golului atunci cînd li se 
oferă prilejul. Așa cum a fost 
in min. 74, cînd, la o acțiune 
inițiată de Șoiman, Penov are 
o ocazie uriașă, cea mai mare 
a meciului, pe care însă o ra
tează. îl imită Vamanu în min. 
86. scăpat pe contraatac, și în 
min. 90 Antohi. Și așa gata- 
gata ca mult dofita remiză bă
căuană să se transformi și în 
victorie.

cător care, în min. 
printr-un alt gol frumoasa ac
țiune de atac a Sportului stu
dențesc, inițiată de Șerbănică, 
care a centrat în careul mic la 
M. Sandu și acesta, sărind, in
spirat, peste balon, i-a creat 
culoar favorabil de șut Iui O. 
IONESCU. 3—0.

La singurul șut pc poartă al 
echipei Progresul din acest 
meci (min. 62), Speriatu a gre
șit flagrant, scăpind mingea din 
brațe și dîndu-i, astfel, posi
bilitate Iui ISAIA să înscrie 
în poarta goală. Un minut mai 
tîrziu, M. Sandu — singurul 
atacant al meciului orientat 
direct spre poarta adversă — 
s-a înălțat spectaculos și a tri
mis balonul cu capul în „trans
versala" porții lui Giron. Tot 
el, însă, în min. 83, la capătul 
unei frumoase acțiuni indivi
duale, ajuns în careul advers, 
în loc să-și încheie faza cu 
șut a simulat un fault. De ce ?

Paul SLAVESCU

Spectatori — aproximativ 13 000. 
Șuturi : 19—9 (pe poartă : 8—2). Cor* 
nere : 17—2.

POLITEHNICA :
5 (min. 
Șerbănoiu 
Manea 4, 
Anghel 4, 
lae).

U.T.A. :
Kukla 6, Bodi 6, Giurgiu 5 
5 (min. 87 Iova), Tisa 5, 
— Cura 5, Csordaș 5 (min. 
5). Urs 5.

A arbitrat : Al. Mustâțea 
nie : E. lonescu (ambii 
și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : CORAȘ. 
Trofeul Petschovschi : 8. La

ranțe : 3-0 (1-0).

Moise 6 — Șunda 
79 Bocăniți), Pâltinițan 6, 

5, Vișan 5 — Dumitru 7, 
, Vlătănescu 4 — Nadu 4, 

Palea .5 (min. 89 T. Nico-

Du codam 9 — ȚMxm 5, 
" ' ’ ~ — Mujat

Coraț 6 
67 Marcu

9 ; ta IF 
din Pita|ti)

spe-

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon)
Mult așteptatul derby bănă

țean a constituit o mare de
cepție prin contribuția majoră 
a formației timișorene, nepu
tincioase, indolente chiar. E- 
chipei arădene nu-i putem im
puta prea mult, deoarece ea 
și-a atins scopul din punct 
de vedere al rezultatului, dar 
nu s-a reabilitat ca evoluție. 
Dealtfel, oaspeții au fost uni
laterali în joc în majoritatea 
timpului, rezumindu-se doar la 
faza defensivă. în aceste con
diții. am înregistrat un sens

unic al jocului, 
spre poarta lui 
cu multe stopuri insă. Primul 
dintre acestea a fost portarul 
arădean, prin intervențiile sale, 
uneori incredibile la șuturile lui 
Dumitru (min. 5 și 46), la șu
tul lui Vlătănescu (min. 47), 
la „capul" lui Păltinișan din 
4 m ! (min. 62). Al doilea stop 
l-a constituit indecizia exas
perantă la finalizare a timi
șorenilor, cu . un campion ab
solut în persoana lui Anghel, 
în contul căruia am trecut 7 
ocazii irosite. Aceste ocazii ar 
fi putut 
te dacă 
laterale 
greșite.
ciență in jocul studenților ti
mișoreni. Semnificativă în acest 
sens a 
executată 
care l-a 
Muștățea.

Făcînd 
baricada cît mai 
au avut resurse 
atace, uneori destul de peri
culos, prin Mușat (min. 48 și 
63) și Urs (min. 77). în ulti
mul minut, Marcu a fost la un 
pas de a strica lotul, trimițînd 
o minge acasă, dar Anghel a 
renunțat să intervină, cum a 
făcut-o dealtfel tot timpul jo
cului.

fi chiar mult mai mul- 
nu apăreau desele pase 
și — din păcate — 
De fapt, marea defi-

fost o lovitură liberă 
de Manca (min. 44) 
găsit pe... arbitrul

Mihai IONESCU

eforturi pentru a se 
bine, arădenii 
să și contra-

Adrian VASILESCU

MUREȘENII LA COMANDA
A.S.A.
„U" CLUJ-NAPOCA

3 (2)
0

Spectatori — aproximativ 5 000. Șu
turi : 19—9 (pe poartă : 7—2). Cor
nere : 17—1. Au marcat : BOLONI
(min. 25), FANICI (min. 40 și 64).

A.S.A. : Varo 7 — Szabo (min. 14 
Cazan 6>, Ispir 7, Pascu 6, Gali 7 
— Both 7, Biro 6, Boloni 9 — Faze- 
kas 5 (min. 72 Cemescu 6), Fanici 
7, Hajnal 8.

„U" CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu 7 - 
L. Mibal 5, Ciocan 5, Dobrău 5 (min. 
66 FI. Pop 6), I. Mureșan 6 — Moș 
5, Boca 6, Porațchî 6 — Dobrotă 6, 
Cimpecnu II 6 (min. 46 Popa 6), Ți- 
glariu 5.

A arbitrat : V. Ciocâlteu 8 ; ta li
nie : C. Vlase (ambii din Craiova) 
șt Ț. Balanovici (iași).

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 4-0 (2—0).

TG. MUREȘ, 14 (prin telefon)
După 10 minute de tatonare,

A.S.A. Tg. Mureș, accelerată de 
incursiunile ofensive energice 
ale lui Both, preia comanda 
jocului și reușește numeroase 
acțiuni în careul clujean. Bolo- 
ni și Hajnal, jucătorii cei mai

maturi ai gazdelor, găsesc ime
diat punctele vulnerabile (zona 
flancului drept) în apărarea, în 
general, neinspirartă a studenți
lor clujeni, reușesc infiltrări în 
trombă spre linia de fund a 
terenului advers, de unde cen
trează apoi în fața porții lui 
Lăzăreanu. Se creează astfel fa
ze clare de gol, dar, de la 
distanțe minime, din careul de 
6 m, Biro (min. 14), Both (min. 
20) și Fanici (min. 22) ratează, 
șutind imprecis. In min. 25, 
BOLONI a năvălit pur și sim
plu peste linia de „16" a ca
reului clujean, a trecut pe lin
gă Dobrău ca un accelerat 
printr-o haltă și a înscris cu 
un șut dc la 12 m. Clujenii 
tresar Ia gol, jocul lor pozițio
nal se animă puțin, dar nu 
reușesc să finalizeze. In min. 
40, FANICI majorează scorul, 
prin reluarea din apropiere a 
unei mingi respinse de Lăză
reanu, răzbunînd astfel „bara" 
din min. 30, „obținută" tot de 
el, ca și cele 11 cornere care 
se acumulaseră pînă atunci la 
poarta clujeană.

JOCULUI
După reluare; „U“ joacă mai 

dinamic, mai incisiv, pare că e 
pusă pe fapte mari. In min. 
50 Boca, aflat în situație de gol 
în careul mureșan, este dez
echilibrat și penaltyul rezultat 
va fi executat de Ciocan. Fen
ta acestuia reușește, dar direc
ția este în suferință și mingea 
se duce pe lingă bară. Simțind 
pericolul, Boloni, care a făcut 
neobosit 
șutează 
distanță, 
vigilent. 
FANICI 
după ce primise mingea 
poziție dc ofsaid nesemnalizată 
de tușierul C. Vlase. La un a- 
semenea scor nimeni nu și-a 
mai închipuit că destinul me
ciului se mai poate schimba. 
Și s-a jucat în consecință, pînă 
în final, de la egal la egal. In 
min. 88. totuși, vrînd parcă să 
justifice diferența- de scor, 
A.S.A. execută o șarje în Soi 
(Both și Hajnal). ultimul trimi
țînd la îngemănarea barelor.

Ion CUFEN

naveta „din 16 în 16“, 
violent (min. 61) de la 
dar Lăzăreanu este
Peste alte 3 minute 

mai marchează un gol, 
în
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CUSXMENTE MONDIALE Șl EUROPENE LA TENIS DE MASĂ

Ieri, la sediul Federației In
ternaționale de Handbal de la 
Basel (Elveția), a avut loc tra
gerea la sorți a intîlnirilor din 
turul al II-lea al cupelor eu
ropene. După cum se știe, la 
această ediție au fost înscrise 
și trei echipe românești, per
formerele sezonului trecut : 
Rulmentul Brașov, campioană 
și ciștigătoare a „Cupei Româ
niei", Știința Bacău, locul II in 
campionatul Diviziei „A“ și 
TEROM Iași, fțpalistă a „Cupei 
României".

Tragerea la sorți a hdtărît 
următoarele adversare pentru

formațiile noastre în turul II :
Cupa campionilor europeni : 

RULMENTUL BRAȘOV — IS
KRA PARTIZANSKE (Ceho
slovacia)

Cupa cupelor : TEROM IAȘI 
— SPARTAKUS BUDAPESTA 
(Ungaria)

Cupa I.H.F. : ȘTIINTA BA
CĂU — WAT FUNFHAUS 
VIENA (Austria).

„Cupa I.H.F." este o nouă 
competiție continentală, organi
zată de Federația Internaționa
lă de Handbal pentru echipele

clasate pc locul secund în 
pionatele naționale, fiind 
acesta la prima ediție.

Prima manșă a dublei 
niri din cupele europene
programată între 4 și 10 ia
nuarie 1982, manșa a doua, re
turul, urmînd să se dispute în 
perioada 11—17 ianuarie.

cam- 
anul

întîl- 
este -cn

m
XJ

De două ori pe on, primăvara și toamna, se dau publici tații clasa
mentele mondiale și europene la tenis de masă, ele fiind alcătuite 
pe baza rezultatelor realizate la marile competiții (campionate mon- 

și la fe
rn ondiol, 
In urmă 
Este, de

ACTUALITATEA IN TENIS

SĂPTĂMÎNA DE VÎRF
tUrruare din paa Zi

acela de sîmbătă viitoare, din 
Capitală. Celebrilor Graham 
Mourie, căpitanul maori al 
oaspeților din puternica echipă 
„Taranaki", Murray Mexted, 
Dave Loveridge, Mark Shaw, 
Stu Wilson, Dough Rollerson 
et comp, (care, se presupune, 
își „vor intra în mină" după 
jocul de aclimatizare de la 
Constanța) le va fi opusă o 
echipă națională românească 
ambițioasă, dornică să-și con
firme bunul renume cîștigat cu 
multă trudă, dar și cu o tehni
că individuală și de comparti
ment în apreciabilă creștere. 
Din această confruntare, care 
pentru tricolori va însemna 
partida nr. 140 din palmares, 
va avea de cîștigat rugbyul, 
sport de mare spectacol cînd se 
confruntă două echipe de clasă, 
și toți acei iubitori ai balonului 
oval și ai sportului în general 
care vor lua drumul marelui 
stadion de care se leagă atîtea 
amintiri de neuitat. între care, 
desigur, și acea PRIMĂ victorie

asupra celebrului 15 al „coco
șului galic" (5 iunie 1960 : 
11—5). Ne amintim, pe acest 
stadion au cîștigat partide în 
fața unor adversari dintre cei 
mai iluștri și echipa condusă 
de Viorel Moraru și acelea tu<= 
lui Valcriu Irimcscu și Ale
xandru Pop. Cu aceste gînduri 
vor trebui să se prezinte sîm- 
băta viitoare în teren Mircea 
Paraschiv, Gheorghe Dumitru, 
Mircea Munteanu, Florică Mu- 
rariu, Enciu Stoica, Ion Con
stantin, toți ceilalți rugbyști 
fruntași care vor îmbrăca tri
courile onorante, dar și pline 
de răspundere ale naționalei. 
Gînduri care — sperăm — îi 
vor însufleți. de-a lungul celor 
80 de minute de foc ale unei 
partide de vîrf, unice, 
în cariera unui sportiv.

Va trebui să le fie 
(și reazim) și acel
15—0 (de senzație I) din toam
na trecută, realizat în compania 
excelentului „15“ al Franței. 
Același pe care' rugbyștii noștri 
îl vor înfrunta din nou, după 
numai 7 zile. Ia 1 noiembrie, 
la Narbonne — urbea faimoși
lor frați Spanghero — în ten
tativa lor temerară de a-1 in
fringe — după ani și ani de 
încercări perseverente — pen
tru prima dată și la el acasă...

poate,

îndemn
UllIIii

LOTUL RUGBYȘTILOR
FRANCEZI PENTRU

MECIUL CU ROMANIA
PARIS, 14 (Agerpres).— Comisia 

de selecție a Federației franceze 
de rugby a stabilit lotul repre
zentativei „cocoșului galic" pen
tru meciul cu selecționata Româ
niei din cadrul campionatului 
european, ce se va disputa la 1 
noiembrie la Narbonne.

Iată componența ,,15-lui" fran
cez : Serge Gabernet (Stade Tou- 
lousain), Michel Fabre (Bezlers), 
Rolan.l Bertranne (Bagneres), 
Patrick Mesny (Grenoble), Serge 
Blanco (Biarritz), Guy Laporte 
(Graulhet), J. P. Elissalde (La 
Rochelle), Pierre Lacans (Bezlers), 
Jean-Luc Joinel (Brlve), Laurent 
Rodriguez (Mont de Marsan), 
Daniel Revallier (Graulhet), Alain 
Lorieux (Grenoble), Robert Papa- 
remborde (P.A.U.) — căpitanul
echipei, Philippe Dintrans (Tar- 
bes), Michel Cremaschi (Lourdes). 
Rezerve 
(Agen), 
Roland 
Pierre 
Laurent 
nard Vives (Agen).

: Jean-Louis Dupont
Patrick Salas (Narbonne), 

Petrissans (Bayonne),
Berbizier (Lourdes),

Pardo (Bayonne) și Bcr-

DIVIZIA DE HOCHEI
(Urmai e din pag ti

permanent, conducted la un 
moment dat cu 16—1. In Ulti
ma repriză oaspeții au reușit 
să reducă din handicap. Au 
marcat : Solyom — 5, Pisaru
— 4, Herghelegiu — 4, Costea
— 4, Njțescu, Toke și Axinte, 
pentru dinamoviști, respectiv 
Biro, Daniel, Siiket, Gergcly 
și Be .edek. A condus FI. Gu- 
bernu, secondat de R. Dobres- 
cu și M. Dinu, o partidă 
fășurată in limitele celei 
desăvîrșite sportivități.

DUNĂREA GALAȚI — 
GREȘUL M. CIUC 7—4 
2—2, 2—2). Găiățenii au

des- 
mai

PRO- 
(3—0, 
evo

luat' în două linii. 7 juniori — 
titulari în echipă — fiind con- 
vocați la lotul național. Ei au 
reușit, totuși, un joc bun. în 
continuă mișcare, asigurîn- 
du-și succesul în prima re
priză pe care au dominat-o 
net. In continuare, partida a 
fost foarte echilibrată. Au mar
cat : Marcu — 2, Bandaș, Li
ga, Berdilă, Raica și Niță. 
respectiv Merka — 3 și Keme- 
nes A condus Gh. Mureșan. 
ajutat de L. Petrescu și Gh 
Micu. (Gh. Arsenie — coresp.)

Astăzi, la Miercurea Ciuc și 
Galați, au loc partidele re
vanșă.

e Turneu feminin la Deer
field Beach (Florida) : Bonnie 
Gadusek (S.U.A.) — Virginia
Ruzici li—4, 6—2, Pam Shriver 
(S.U.A.) — Diane Desfor
(S.U.A.) 6—3, 6—2, Sue Barker 
(Anglia) — Trey Lewis (S.U.A.) 
6—0, 6—4.

• „Marele Premiu FILT", 
clasament alcătuit după turneul 
de la Barcelona : 1. Ivan Lend] 
1963 p, 2. John McEnroe 1660 p, 
3. Jose Luis Clerc și Jimmy 
Connors 1417 p, Guillermo Vi
las 1 316 p, Bjorn Borg 1 129 p.

• La Tokio a continuat tur
neul feminin : Casale (S.U.A.) 
— Sato (Japonia) 6—1, 6—0, 
Louie (S.U.A.) — Walker (Ca
nada) 7—5, 7—6, Pinterova
(Cehoslovacia) — Yanagi (Ja
ponia) 6—1, 4—6, 6—4, Harring
ton (S.U.A.) — Okamoto (Ja- 
ponia) 5—7, 6—0, 6—3, Rossi
(Italia) — Glancy (Anglia) 
6—4, 6-3.

• In meci demonstrativ, la 
Edmonton (Canada), Bjorn 
Borg — Jose Luis Clerc 6—2, 
6—2, 7—5.

QC
UJ
țo

diale, europene, „Cupa mondială" etc), a tit la masculin, cît 
mi'nin. „Clubul celor 100“, cum mai este numit clasamentul 
este format din 50 de jucători șl 50 de jucătoare, după ce 
cu doi ani a cuprins doar cite 32, Iar anul trecut cite 40. ___ ___
fapt, urmarea popularității de care se bucură acest sport, ce reunește 
în codrul federației internaționale 128 de organisme naționale. Spre 
satisfacția noastră, în clasamentul feminin sînt incluse șl jucătoarele 
Eva Ferenczi (25) și Olga Nemeș (45), aceasta din urmă fiind cea mai 
tînără jucătoare care a făcut parte vreodată dintr-un asemenea cla
sament. Datorită prezenței celor două tenlsmane, România se află pe 
locul 14 în clasamentul înternațîuni, alcătuit pe baza numărului de 
sportivi cuprinși în cele două ierarhii.

După ce Uniunea europeană a prezentat, începînd din 1977, fiecare 
clasament format din cite 25 de jucători șî jucătoare, din această 
toamnă ele cuprind cîte 30 do sportivi. Sînt prezenți sportivi din 12 
țări. Din nou, Eva Ferenczi (16) și Olga Nemeș (30) se află printre 
„cei aleși", ca urmare a comportării bune din acest sezon, *- *!— 
ce România ocupă locul 10 în clasamentul internațiuni.

lată, însă, cum arată prima parte

MONDIAL
a acestor clasamente :

EUROPEAN

in timp

MASCULIN : MASCULIN :

1.
2.
3.
4.

Guo Yuehua (R.P. Chineza) 
Cai Zenhua (R.P. Chinezâ) 
Xie Saiko (R.P. Chinezâ) 

. Tibor Kla m par (Unga ria)
5. Dragutin Surbek (Iugoslavia)
6. Stol lan Bengtsson (Suedia)
7. Shf Zhihao (R.P. Chinezâ)
8. Desmond Douglas (Anglia)
9. Wan Huryuan (R.P. Chinezâ) 

10. Istvan Jonyer (Ungaria)...

FEMININ :

1. Tong Ling (R.P. Chinezâ)
2. Caa Yanhua (R.P. Chinezâ)
3. Zhang Deyng (R.P. Chinezâ)
4. Lee Soo Ja (Coreea de Sud)
5. Qi Baoxiang (R.P. Chinezâ)
6. Pak Yang Sun (Coreea de Sud) *
7. Pu Qijuan (R.P. Chinezâ)
8. Hang Junqun (R.P. Chinezâ)
9. Hang Jungian (R.P. Chinezâ)

10. Valentina Popova (U.R.S.S.)... 
25. Eva Ferenczi (România).., 
45. Olga Nemeș (România)...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Tibor Klampar (Ungaria) 
Stellan Bengtsson (Suedia) 
Dragutin Surbek (Iugoslavia) 
Desmond Douglas (Anglia) 
Milan Orlowski (Cehoslovacia) 
Jacques Secretin (Franța) 
Josef Dvoracek (Cehoslovacia) 
Gabor Gergely (Ungaria) 
Istvan Jonyer (Ungaria) 
Ulf Carlsson (Suedia)...

FEMININ :

1. Valentina Popova (U.R.S.S.)
2. Jili Ham mers ley (Anglia)
3. Bettine Vriesekoof (Olanda)
4. Ann-Christin Hellman (Suedia)
5. Ilona Uhlikova (Cehoslovacia)
6. Judith Mag os (Ungaria)
7. Gordana Perkucin (Iugoslavia)
8. Beatrix Kishazi (Ungaria)
9. Ursula Kamizuru (R.F.G.)

10. Mărie Linblad (Suedia)...
16. Eva Ferenczi (România)...
30. Olga Nemeș (România) i- rn Ia»
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FINAL IN SEZONUL AUTOMOBILISTIC - FORMULA I
Campionatul mondial de au

tomobilism — formula I se va 
încheia sîmbătă la Las Vegas, 
în S.U.A, înaintea acestei ul
time etape, primele locuri alo 
clasamentului general sînt o- 
cupate de : 1. Carlos Reute-
mann (Argentina) 49 p, 2. Nel-

son Piquet (Brazilia) 48 p, 3.
Jacques Laffite (Franța) 43 
p etc.

★

Scrisoare din Londra

RUGBYSTII „ALL BLfiKS" 
LA CONCURENTĂ
O coincidență face ca in chiar 

ziua cind echipa Noii Zeelande 
va sosi în România, debutind 
astfel în turneul ei european, 
altă echipă din emisfera su
dică să înceapă ia 
lung periplu prin 
tanie. Este vorba 
Australiei, cunoscut 
mele de . „Wallabies“.

Palmaresul „cangurilor" este 
impresionant. In ultimele se
zoane, mai ales, citeva perfor
manțe rețin cu adevărat aten
ția : un succes asupra Noii 
Zeelande, iar mai recent, în a- 
ceastă vară, două victorii în 
meciurile-test cu echipa Fran
ței. cîștigătoarea ultimei ediții 
a „Turneului celor 5 națiuni".

Echipa Australiei urmează a 
susține nu mai puțin de 22 de 
partide, între 17 octombrie și 
9 ianuarie 1982, dintre care 
focuri-test cu toate echipele 
britanice (Anglia, "țara Galilor, 
Irlanda și Scoția) și un super- 
test dacă putem spune astfel 
cu faimoasa selecționată „Bar
barians", la 9 ianuarie, la Car
diff, pe cunoscutul Arms Park

Se împlinesc 73 de ani de 
cînd formația Australiei a ju
cat pentru prima dată în An
glia (9—3 pentru echipa de la 
Antipozi), iar cel mal recent

Competiția automobilistică 
„500 mile" de la Charlotte, a 
fost cîștigată de pilotul ame
rican Darrel Waltrip („Buick") 
care a realizat o medie orară 
de 189 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Bobby Allison 
la 31,0 s și Ricky Rudd la 
50,0 s.

CUPA CUPELOR
LA BASCHET MASCULIN

Rezultate înregistrate la bas
chet în meciurile retur ale Cu
pei cupelor — masculin (turul 
preliminar) : Sandvika Oslo — 
Skovlunde Danemarca 95—107, 
Nyon Elveția — Pyrinto Tam
pere 97—84, Valur Reykjavik — 
Crystal Palace Londra 81—114, 
Hellas Gand — Benfica Lisabo
na 101—81, C. S. Modeme Le 
Mans — Orrugal Norkoping 
102—94, AEK Atena — MVC 
Budapesta 87—98, Perker Lei
den (Olanda) — Soleuvre Lu
xemburg 94—57.

Leicester un 
Marea Bri
de „15“-le 
și sub nu-

CU... „
turneu al acestei echipe a 
vut loc acum 11) ani, cînd 
„Wallabies" au vizitat Franța 
(13—11 pentru Australia, res
pectiv 9—18 in cele două în- 
tilniri-test). Turneul rugbyști- 
lor australieni face parte din- 
tr-o bogată suită de turnee care 
au avut loc in acest an, ceea 
ce dovedește că rugbyul se in
ternaționalizează rapid, balonul 
oval cucerind numeroase sim
patii in toate continentele. 
Demn de subliniat este progre
sul pe care acest sport îl reali
zează în țări care, pînă nu de 
mult, nu se numărau printre 
„clasicii" rugbyului. România 
se situează printre țările care, 
în ultimii 10 ani, a realizat poa
te, cel tnai impresionant pro
gres. Excelentele rezultate ob
ținute în turneele din Tara Ga
lilor, Irlanda și Scoția, victo
riile din campionatul european 
F.I.R.A. au confirmat valoarea 
certă a rugbyului românesc. 
Iar cele două viitoare intilniri 
ale rugbyștilor români cu „15"- 
le neo-zeelandez vor constitui o 
excelentă ocazie de a se apre
cia maturitatea rugbyului țării 
dintre Carpați și Dunăre.

DAVID FROST 
ziarist la „The Guardian"

WALLABIES" C. M. DE FOTBAL PENTRU JUNIORI
(Urmare din vag I)

a-
sat impresia că putea termina 
învingătoare. In acest sens, 
citeva cifre sînt grăitoare : ra
portul cornerelor : 19—4, șuturi 
la poartă : 24—17 și 
poartă : 7—5, toate 
rea reprezentativei 
Dar, păcat că toate 
depuse de întreaga 
s-au concretizat pe 
marcaj și, din această cauză, 
în Ioc ca tinerii tricolori să-și 
dispute finala mare, vor tre
bui să se consoleze jucînd pen
tru locurile 3—4. Așa este fot
balul 1 Nu întotdeauna cîștigă 
cel care domină mai mult, cel 
care creează mai multe 
de gol, ci acela care 
Cum s-a întimplat de 
dată.

Iată echipele care au 
tat această semifinală :

ROMANIA : Lovaș — Eduard, 
Rednic, Andone, Matei — C. 
Ilie, Balint, Hanghiuc (min. 61 
Fișic) — Dorel Zamfir, Sertov 
(min. 75 Bolba), Gabor.

R. F. GERMANIA : Volborn 
— Winklhofer, Schmeidkun, 
Trieb, Zorc — Anteht, Herbst 
(min. 28: Brumei), Loose — 
Volfarth, Schon, Sievers.

In a doua semifinală : Qa
tar — Anglia 2—1 (1—0).

șuturi pe 
în favoa- 

noastre. 
eforturile 

echipă nu 
tabela de

situații 
înscrie, 
această

dispu-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX < Noul- campion european 

la „ușoară" este englezul Clinton 
McKenzie, victorios la puncte, în 
12 reprize, asupra spaniolului An
tonio Guinaldo, în meciul de la 
Londra • La Aberdeen, în meci 
de amatori Scoția este întrecută 
de Olanda cu 9—2.

CICLISM • Cursa de 6 
desfășurată pe velodromul 
Berlinul Occ. a revenit 
vest-germane Gregor Braun 
Dietrich Thurau cu 638 p șl un tur 
avans față de cuplul danez Gert 
Frank — Henrik Gerstedt — 623 p 
• Competiția internațională de 
la Kapelle, lingă Anvers, a fost 
cîștigată de belgianul Jan Bogaert 
care •* fost cronometrat în 3.45:00,0 
pe 150 km • „Tour de F Avenir" 
ediția de anul viitor va avea loc 
între 8 și 21 septembrie.

zile 
din 

perechii

FOTBAL • Campionatul euro
pean al echipelor de tineret : la 
Krems, Austria — R.F. Germania 
0—1 (0—0) ; la Aarhus, Danemar
ca — Scoția 1—1 (0—0) • In meci 
amical, la tineret, Țara Galilor — 
Franța 2—0, la Newport • La 
Oslo, Vaalerengen — Nottingham 
Forest 1—2 (1—1) • La Dortmund, 
în fața a 20 000 spectatori, Borus
sia a dispus de Cosmos 
York cu 4—2 (3—0).

New

GIMNASTICA • Federația a- 
mericană a alcătuit echipele 
S.U.A. pentru campionatele mon
diale de la Moscova (23—29 no
iembrie). Din echipe fac parte, 
între alții : James Hartung, Bart 
Conner, Peter Vidmar, Scott 
Johnson, Phil Cahoy la bărbați, 
Julianne McNamara, Tracy Tala
vera, Gina Stallone, Ennie Koop-

man la femei. Echipele 
cane vor pleca spre Europa 
8 noiembrie urmînd a efectua, 
R.F. Germania, un stagiu de 
comodare.

HANDBAL • în mai multe 
rașe portugheze se va desfășura 
între 3 șl 14 decembrie campio
natul mondial pentru echipe de 
tineret. Vor lua parte 16 formații 
repartizate în 4 grupe : I — Iu
goslavia. R.D. Germană, Elveția, 
Japonia ; n — Danemarca, Spa
nia, Cehoslovacia, Nigeria ; III — 
U.R.S.S., Islanda, Olanda, Portu
galia ; IV ---- --- - ----------
Germania,

RUGBY 
Bayonne, 
va întîlnl 
nală franceză, din rîndurile că
reia vor face parte cîțiva jucători 
de mare valoare.

ameri- 
la 
In 
a-

— Franța, Suedia, R.F. 
Argentina.
• La 7 noiembrie, la 
echipa Noii Zeelande 
e reprezentativă reglo-

-Deci, finala Campionatu
lui mondial de juniori se va 
disputa între Qatar și R. F. 
Germania. Reprezentativa noas
tră va intîlni, sîmbătă, la Ade
laide, echipa Angliei pentru 
locurile 3—4.

ASEARĂ, IN PRELIMINARIILE
C. M. DE FOTBAL

Aseară s-au desfășurat 
multe meciuri din 
ile C.M. de fotbal 
peană).

La Budapesta, în 
s-au întilnit 
Ungariei șl Elveției. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 3—0 
(1—0) în favoarea gazdelor. 
Jocul a fost urmărit de peste 
60.000 de spectatori. Golurile 
echipei învingătoare au fost 
marcate de Nyilasi (min. 18 și 
60) și de Fazekas (min. 50). 
Fotbaliștii elvețieni au prestat 
un joc mult sub valoarea ară
tată Ia București, portarul Bur
gener fiind vinovat la ultimele 
două goluri. Meciul a fost con
dus de arbitrul

Clasamentțil 
acest meci:

mai
preliminari- 
(zona euro-

grupa a 4-a. 
reprezentativele

Tokat (Turcia), 
grupei, după

1. Ungaria 6 3 2 1 9—6 8
2. Anglia 7 3 13 12— 8 7
3. România 7 2 3 2 5—5 7
4. Elveția 7 2 2 3 9—12 8
5. Norvegia 7 2 2 3 7—11 8

Meciurile următoare : 31 X.5
Ungaria — Norvegia: 11 Xls
Elveția —România; 18 XI: An-
glia — Ungaria.

Iată și celelalte meciuri.
GRUPA I

Austria—R.F. Germania 1—3 (1—2). 
Albania—Bulgaria 0—2 (0—0).

GRUPA a II-a
Olanda—Belgia 3—0 (2—0) 
Irlanda—Franța 3—2 (3—1).

GRUPA a IlI-a
Țara Galilor—Islanda 2—2 (1—0) t 

GRUPA a V-a 
Grecia—Danemarca 2—3 (0—2) !

GRUPA a Vl-a 
de Nord—Scoția 0—0 
amănunte și clasamen- 
zl, în ziarul de mîine.

Irlanda
Alte 

tele la
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