
VIZITA PRIMULUI MINISTRU
S>1>

AL INDIEI, INDIRA GANDHI
La invitația secretarului ge

neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, duminică 
după-amiază a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială în 
țara noastră, primul ministru 
al Indiei, doamna Indira 
Gandhi.

Vizita înaltului sol al po
porului indian, convorbirile 
româno-indiene la nivel înalt 
ce vor avea loc cu acest pri
lej, reprezintă un moment de 
deosebită importanță în croni
ca raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre România Și 
India, ele urmînd să deschidă 
noi perspective conlucrării bi
laterale în folosul celor două 
popoare, al cauzei păcii, pro
gresului, destinderii și securi
tății în lume.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopcni.

în întîmpinarea oaspetelui 
indian a venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pe aeroport erau, de aseme
nea, prezenți tovarășii I!ie 
Verdeț, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Cornelia Filipaș, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Ră<lulescu, Ane
ta Spornic, Ștefan Andrei, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, 
Suzana Gădea, Ana Mureșan, 
Constantin Oltcanu, precum și 
membri ai guvernului, generali, 
alte persoane oficiale.

La coborirea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură pe doamna 
Indira Gandhi.

Tn continuarea ceremoniei pri
mirii, garda militară aliniată 
pe aeroport a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de 
stat ale Indiei și României, în 
timp, ce se trăgeau 21 salve de 
artilerie.

împreună cu șeful statului 
român, premierul indian a tre
cut în revistă garda de onoare.

Doamnei Indira Gandhi i-au 
fost prezentate persoanele ofi
ciale româno aflate pe aero
port.

Un grup de pionieri și copii 
ai personalului ambasadei In
diei la București au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și

doamnei Indira Gandhi bu
chete și ghirlande de flori.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au ovaționat ' cu 
căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe primul minis
tru Indira Gandhi, dînd astfel 
expresie satisfacției față de 
noul dialog la nivel înalt 
romăno-indian, menit să con
tribuie la dezvoltarea în con
tinuare a raporturilor tradițio
nale de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele 
noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Indira Gandhi 
s-au îndreptat apoi spre re
ședința rezervată înaltului 
oaspete.

★
Primul ministru Indira Gandhi 

a făcut duminică seara, la Pala
tul Consiliului de Stat, o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Au participat Ilie Verdeț, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
și P.C. Alexander, director al 
cabinetului primului ministru 
indian.

Desfășurată intr-o atmosferă 
de caldă cordialitate, vizita a 
prilejuit un prim schimb de 
vederi premergător convorbi
rilor oficiale consacrate exami
nării stadiului și perspective
lor dezvoltării conlucrării din
tre România și India, atit pe 
Plan bilateral, cit $1 in sfera 
vieții internaționale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, duminică, un dineu 
oficial în onoarea doamnei 
Indira Gandhi, primul ministru 
al Republieii India.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o ambianță de 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Indira Gandhi au rostit toas
turi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.
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Medalie de bronz pentru juniorii noștri la C.M. de fotbal

O FRUMOASĂ PERFORMANȚĂ, 
DUPĂ O EVOLUȚIE REMARCABILĂ 

© 10 cu Anglia In „finala mică“ ® Reprezentativa R. F. Germania a clștigat titlul (4-0 cu Qatar)

ROMULVS GABOR

ADELAIDE, 18 (prin telefon). 
Sîmbătă, pe stadionul Ilind- 
marsh, din localitate, echipa re
prezentativă de juniori a Ro
mâniei a obținut o performanță 
de răsunet, ciștigind medalia 
de bronz la C.M. de fotbal. 
Acest remarcabil succes s-a 
conturat în urma victoriei cu 
1—0 (1—0) în fața echipei An
gliei. in cadrul ..finalei mici", 
pentru locurile 3—4. A fost o 
partidă de bun nivel tehnic, 
extrem de disputată, lempoul 
acțiunilor conferind meciului 
un grad ridicat de spectaculo
zitate. fazele de poartă succe- 
dîndu-se cu rapiditate. Echipa 
noastră a avut o primă repriză 
foarte bună, perioadă în care

a și reușit să înscrie golul care 
în final i-a adus victoria. Me
ciul a debutat cu o bună oca
zie a lui Balint (min. 7). 
Presat de Sertov. fundașul cen
tral Robson a fost în min 13 
la un pas de autogol. Juniorii 
noștri sînt mult mai insistențl 
in atac, dar amină deschide ea 
scorului. In min. 19. Gabor ■ 
expediat mingea în bară, din- 
tr-o lovitură liberă de la 17 m. 
După o ratare a lui Fîșic (min. 
25). am înregistrat cea mai fru
moasa fază a meciului. car» 
l-a avut în prim-plan pe Ca-

Laurențiu DUMITRESCU

fCoritinuar» In paj a 4-a)

ROMULUS GABOR - JUCĂTORUL Nr. 1 
AL COMPETIȚIEI

MELBOURNE, IS (Agcrpres). — Cu prilejul unei festivități, 
care a avut loc luminică, la Sydney, titlul de cel mai bun ju
cător al campionatului mondial pentru echipe de juniori a fost 
decernat fotbalistului român Romulus Gabor, care a totalizat 
79 p. Au urmat In clasament Michael Zorc (R.F. Germania) — 
27 p, Roland Volfarth (R.F. Germania) — 16 p, Oscar Crino 
(Australia), Ralf Loose (R.F. Germania) cu cite 12 p. Paul Kay 
(Australia) și Carlos Mendoza (Argentina) fiecare cu 9 p.

Etapa a 10-a a Diviziei ,,A“ de fatbal

La Ploiești, InTîhîirc intcrna(lonaiâ de gimnastica

0 UTILĂ VTLI1FICART A LOTURILOR 
FEMININE ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI

PLOIEȘTI, 18 
Sala sporturilor 
localitate s-a dovedit o gazdă 
ospitalieră pentru loturile fe
minine de gimnastică ale Ro
mâniei și Bulgariei, care sim- 
b ....................
p 
ti-.
mo.
gimnaste din cele două țări 
în preajma Campionatelor 
mondiale de la Moscova, de la 
finele lunii noiembrie Chiar 
dară, conform protocolului sta
bilit. nu s-au 
specialiștii din cele două țări 
care au urmărit 
făcut observații 
rea! folos în legătură cu com
portarea gimnastelor. Caracte
rul întrecerii a permis utiliza
rea tuturor sportivelor aflate

(prin telefon). 
Victoria din

constituind — din 
de vedere — un

LIDERUL, ȚINUT lN ȘAH 89 DE MINUTE!

■■ si duminică s-au intilnit 
•-un concurs demonstra- 

J'-ol, de verificare a for- 
sportive a celor mai bune 

oaste din cele două 
preajma

acordat note,

întrecerea 
utile și

au 
de

in pregătire, 
acest punct 
bun prilej pentru a testa ca
pacitatea de concurs nu numai 
a șase sportive, ci a mai mul
tora, oferind tehnicienilor învă
țăminte prețioase pentru pe
rioada care a mai rămas pînă 
la startul de la 24 noiembrie.

S-a concurat, evident, atît cu 
exerciții impuse, cît și cu pro
gramul liber ales. Antrenorii 
Atanasia Albu și Octavian Be- 
lu au rulat un număr de zece 
gimnaste — Cristina Grîgoraș, 
Dumitrîța Turner, Emilia Eber
le, Rodica Dunca, Mihar-Ia Stă- 
nuleț. Aura Anghel. Mariana 
Silisteanu. Dorina Ungureanu,

Constantin MACOVE1

(Continuare In pag. 2—3)

• Oaspeții — un punct din 18 (Sportul studențesc la Bacău) • F.C. Constanța 
și Progresul Vulcan încearcă să se mențină in „plasa** plutonului ® Derbyul 

etapei următoare la Pitești
REZULTATE TEHNICE

F.C.M. Brașov - Corvinul 2-0
S.C. Bacău - Sportul studențesc 1-1
Universitatea Craiova - F.C. Olt
U.T. Arad 
Progresul-Vulcan 
Politehnica Timișoara 
F.G Constanța 
Dinamo 
C.S. Tîrgoviște 
ETAPA VIITOARE

Universitatea Craiova
U.T. Arad
A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Argeș
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul studențesc 
F.C. Olt 
Steaua 
Chimia Rm. Vîlcea

4-1
1-0
2-0
2-0
2-0
1-0
1-0

- Jiul Petroșani
- A.S.A. Tg. Mureș
- Steaua
- „U“ Cluj-Napoca
- Chimia Rm. VI.
- F.C. Argeș
(duminică 25 octombrie)

- S.C Bacău
— Progresul-Vulcan
— Jiul Petroșani
- Dinamo
- Corvinul Hunedoara
- F.C. Constanța
- Politehnica Timișoara
- C.S. Tîrgoviște
- F.C.M. ‘Brașov

F. C. Argeș - Dinamo

(0-0) 
(0-1) 
(2-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(0-0) 8

CLASAMENTUL

1. DINAMO 10 6 3 1 21-10 15
2. Univ. Croiova 8 7 0 1 22- 4 14
3. Corvinul 10 5 2 3 24-14 12
4. S.C. Bacău 10 4 4 2 11- 9 12
5. F.C.M. Brașov 10 4 3 3 9-11 11
6. „Poli" Tim. . 9 4 2 3 12- B 10
7. Steaua 9 3 4 2 10-10 10

1- 9. Jiul 10 3 4 3 13-14 10
Sportul stud. 10 3 4 3 13-14 10

10. „U- Cj.-Nap. 10 4 2 4 10-14 10
11. C.S. Tîrgoviște 10 4 2 4 12-17 10
12. F.C. Olt 10 4 1 5 13-16 9
13. F.C. Argeș 10 2 4 4 8- 9 8
14. U.T. Arad 10 2 4 4 9-14 8
15. A.S.A. Tg. M. 10 3 1 6 13-14 7
16. F.C. C-ța 10 2 3 5 12-16 7
17» Chimia Rm. V. 10 2 3 5 12-19 7
18. Prog.-Vulcan 10 1 4 5 11-22 6

In pag. 2—3, relatări 
meciurile etapei a 10-a.

de la

Lin succes remarcabil al poloișlilor orădeni In ,,Cupa cupelor44

CRIȘUL S A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE
CLUJ-NAPOCA, 13 (priu te

lefon). Așadar, la prima sa 
participare într-o competiție 
continentală. Crișul Oradea a 
reușit să se califice în grupele 
semifinale ale Cupei cupelor la 
polo. Performanța orădenilor 
este mai mult decît meritorie 
dacă ținem seama de dificulta
tea reală a seriei preliminare 
în care a evoluat, precum și 
de echipele care... au ieșit din 
cursă • Rote Erde Hamm re- 
p-ezentanta R.F. Germania, de
ținătoarea titlului european și 
Pro Recco. reprezentanta Ita
liei tară care deține actual
mente titlul suprem

Confruntarea de sîmbătă du- 
pâ-amiază. dintre Crișul și Pro 
Recco. decisivă pentru obține
rea calificării, a fost un joc

14-11 cu Pro Rccco și 1513 cu C. N. rionljulcli
tipic de cupă, tn care ambele 
echipe au dat totul pentru vic
torie ; fiecare însă. într-o ma
nieră diferită. Debutul meciului 
a fost favorabil italienilor care 
au înotat foarte mult și și-au 
creat 
une'e 
tuatii 
două 
2—3) 
12.38 
părea 
Im re 
spre o victorie clară, mai 
că poloiștii Crișului. cu 
țiuni stereotipe în atac — 
pozițional Ia centru, fără 
clențâ — și unele erori in

numeroase ocazii de gol, 
fructificate chiar și in si
de inferioritate (Galii de 
ori). După 2—0 (dar și 
a urmat 5—3. 7—4 (min.
9—5 (min. 15,15) și se 
că echipa antrenată de 
Szykora se va îndrepta 

ales
ac- 
ioc 

efi- 
de-

fensivă, 
seas că.
(min. 17,08) oaspeții au ratat 
un penalty prin Belotti, A fost 
semnalul unui reviriment de-a 
dreptul senzațional. Nemaiavind 
ce pierde. Crișul a riscat totul 
pe contraatac acțiunile sale vi
jelioase punînd in dificultate 
,.7“-le italian. Tn plus. Ungu- 
reanu a făcut o repriză (a 
ITI-a) de excepție, trăgînd du.pă 
el întreaga echipă și înscriind 
trei goluri. De la 6—9 Crișul a

nu reușeau să se regă- 
La situația de 6—9

Adrian VASILIU

(Continuare tn pap a f-ai

TE SALUTĂM,
JuniorH noștri revin d n Australie cu medaliile de bronz ale primului 

campionat mondial oficial de acest gen, anterioarele fiind organizate 
pe bazâ de invitații șl nu de calificări ca acesta. La Adelaide, echipa 
condusa de antrenor» Constantin Cemâianu și Tache Macri a reali
zat una dintre cele mai frumoase performanțe din istoria fotbalului 
nostru și este normal sâ-î dedicăm rîndurile de față. Imaginile pre
zentate cu promptitudine de televiziune, după ce radioul realizase șl 
el un record de informare asupra rezultatului „finalei mici", ne-au 
arătat o echipă (România) de o deosebită unitate de |oc. Helenio 
Herrera, Joao Have lang© șl ceilalți autorizați oameni de fotbal pre 
zenți In Australia remarcaseră că selecționata României întruchipează 
pe cea mai omogenă concurentă a campionatelor Juniorii noștri s-au 
impus, deci, printr-un fotbal-asociație, justificind numele oficial al aces
tui sport. N-au lipsit nici reușitele Individuale. Incepînd cu paradele 
de mare efect și spectacol ale portarului Lovaș și terminînd cu ..bom- 
be-e" din lovituri libere oie iu- Gabo». Australia ne dăruiește, prm 
campionatul mondial al juniorilor, o pleiadă de speranțe, fotbaliști 
care au acumulat, la nici 20 de ani. experiența multor jocuri interna
ționale. Balint, Rednic, D. Zamfir, Gcbor, Bolba, Fîșic, Andon© și cel 
lalți au un palmares pe oare alți lucitori nu l-au realizat, pe plan 
internațional, nici după 10 ani de fotbal de performanță.

Toamna aceasta, nu prea darnică in bucurii din partea seniorilor* 
tricolori, mai descrețește frunțile atitor prieteni ai fotbalului prin is
prăvile juniorilor români la Antipozi. Rămîne acum, ca „grupul can
gurilor" să facă acel mare și decisiv salt in ario performanței fără 
numeroasele pierderi înregistrate in situații similare. Depinde mult fi 
de medaliațli de Io Adelaide, dar si de noi toți I .

Eftimie IONESCU

TINEREȚE!

P.S. Intr-o etopâ o gazdelor, cea de ier), sâ temnolăm. frumoasâ 
coincidența, urecreo pe iceno primei divizii o trei tinere talente, toate 
In jocul de la Timișoara: atacanții Lucian (Steaua) ?i Nicihici (Politeh
nica). fundașui Bocânici (Politehnica) Un râspua» al campionatului 
pentru victoria line-eții de la Adelaide.



In încheierea turneului echipei R. S. S. Azerbaidjene

O KOUĂ VICTORII A HANBBA1ISTTIOR NOASTRE
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea participării la grupa B 
a C.M. care va avea loc spre 
sfîrșitul acestui an in Danemar
ca selecționata divizionară fe
minină de handbal a țării noas
tre a întîlnit ieri seară. în sala 
Floreasca. reprezentativa R.S.S. 
Azerbaidjene. Victoria a re
venit clar, am zice chiar co
mod. reprezentantelor noastre, 
care au cîștigat cu 25—19 
(14—8). după un meci intere
sant în care nu de puține ori 
fazele realizate în fața celor 
două porți s-au ridicat la un 
nivel mai mult decît mulțu
mitor.

Firește. în primul rînd, ne-a 
interesat comportarea handba
listelor românce aflate. în fața 
și altor verificări, poate mai 
dificile decît cea de duminică 
seară. Am remarcat forma bu

Divizia „A“ la volei

ECHIPELE OASPETE, ÎN MARE DIFICULTATE
Ieri au fost programate par

tidele primei etape din cam
pionatul feminin și cele ale 
etapei a IV-a in campionatul 
masculin ale Diviziei „A" de 
volei. O etapă a gazdelor...

FEMININ
DINAMO — ȘTIINȚA BA

CĂU 3—0 (4, 11, 13). Cele
două formații, față de care 
existau unele pretenții, nu au 
confirmat. Foarte multe gre
șeli de ambele părți la execu
țiile tehnice de bază (mai ales 
la preluare), slab randament in 
jocul de apărare în linia a II-a. 
Dinamo a avut totuși un sextet 
mai omogen, din rîndul căruia 
au ieșit în evidență Victoria 
Banciu, Mirela Pavel și, par
țial, Speranța Găman. Pozitivă 
folosirea acestor ultime / două 
tinere în echipa de bază. De 
la oaspete, care au avut o pre
stație în crescendo (în setul 3, 
ele au anulat un handicap ma
re : 2—8 și au condus cu 10—8, 
11—9 și 13—11, dar nu au re
zistat in final) s-au remarcat : 
Valerica Maier și Monica Moi
se. Arbitraj bun : O. Manițiu 
din Brașov și G. Opaiț din 
București. (A. B.).

CHIMPEX CONSTANTA — 
FARUL CONSTANTA 0—3 
(—6, —7, —13). Joc plăcut. Fa
rul, excelent condusă de Maria 
Enache și cu Elena Caradima 
si Gabriela Vulpe In bună dis
poziție de joc. a cîștigat ușor 
primele două seturi, dar in al 
treilea a scăzut ritmul angre- 
nîndu-se în jocul adversarelor, 
fără a ceda însă finalul. Mai 
bune de la învinse, Liliana Vă
duva și Mariana Focșa. Arbi
tri : C. Mușat și S. Popescu din 
Constanța. (C. POPA-coresp.)

iNTiLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pap, 1)

Lavinia Agache și Ecaterina 
Szabo — în timp ce oaspeții au 
deplasat la Ploiești pe cele mai 
bur.e opt gimnaste de care 
dispun la ora actuală — Galea 
Marinova, Silvia Topalova, Ca- 
mcîia Traianova, Zoia Gran- 
cearcva, Ivanka Gramatikova, 
Antoaneta Rahncva, Bojarika 
Demireva și Iuliana Markova.

în fața unui public entuziast,

W^imSÎ^IlVOÎ STAT 
10'0 PRflAOSPORF INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA „PRO- 
NO.JXVKES" DIN 18 OCTOMBRIE 
1981. Faza I : extragerea I: 24 34 
3 29 18 8, extragerea a II-a: 1 14 
2» S3 41 16, extragerea a m-a: 2 
44 39 45 6 4, extragerea a IV-a : 
35 2 31 29 44 33. Faza a n-a: ex
tragerea a V-a: 40 4 14 35 7, ex
tragerea a Vl-a: 6 37 41 7 11, ex
tragerea a vn-a: 39 29 42 32 S3, 
extragerea a vm-a: 44 22 40 3 14, 
fond total de cîștlguri: 1.099.244 
lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 OCTOM
BRIE 1981: 1. Bari — Pistoiese 2; 
II. Pescara — Catania X; IIL Pisa 
— Foggia X; IV. Regglana — 
Brescia X; V. Sampdoria — Va
rese 1; VI. Spal — Perugia 1; VH. 
Unirea Focșani — F.C.M. Galați 1;
VIII. Relonul — Gloria Bistrița 2;
IX. Flacăra Morenl — Rapid Buc. 
X; X. C.I.L. sighet — Aurul Brad 
1; XI. Strungul — C.F.R. Cluj-Na- 
poci 1; XII. Minerul Cavnic — 
F.C . Reșița x; XIH. Olimpia 
S.T. . — F.C. Bihor X. Fond de 
cîș.iguri: 611.433 lei. 

nă a celor doi portari Viorica 
Ionică și Angela Bloj, pofta de 
șut a celor doi interi, Rodica 
Grigoraș și Angela Avădanei, 
precum și travaliul, de multe 
ori eficient, al conducătoarei 
de joc Rodica Covaliuc. în ge
neral echipa a jucat bine, deși 
este cert că posibilitățile ei 
sînt mai mari.

Punctele au fost marcate de 
Grigoraș 6, Ciobotaru 3, Avă
danei 3, Mozsi 3, Torok 2, Oa- 
că 2, Lupșor 2, Turbatu 2, Ple- 
șoiann și Ionescu — Selecțio
nata divizionară, Vaclaeva 6, 
Sabanova 6, Carlova 2, Savcina 
2, Butiaikeva, Guliaeva, Pro- 
horenko — R.S.S. Azerbaidjană.

în deschidere, în „Cupa de 
toamnă" : Progresul București 
— Confecția București 19—18 
(13-6).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 3—1 (13, 14, —15, 8). Ti- 
mișorencele, cu o echipă tînă- 
ră. ale căror componente jucau 
anul trecut în divizia școlară, 
au luptat cu multă ambiție și 
dăruire, obținînd o victorie ne
sperată, dar pe deplin merita
tă. Sub așteptări evoluția cra- 
iovencelor. S-au remarcat: Doi
na Gheară, Mariana Brînzei, 
Crisiine Zoppelt, respectiv Ca
melia Ursache, Lucre ți a Mirea. 
Arbitri : Z. Moldoveanu din 
București și L. Grunn din Tg. 
Mureș. (C. CRETU-coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
3—2 (—10, 7, —9 10, 9). 
Ambele echipe au practicat un 
joc frumos, dar formația Iul 
S. Chiriță s-a dovedit mai O- 
mogenă și a cîștigat pe merit 
după două ore de dispută. S-au 
remarcat : Georgeta Lungu,
Daniela Drăghici de la învin
gătoare, Maria Ivanov și Ilea
na Tirnoveanu de la Învinse. 
Arbitri : G. Simulescu și V. 
Dumitru din București. (N. 
ȘTEFAN-coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— MARATEX BAIA MARE 
3—0 (9, 3, 16). Sibiencele, care 
au revenit în „A“, au obținut 
o victorie clară In numai 55 
de minute. Oaspetele au avut 
o prestație bună doar la În
ceputul primului set (8—5) și 
în finalul setului 3, cînd au 
revenit de la 4—8 și 8—12 con
ducted cu 16—15. S-au remar
cat: Doina Bischin, Anca Ama- 
rlel, Mirela Popovicl, Iuliana 
Răceau (C.S.M.), Mariana Dăs- 

plin de căldură, care a aplau
dat cu multă simpatie evoluți
ile ambeI<L echipe, gimnastele 
românce și bulgare au oferit 
un spectacol de reală ținută, 
cu multe reușite, care ne lasă 
să întrezărim că la Moscova 
vor fi posibile evoluții și mai 
bune. Firește, nici una dintre 
cele două echipe nu a atins 
vîrful form ti sportive, astfel că 
în evoluțiile gimnastelor au 
fost și imperfecțiuni, chiar ne
reușite. Mai Importantă ni se 
pare folosirea judicioasă a 
timpului rămas pînă la startul 
Campionatelor mondiale, pen
tru ca, pe de o parte, să fie 
eliminate lipsurile manifestate 
în acest concurs public, iar pe 
de alta să fie perfecționate și 
cizelate elementele și mișcările 
noi, pentru a fi prezentate la 
un nivel cît mal ridicat luna 
viitoare.

DIVIZIA NAȚIONALĂ DE HOCHEI
MIERCUREA CIUC (prin te

lefon). — Prima categorie va
lorică a Diviziei naționale de 
hochei a programat o etapă 
incompletă, cu două jocuri a- 
mînate : Steaua — Avîntul și 
Dinamo — Dunărea.

S-au disputat, așadar, numai 
tatîlnirile dintre formațiile lo
cale Sport Club și Progresul, 
în ambele jocuri, superioritatea 
hocheiștilor de la Sport Club 
a fost evidentă, ei dștigînd 
sîmbătă cu 10—2 (6—0, 2—1, 
2—1), iar duminică șl mai net, 
cu 14—1 (4—0, 5—1, 5—0). în pri
mul joc golurile au fost înscri

FAZA DE ZONĂ
A CAMPIONATELOR DE BOX 

Șl A „DACIADEI"
Azi, la Deva, Iași, Pitești și 

Zalău încep întrecerile zonale 
ale competiției care va desem
na cei mai buni pugiliști ai ță
rii — campionii naționali și ai 
„Dacladei". Cum regulamentul 
actualei ediții a celei mai mari 
competiții interne prevede ca 
la faza de zonă să participe, a- 
lături de boxerii calificați în 
etapele anterioare, toți sportivii 
cu categorii de clasificare su
perioare, este de așteptat ca 
partidele ce se vor disputa, 
timp de o săptămînă, în cele 
patru localități, să se situeze 
la un bun nivel valoric. Flna- 
llștil întrecerilor de la Deva, 
Iași, Pitești și Zalău (deci, cîte 
doi boxeri la fiecare categorie) 
se vor califica In turneul final 
(9—15 noiembrie).

călescu și Silvia Dobrovolschi 
(Maratex). Arbitri : P. Pițurcă 
din București și L Amărăștea- 
nu din Craiova. (I. IONESCU- 
coresp.).

C.S.U. GALATI — PENICI
LINA IAȘI 3—0 (10, 9, 12).
Studentele au practicat un joc 
mai organizat și combinativ, 
obținînd victoria. De reținut că 
ieșencele au condus cu 12—3 
în setul al 3-lea. Remarcări : 
Ileana Dobroschi, Gabriela Co
jocarii, Crina Răuță, respectiv 
Mihaela Pricop. Arbitri : V. Io
nescu din București și M. 
Constantinescu din Ploiești. (T. 
SIRIOPOL-coresp.).

MASCULIN
C.S.U. ORADEA — C.S.M. 

SUCEAVA 3—0 (5, 14, 8). în- 
tilnirca dintre cele două nou 
promovate a arătat că ambele 
s-au acomodat deja eu Divizia 
„A“. Oaspeții au deplasat nu
mai 7 jucători I Remarcați: 
Horje, Manole, Răduță, respec
tiv Mindru și Enuea. Arbitri : 
C. PItaru din Sibiu șl I. Mar
tin din CIuj-Napoca. (P. LO- 
RINCZ-coreșp.).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—0 (10, 7, 11).
Meci dominat de Ia un cap la 
celălalt de bucureșteni. care au 
aliniat o echipă sudată, cu un 
blocaj bun (Șchiopescu, Ju- 
hasz) și mobilă. De la Învin
gători s-au ' mai remarcat M. 
Alexandru șl Ioni ți. Slabă 
comportarea Universității, de 
la care am remarcat doar pe 
tînărul Pascu. Arbitraj corect 
E. Mendel din Sibiu și M. Sta- 
niate din București. (M. V.).

EXPLORĂRI BAIA MARE— 
SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI 3—0 (11, 6, 12). Joc fru
mos, băimărenii fiind însă su
periori. Evidențiațî : Bălaș, 
Ignișca, Corcheș, Staleu, res
pectiv Tutovan și Ciontoș. Ar
bitri : E. Ududec din Suceava 
și I. Stoica din Bacău. (A. 
CRIȘAN-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—0 (4, 2, 13). Partidă frumoa
să, victorie meritată obținută 
de brașoveni în 56 de minute. 
Remarcați : Stanca, Stcrea,
Hinda, respectiv Bugarschi. Ar
bitri : M. Hcrța din Cluj-Na- 
poca și D. Baba din Tg. Mu
reș. (C. GRUIA-coresp.).

C.S.U. GALATI — C.S.M. 
DELTA TULCEA 3—1 (8, —11, 
8, 11). Joc viu disputat. Evi- 
dențiați : Sirbu, Geană, Cojo- 
caru, respectiv Ispas. Arbitri : 
R. Farmuș și V. Săndulescu din 
București. (Gh. ARSENIE-co- 
resp.).

se pentru învingători de B. 
Nagy, Z. Nagy, Prakab, Mi- 
kloș, Csiszer, Gereb, E. Antal, 
Tfirjok, Bartalis, Balogh, res
pectiv Kemenes și Szentes. în 
partidă de duminică au marcat 
pentru Sport Club Z. Nagy, 
Gereb și Mikloș — cîte 3. Bar
talis, Gail, Todor, Prakab și B. 
Nagy, iar pentru Progresul 
Szentes.

Ambele partide au fost con
duse la centru de A. Ballnt, 
ajutat de L. Petras și T. Szabo 
la cele două linii. (V. PAȘ- 
CANU-coresp.).

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

Divh-i 
etapa

CAMPIOANA SE
UNIVERSITATEA CRAIOVA 4 (2} 
F.C. OLT 1 (1)

Spectatori — aproximativ 15 000. Șu
turi: 16-6 (pe poartă: 9—2). Comere: 
11—2. Au marcat: BELDEANU (min. 
38), CÎRȚU (mm. 41 și 79), CR1ȘAN 
(min. 72), respectiv ROTARu (mhn. 6).

UNIVERSITATEA: Lung 7 - NegrWâ 
7, Ti N-hol 8, Ștefănescu 8, Ungureanu
7 — Țicleanu 8, Donase 7, Beldeanu
8 (min. 70 kimescu 7) — Cîrțu 8. Câ- 
mâtoru 7 (min. 71 Crișan 8), Bălăci 9.

F.C. OLT: Anghel 5 — Onuțan 6, 
lonoșcu 7, Al. Nicolae 8, Mincu 6 - 
Șoarece 6, lovdnescu 6, Rotam 7 -» 
Stgmkean 8, lomandi 6 (min. 7 Pre 
petițâ 6), Pițurcâ 5 (min. 56 State 6).

A arbitrat: T. Baîanovici 8; la li
nie: D. Amdt (ambii din lași) șl 
Al. Mustâțea (Pitești).

Trofeul Petschovschi: 9,
La speranțe: 9-0 (4-0).

Abia începuse partida, de 
sase minute, cînd, la un sut 
expediat de ROTARU, din a- 
fara careului, mingea se odih
nea în plasa porții Jui Lung, 
surprins parcă de îndrăzneala 
mijlocașului de la F.C. Olt. A 
fost golul de mare moral pen-

DUELUL DUREAZĂ 90 DE MINU
I DINAMO 1 (0)
’ CHIMIA 0

I Spectatori — aproximativ 8.000. Șu
turi: 21-8 (pe poartă: 10-1). Comere: 
13—1. A marcat: DRAGNEA (mia. 89).

I DINAMO: Moroni 7 — Mărginean 
6 (min. 46 Stredie 7+), i. Marin 6, 
Bumbescu 7, Stănescu 7 — Drognea 
8, Augustin 7, Custov 7 — Țăktar 7,

IDudu Georgescu 6 (mta. 64 Muițescu 
6), Orac 7-Ț.

CHIMIA: Pavel 8 - Borno 7, Pre- 
Ida 8, Catarg iu 7, Cincă 7 - Savu 7, 

Iordan 6, Stanca 6, Carabageac 7 
(min. 87 Cheron) — Taleșpcn 6 (m-in. 
68 G. Stan 6), Gingu 7.

IA orbitrat: C. Ghiță (Brașov) 9, la 
Hole: M. Fedivc (Suceava) fi Al. Bă- 
duiescu (Ploiești).
Cartonașe galbene: CATARGiU, TE- 

ILEȘPAN.
Trofeul Petschovschi: W.
La speranțe: 7—1 (1—0).

I Mare suspans, sîmbătă. In 
curtea liderului, intr-o intîlnlre

I aparent fără probleme. După 
. nenumărate asalturi. Dinamo a 

cîștigat în penultimul minut,

Iceea ce înseamnă că meciul a-a 
jucat cu sufletul la tură și me- 
_ ritul revine, firesc, echipei vll-

| DISPUTA

I POLITEHNICA TIMIȘOARA 2 (1) 
STEAUA 5

Spectatori — aproximativ 12 000.

I Șuturi: 13-11 (pe poartâ: 8-6). Cor* 
nere: 6-3. Au marcat: ANGHEL (min. 
5), NICIHia (min. 72).

POLITEHNICA: Moise 7 — Nadu 6, 
IBocănici 7, Șerbânoiu 7, Murur 6+ 

— Manea 6, Dumitru 8, Vlâtdnescu 6 
— Anghel 8, Nedeîtu 6 (mfn. 46 Mh- 
cihlci 7), Cotec 6.

I STEAUA: Toma 6 — Majoru 7, So
meș 7, fovan 6, I. Ghoorghe 6 - 
Horea 6, Stoica 6, tordâoeecu 8 —

I Lucian 6+. Mureșan 6 (min. 58 Mi,- 
noa 6), Marcu 6.

A arbitrat: M. Salomir (Ckrj-Napo- 
ca) 8; Io linie: V. CiocîHeu (Cralo- 

Iva) șl I. Mureșan (Dej).
Trofeul Petschovschi: 9.

La speranțe: 2—1 (0-1).

Timișorenii au atacat din 
start, cu toate liniile, și au I deschis repede scorul, dintr-o 
fază în care tînărul Bocănici 
și-a asumat curajos riscul unui 
sprint prelungit pînă în careul I advers, a schimbat cu AN
GHEL, iar extremul dreapta a 
marcat cu un șut sec de pe 

■ poziție de... inter stînga.
| GAZDELE, MAI DECISE DUPĂ P/

IC.S. TIRGOV1ȘTE 1 (0)
F.C ARGEȘ 0

Spectatori — aproximativ 16.000. 
I Șuturi: 11—7 (pe poartă: 3-1). Cor-

nere: 11-5. A marcat: GREACA (min. 
72).

C,S. TIRGOVIȘTE: VoMea 7 - NI. 
Icirlescu 7, Ene 7, Constantin 8, Pb 

toru 8 — Gheorghe 6, Dumitrescu 6, 
Economu 6 (min. 70 Eftlmle 7) —
Greaca 6, Margotatu 6 (min. 61 Po- 

Ipescu 7), Dobrin 8.
F.C. ARGEȘ: Ariclu 7 — Bărbulescu 

7, Stancu 7, Clrstea 7, Tulpan 6 — 
Toma 6, Badea 6, kgnat 6 — Turcii 6 

|(min. 66 Morceanu 7), Radu H 7, Bă- 
tață 6.

A arbitrat: R. Stincon 9; la Hnle: 
N. Georgescu jl C, lorrescu (toți din 

I București).
Trofeul Petschovschi: 9.

La speranțe: 2-0 (1-O).

I Meciul de la Tîrgoviște, din
tre fosta și actuala echipă a 
lui Dobrin, a avut multe ase-

Imănări cu amicalele de la mij
locul săptămînii. Desfășuratîn-

„DESPRINDE44 ABIA ÎN P
tru echipa (out-sider) vizita
toare. care, multă vreme din 
prima parte a jocului, avea să 
reziste eroic (și să contraatace 
periculos) spre stupefacția 
campioanei, stînjenită vizibil, 
în tentativa ei ofensivă, de jo
cul la ofsaid practicat de par
tenerul de întrecere. Doar 
„bara" lui Bălăci (la o lovi
tură liberă, în min. 9, de la cir
ca 20 m) și reluările precipitate 
ale lui Beldeanu, la două 
mingi-gol semnate Țicleanu, au 
mai semănat panică, în tot a- 
cest timp, la poarta lui An- 
ghel. Spre sfîrșitul reprizei. în 
min. 38. BELDEANU își răs
cumpără ratările, înscriind ca 
Ia Leeds, printr-un șut, de la 
25 m, care a trimis balonul în 
plasă, sus, lingă vinclu. Și mo
ralul a revenit în tabăra gaz
delor, care, puțin mai tîrziu, 
în min. 41, luau conducerea 
prin golul lui CÎRȚU („cap", 
din apropiere, Ia o „Indirectă* 
executată dc Bălăci, pe mijlo
cul porții ; unde era Anghel ?). 
Apoi, în min. 46, un splendid 

volcu al lui 
ginea suprafi 
în „transvers 
nunțe o rap 
scor. N-avea 
întrucît, în n 
flat singur î 
era Negrilă?) 
alături și a ri 
lej de ultim 
craioveni, ca: 
s-au dezlănț 
min. 55 — ra 
singur ; min. 
mătaru, alătc 
colae, foarte 
cordă lovituri 
mis ; min. 7: 
și pasă exc< 
ȘAN, care î 
piere : min. ' 
în sfîrșit, în 
slalom Balac 
pol și, de da 
nu-1 mai iari 
Un public ți 
minute a ap 
picioare, o i 
bilă...

Ghaor;

cene. Formația antrenată de P. 
Gavrilă și Fl. Cheran a vfenit 
la București să-și vîndă scump 
pielea, și a reușit, fiind la un 
pas de o mare surpriză. Chimia 
s-a apărat „italienește", supra
aglomerat și decis, cu gîndul 
la „marele punct", și tactica 
aceasta a incomodat vizibil pe 
liderul convins că va avea un 
duel ușor. Categorica dominare 
dinamovistă a mai fost submi
nată și de încetinirea ritmului 
la finalizare, și de lipsa unor 
angajări decisive, desele anga
jări aeriene, pe centrul careu
lui, fiind rezolvate cu succes 
de defensiva vîlceană, în care 
au excelat Preda și tînărul por
tar Pavel, salvator în cîteva 
situații limită (min. 25, 36, 56, 
67, 77 și 80). Dinamo a avut, e 
drept, și neșansă. In min. 2 și 
57, cînd D. Georgescu și Drag- 
nea au trimis balonul în bacă 
sau în min. 6, 17, 26 și 62, cînd 
au ratat Bumbescu, Custov, 
Orac și Dragnea. Nu-i mai pu
țin adevărat că, în această luptă 
disputată în cea mai mare 
parte Intr-o singură jumătate 
de teren, gazdele au fost sur

prinse pe co 
cînd I. Mali.’ 
Carabageac ; 
min. 46 și 48 
76 — Savu), 
fuzat să vis, 
remiză. Și e: 
tină un st 
dacă, atunci, 
nut din ase 
rului. Stanca 
din vedere p 
dibaci, l-a î 
reului mic p 
care a plonj
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fusese egala 
88 ! Acum, 
ultimul min 
vinșii au pl 
fruntea sus. 
mult, însă i 
însorită. S-a 
mult la joci 
prea puțin 1 
rată, greșit, 
Sîmbătă, lld 
Insă cu „încă 
pus șl-l dor 
eeeasi forță

Mi

DUMITRU-IORDĂNESCi
(Această fază a fost caracte
ristică pentru mobilitatea re
marcabilă a timișorenilor, me
reu relansați te joc de Du
mitru). Replica Stelei îi sur
prinde, însă, pe timișoreni. Bu- 
cureștenii renunță la jocul în
chis din unele meciuri ale aces
tei toamne și atacă viguros, cu 
participarea fundașilor laterali, 
care „ies" la combinații (mai 
ales fostul extrem dreapta Ma- 
jaru). în tot acest timp, la 
mijlocul terenului se desfășoa
ră un aprig și... inedit duel 
Dumitru — Iordănescu, o veri
tabilă ciocnire de „pilieri", cu 
cîștiguri alternative, de pe ur
ma cărora Dumitru își lansea
ză coechipierii cu mingi „de 
urmărire", iar Iordănescu se 
intercalează in „pachetul" ofen
siv al echipei sale. La o ase
menea ieșire, Marcu sprintea- 
ză ca pe timpuri, îl pune pe 
picior greșit pe Moise și arun
că... imparabil spre poartă o 
minge pe care o va scoate 
doar piciorul inspirat al lui 
Murar. (Era minutul 16). Jo
cul crește, cu atacuri de am
bele părți. Șerbănoiu și debu

tantul lUcii 
șutea..a put 
(min. 21 și 
încheie cu 
mari a Iui 
de Toma în 
tetizează su 
lor.

După pauzi 
mult, „Poli" 
cădere (Dur 
pe urma el 
lajara), dar 
pecetluiește 
centrarea Ii 
îl depășește 
recentrează 
NICIHICI- r 
final al an 
faze specta 
la un pas 
te timp ce 
dorul ofens 
Lucian — 
prin Florea 
85, după ur 
O victorie . 
nia unui a< 
renăscut du 
din meciul

tr-o notă de deplină sportivi
tate, dar lipsit în mare măsură 
de nerv, jocul a curs liniștit 
între cele două careuri, ani- 
mînd rareori tribunele prin 
faze de poartă cu adevărat iz
butite, spectaculoase.

Fără două din piesele ei de 
bază (fundașul Zamfir și mij
locașul Kallo), formația oaspe 
a reușit să mențină multă vre
me un echilibru atît în joc cît 
și pe tabela de marcaj. Ba 
chiar în prima jumătate a 
partidei s-a arătat ceva mai 
periculoasă te atac, Bărbules- 
cu (în min. 21) și Turcu (în 
min. 28) dînd oarecari emoții 
gazdelor prin șuturile lor care 
și-au greșit cu puțin ținta.

Ieșind din espectativa în 
care se menținuseră pe durata 
primei reprize, tîrgoviștenii au 
devenit mai deciși în joc după 
pauză, cînd acțiunile lor ofen
sive au căpătat consistența ne

cesară. Dre 
ceput să aj 
gol, aproap: 
mele 45 de 
rea scorulu 
de a se p 
dar mingea 
de Dumitre 
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lăsat comp! 
tea dreaptă 
brin a prîr 
o cursă de 
a centrat aț 
juniorul Pi 
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MAI GREU PE TEREN... PROPRIU SUCCES DĂTĂTOR DE MORAL
S.C. BACĂU 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1)

Spectatori — aproximativ 7 000. Șu
turi: 13—6 (pe poartâ: 8—2). Comoro t 
11—2. Au marcat: M. SANDU (min. 
34) ți ANDRIEȘ (min. 64, din 11 m).

SPORT CLUB BACĂU: Mangeac 6
— Andrieț 8, Cârpaci 7, Lunca 5, I. 
Solomon 7 — Șoșu 5, C. Solomon 6, 
Botez 5 (min. 46 Vamanu 5) — Șol- 
man 6, Antohl 7, Penoff 5 (min. 59 
Verigeanu 6).

SPORTUL STUDENȚESC: Speriatu 7
— M. Marian 7, Cazan 8, Norgolescu 
7, Munteanu II 7 — Șerbănico 6, Pa- 
nâ 7, Câțoi 6 — FI. Grlgore 5 (min. 
81 Bucurescu), M. Sandu 7 (min. 76 
Bozețan), Terheș 5.

A arbitrat: S. Drâgulici 7l la li
nie: 1. Zaharia (ambii din Drobeta 
Tr. Severin) și M. Abramiuc (Sucea
va).

Cartonașe galbene: FL. GRIGORE, 
VAMANU, M. SANDU.

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 3-0 (2-0).

Sport Club Bacău obține cel 
de-al 'treilea rezultat egal al 
său acasă (puncte recuperate 
sistematic, în deplasare), Întă
rind demonstrația că-i inai 
greu să joci pe teren propriu

JSCU ÎN SFÎRȘIT, PRIMA VICTORIE!
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PROGRESUL VULCAN 2 (1) 
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Spectatori — aproximativ 5 000. Șu
turi: 18—4 • (pe poartâ: 9—2). Camere: 
8-7. A marcat: MARIAN IONESCU 
(mia. 35 și 85).

PROGRESUL VULCAN: Grron 6 -, 
I. Alexandru 5, Grigore 7,. Tlcâ 6, 
Ștefan 7 - M. lonescu 8, Simioncv 8, 
Stolchiță 7 — Marica 6, Țevi 6 (min. 
74 Dragu 6), C. Zamfir 6 (min. 86 
Niculcea).

A.S.A.: Varo 7 — Costlri 6, Groza
5 (min. 46 Dulău 7), kplr 7. Hajnol
6 - Both II 7, Biro I 7, Gal 5 - 
Fazekaș 6 (min. 58 Cemescu 6), Fo
nici 6, Boloni 6.

A arbitrat: M. Ivâncescu 9; la li
nie: R. Petrescu (ambii Brașov) |i 
Cr. Teodorescu (Buzâu).

Cartonașe galbene: GAL, BOLONI, 
COSTIN. I. ALEXANDRU.

Trofeul Petschovschi: K3.
La speranțe: 2-0 (1—0).

La ora începerii meciului, 
gazdele ofereau suporterilor lor 
două surprize : 1. schimbarea
lui V. Mateianu de la conduce
rea tehnică a echipei, înlocuit, 
provizoriu, cu D. Baboe; 1 
prezența în formație a Iul Stoi-
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DIN ZECI DE OCAZII, NUMAI UN
U.T.A. 1 (0)
JIUL 0

Spectatori — aproximativ 10 000.
Șuturi: 33—6 (pe poartâ: 18—2). Cer
nere: 21—2. A marcat: URS (min. 66).

U.T.A.: Duoadom 7 — BItoa 6 (min. 
46 Maieu 8), Kukla 7, Bodl 7, Glur- 
piu 8 — Tisa 6, Coraf 7, Marca 7 — 
Cina 7, Csordas 4 (min. 57 Un 8), 
Tirbcr, 7.

JIUL: Caval 9 - Vtnâtoru 6, Rus. 
6, Vizitiu 6, P. Grigore 6 — Varga 7, 
Neagu 5, Mula 5 (min. 84 Butoi) - 
Șumulanschi 6 (min. 86 Demarcei), 
Sâiăjoan 6, Gruchid 5.

A arbitrat: N. Rainea (Blrlad) 9; 
la linie: T. Cruceanu (Tecuci) ,1 L 
Corman (Oradea).

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 5-0 (3—0).

Cu o linie de patru mijlocași 
Si cu un Giuchici extrem de In
dividualist (nu a transmis nici 
o pasă unul coechipier ta în
treaga partidă I), era lesne de 
înțeles că Jiul a venit la Arad
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IERI, IN DIVIZIA „B“
SERIA 1

GLORIA BUZĂU — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 5—0 (3—0). Au
marcat : Zahiu (min. 6 și min. 
68 din 11 m), Negoescu (min. 29 
și 73) și Marin (min. 36).

RELONUL SAVINEȘTI — GLO
RIA BISTRIȚA 0—5 (0—3). Au
înscris : Berccanu (min. 25),
Beldie (min. 30), Cataroș (min. 
33 și 55) și Coman (min. 85).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
F.C.M. SIDERURGISTUL GALAȚI 
1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Sima (min. 47).

DELTA TULCEA — VIITORUL 
GHEORGHENI 1—0 (0—0). Auto
rul golului : Zicu (min. 86).

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— CONSTRUCTORUL IAȘI 3—0 
(1—0). Au înscris : Dănilă (min. 
30 și 85) șl Ghiță (min. 57).

C.S.U. GALAȚI — C.S. BOTO
ȘANI 3—2 (2—1). Au marcat 7 
Lala (min. 1 și 54), Tararache 
(min. 17), respectiv Cojocarii 
(min. 16) șl Dumitru (min. 50).

VICTORIA TECUCI — F.CJtt. 
PROGRESUL BRĂILA 0—0.

I.M.U. MEDGIDIA — C.S.M- SF. 
GHEORGHE 2—1 (2—0). Au în
scris : Dumitru (mtn. 1), Despa 
(min. 8), respectiv Kerekeș (min. 
72).

POLITEHNICA IASI — CJkM. 
SUCEAVA 2—1 (1—0). Autorii go
lurilor : Paveliuc (min. 7), Nem- 
țeanu (min. 50), respectiv Casuca 
(min. 84). •

Relatări de la D. Soare, N. Mar- 
cu, v. Manoliu, P. Comșa, M. 
Fior ea, Gh. Arsenic, C. Flliță. AL 
Mavlea și V. Diaconescu. . 

fără coordonator și fără „vîrfT 
penetrant, decît „afară", ajutat 
de elanul tineresc al lotului și 
de o pregătire fizică fără re
proș. Nu-i mai puțin adevărat 
că din acest punct de vedere și 
Sportul studențesc este un exa
minator sever, cu jocul său er
metic (marcaj, dublaj, Pană pe 
linia fundașilor, Cazan „libe
ro"), cu contraatacuri lansate 
brusc, energic, ca piatra din- 
tr-o praștie.

In repriza întii superioritatea 
băcăuanilor (cu infiltrări indi
viduale in careul lui Speriatu, 
cu șuturile de la distanță, im
precise, ale lui C. Solomon, 
chiar cu marea ratare a lui 
Botez, din min. 32, care a șutat 
de la 2 m în portarul bucu- 
reștean, căzut) a fost doar apa
rentă. Sportul și-a cîștigat tot
deauna cu calm dreptul la con
traatac, l-a căutat cu insisten
tă pe M. Sandu, aflat în pozi
ția cea mai avansată și, In 
min. 32, a și înscris prin aces
ta : M. SANDU a făcut o 
cursă de 25 m, trccind ușor de 
Lunca și trimițind apoi pe lin

chiță, transferat de la Jiul. La 
Rfîrșitul partidei cu A.S.A., a 
apărut și cea de-a treia... sur
priză : o victorie a Progresului 
Vulcan, după 900 minute de joc 
în acest campionat ! A fost o 
victorie muncită și meritată, 
obținută la capătul unei dispu
te, din păcate, de un nivel teh
nic și spectacular modest, bucu- 
reștenii avînd mai mult iniția
tiva în prima repriză, mureșe
nii fiind ceva mai activi in 
cea secundă. Scorul a fost des
chis în min. 35. A înscris M. 
IONESCU, care a reluat, cu 
capul, în poartă balonul cen
trat de I. Alexandru. Pînă a- 
tunci, gazdele au mai avut în
că trei mari ocazii de gol, dar 
Marica, in min. 9, dintr-o ex
celentă poziție la marginea ca
reului mic, vrind să... rupă 
plasa, a trimis peste bară ; M. 
lonescu a ratat de două ori, in 
același minut 13, șutind o dată 
în portar și o dată afară, iar 
în min. 26 mingea expediată 
de Marica, la o lovitură libe
ră, a fost deviată, cu capul, de

numai să se apere, ■> obțină 
remiza. Invitată la joc, U.T.A. a 
început să atace din primul mi
nut, ofensiva el încheindu-se o- 
dată cu fluierul final. Rar ie 
poate vedea tartr-un med ea o e- 
chlpă să domine cu atîta insis
tență, să-și creeze zed de oca
zii rarisime, să expedieze >1 de 
șuturi la poartă (de 1 ori min
gea a fost expediată în bară), 
să obțină 21 de corn ere și pînă 
la urmă să clștige doar eu un 
minim 1—0 I Chiar ta min. 7, 
Csordas a ratat deschiderea sco
rului, relutad, de la dțlva pași, 
cu capul, pe Ungă poartă. în min. 
20, Cura a șutat din voleu șl 
Caval a respins, în corner, de la 
vindu. O imensă ocazie aveau să 
Irosească arădenii în min. 15, 
cînd, după o combinație de klno- 
gramă pe „ruta" Tisa — Coraș — 
Csordas, ultimul, singur ta careu, 
a fost blocat de Caval. Un mi
nut mai tlrzlu, Coraș zdruncină 
„transversala" cu un șut din a- 
propiere, mingea revine In teren 
șl Kukla reia peste poarta goală!

1. POUT. IAȘI 10 7 2 1 14- 5 16
2. Gloria Bistrița 10 6 2 2 22- 7 14
3. Unirea D. Focșani 10 6 2 2 16- 8 14
4. Gloria Buzâu 10 6 0 4 17- 5 12
5. C.S. Botoșani 10 5 2 3 21-12 12
6. C.S.M. Sf. Gh. 10 5 2 3 18-12 12
7. F.C.M. Siderurg. 10 4 4 2 11- 6 12
8. C.S.M. Suceava 10 5 1 4 21-13 11
9. Viii. M. Vaslui 10 5 1 4 11- 8 11

10. I.M.U. Medgidia 10 5 0 5 13-19 10
11. Viii. Gheorgheni 10 3 3 4 7- 9 9
12. Ceahlâul P.N. 10 3 2 5 9-14 8
IX C.S.U. Galați 10 4 0 6 13-21 8
14. F.C.M. Progresul 10 2 3 5 9-10 7
15. Delta Tulcea 10 3 1 6 9-19 7
16. Victoria Tecuci 10 3 1 6 7-20 7
17. Constr. lași 10 2 1 7 6-21 5
18. Relonul Săvinești 10 1 3 6 8-23 5

ETAPA VIITOARE (duminică 25
octombrie) : Gloria Bistrița —
Gloria Buzău, Viitorul Mecanica 
Vaslui — C.S.U. Galați, C.S.M. Sf. 
Gheorghe — C.S. Botoșani, Ceah
lăul p. Neamț — F.C.M. Progre
sul Brăila, Constructorul Iași — 
Unirea Dinamo Focșani, C.S.M. 
Suceava — Victoria Tecuci, Delta 
Tulcea — Relonul Săvinești, Vii
torul Gheorgheni — Politehnica 
Iași, F.C.M. Siderurglstul Galați 
— I.M.U. Medgidia.

SERIA A n-A

CHIMICA TIRNAVENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (0—0)- Au
torul golurilor : Marton (min. 50 
81 66).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
ȘOIMII IJf*^A. SIBIU 3—0 (1—0). 
Au înscris : Roșu (min. 17), Niță 
(min. 74) șl Tătara (min. 76£.

I.C.IJW. BRAȘOV — MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 0—2 (0—1). A 
marcat : Păun (min. 22 gi 75). 

gă Mangcac, ieșit din poartă, 
la hazard.

După reluare, insistența gaz
delor se transformă într-o do
minare cvasi-totală. Din nepu
tința lor de a da gol și din 
sentimentul oaspeților, asediați, 
că in nici un caz nu mai pot 
marca ei un gol, ca garant al 
victoriei, s-a născut o stare de 
spirit de irascibilitate, concre
tizată in faulturi și atitudini de 
frondă, mustrate de arbitrul S. 
Drăgulici mai mult cu „arătă
torul" decît cu cartonașul gal
ben. Totuși, în min. 64, băcăua
nii nu vor mai rata înscrierea 
golului, căci ANDRIEȘ a exe
cutat sigur penaltyul dictat 
pentru împingerea lui Șoiman 
în suprafața de pedeapsă. Ulti
mele sforțări de a... modifica 
egalitatea instaurată: min. 83, 
șut violent al lui Cărpuci, de
viat in extremis de Speriatu ; 
min. 89, contraatac bucureștean, 
cu sarcina finalizării (neînde
plinită) pe umerii lui Terheș, 
încă neacomodat după o între
rupere atît de lungă.

Ion CUPEN

apărătorul mureșan Gal in 
„transversală", de unde a ri
coșat undeva în interiorul su
prafeței de pedeapsă, fiind de
gajată apoi în corner.

După pauză, au fost cîteva 
momente mai încinse, rezolvate 
insă de intervenția promptă a 
arbitrului M. Ivăncescu cu 
citeva cartonașe galbene. A.S.A. 
s-a arătat acum ceva mai preo
cupată de construcția jocului 
și, beneficiind de un plus de 
prospețime fizică, a inițiat 
cîteva acțiuni ofensive pericu
loase care au pus în evidentă 
dificultate defensiva bucu- 
reșteană. La unul din aceste a- 
tacuri, în min. 67, mureșenii au 
fost foarte aproape de gol, 
dar ezitările lui Fanici și Biro 
au împiedicat egalarea. Progre
sul — Vulcan are totuși un fi
nal mai bun și, in min. 85, 
reușește prin același M. IO
NESCU să marcheze un gol. 
al doilea, foarte frumos, care 
H va da certitudinea victoriei.

Mihol IONESCU

SINGUR GOL!
în min. 32 este rtodul lui BHea 
să expedieze balonul ta „trans
versală". Și nici Mușat, ta mta, 
M, n-a reușit să marcheze dta 
apropiere, cu poarta goală, un 
picior al lui Vizitiu trimițînd ba
lonul ta corner.

Atacurile arădenilor devin de-a 
dreptul debordante după pauză 
ctad, efectiv, mingea nu vrea să 
între ta poarta bravului Caval, 
cei care a salvat goluri gata fă
cute. Ratează Incredibil Cura 
(mta. 47), Kukla șl Mușat (min. 
54) Urs (min. 58),... Varga (min. 
S2 — la un pas de autogol) și 
Kukla (m’n. 63 — reflex uimi
tor Cavai). In srtrșit, tlnărul Urs, 
introdus In min. 57, a spart 
gheata, reușind să Înscrie golul 
victoriei, ta min. <6, cu un șut 
din apropiere. Fină ta final alte 
jf alte ocazii Irosite de Cura 
(min. 76 șl 77), de Kukla (min. 
78). în timp ce Jiul a încercat 
două-trel contraatacuri care s-au 
stins ta zona de finalizare.

Gheorghe NER.TEA

METALUL BUCUREȘTI — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 1—1 
(2—0). Au înscris : Căinui (min. 
21), Dumitrescu (min. 37), Viși- 
noiu (min. 56), respectiv Lăcătuș 
(min. 74).

ENERGIA SLATINA — CAR- 
PĂȚI MlRSA 0—0.

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
METALUL PLOPENI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de Voi- 
cilă (min. 6).

PANDURII TG. JIU — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 3—1 (0—1). 
Autorii golurilor : Găman (min. 
55), Cucu (min. 58), Bîșcă (min. 
60), respectiv C. Grigore (min. 7).

FLACARA MORENI — RAPID 
BUCUREȘTI 2—2 (2—0). Au în
scris : Petre (min. 6), Niță (min. 
20) pentru Flacăra, Bartales (min. 
80, din 11 m), Cojocaru (min. 85) 
pentru Rapid.

dunărea cal Ar ași — gaz 
METAN MEDIAȘ 3—0 (1—0). Au 
marcat : Catană (min. 39), Costea 
(min. 63) și Gheorghe (min. 80).

Relatări de la L Ducan, N. Cos- 
tache, C. Gruia, O. Guțu, D. Mi- 
hall, M. Bizon, P. Cristea, Gh. 
ninca și N. Constantinescu.

1. PETROLUL PL. 9 6 2 1 16- 7 14
2. Rulmentul 11 6 2 3 13-10 14
3. Rapid Buc. 10 5 3 2 20- 6 13
4. Energia Slatina 9 5 2 2 14-12 12
3b Metalul Buc. 9 5 1 3 15- 9 11
6. Șoimii IPA Sibiu 10 5 1 4 13- 9 11
7. Mecanica finâ 11 3 5 3 14-10 îl
S. Chimica Timâveni 9 4 2 3 11- 6 10
9. Metalul Plopeni 10 4 2 4 11-11 10

10. Autobuzul Buc. 10 5 0 5 16-17 10
11. Automatica Buc. 10 3 4 3 20-21 10
12. Flacâra Moreni 11 4 2 5 11-13 10
13. Dunârea Călărași 11 5 0 6 14-19 10
14. Gaz metan 9 4 1 4 8-14 9
15. Pandurii Tg. Jiu 10 3 2 5 11-18 8
16. Carpați Mîrșa 9 2 2 5 8-11 6
17. Tractorul Brașov 11 2 2 7 8-18 6
18. I.C.I.M. Brașov 9 1 1 7 6-20 3

F. C. CONSTANȚA 2 (2)
„U“ CLUJ-NAPOCA 0

Spectatori - aproximativ 9 000. Șu
turi: 18-7 (pe poortâ: 12—4). Con 
nare: 7-2. Au marcat: BUDURU (min. 
17) ,1 CONSTANTINESCU (min. 24).

F.C. CONSTANȚA: Costa, 7 - Bo
ldi 6, Nistor 7, Antonescu 7+, Tur- 
cu 8 — Gache 7, Constantinescu 7 
(min. 69 Drogeanu 5), Moldovan 6 
(min. 61 Parcarea 6) — Buduru 7-Ț, 
Penlu 7, Petcu 6.

„U": Lâzâreanu 6-}- — L. Miha-i 6, 
Ciocan 7, Moș 6, I. Mureșan 7 - 
Baca 6. Porațchi 7, Pop 6 — Dobrotâ 
6, Vrdioan 6 (min. 69 A. Mureșan 5), 
AJbu 5 (min. 69 Țiglariu).

A arbitrat: V. Tătar 9 (Hunedoara); 
la Knle: 1, Pop (București) și A. Sto
ker (Petroșani).

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 5—0 (2-0).

Simbătă a fost soare — si la 
propriu și la figurat — pe ce
rul Litoralului ; un soare care 
a mai luminat fețele suporteri
lor echipei lui Antonescu, în
tunecate pînă acum de atîtea 
nereușite în campionat. Istori
cul partidei cu „U“ Cluj-Na
poca (cu citeva absențe notabi
le — Cîmpeanu, Suciu, Dobrău) 
s-a scris relativ repede, in 
nu mai puțin de șapte minute 
ale primei jumătăți de oră, 
cînd gazdele au avut o presta
ție uniform-bună : în min. 17 
— Turcu (cel mai activ jucă
tor de pe teren) l-a „servit", 
pe un culoar favorabil, pe Ga
che, a urmat șutul puternic al 
acestuia, Lăzărcanu, surprins, a 
scăpat balonul în față și BUDU
RU, atent, a reluat în goi: 1—0; 
min. 24 — CONSTANTINESCU 
a avansat cu un balon perpen
dicular spre poartă și, de la

DUBINCIUC RATEAZA UN PENALTY, 
NICȘA ÎNSCRIE (în proprie poartă)
F.CJ»1. BRASOV 2 (0)
CORVINUL ‘ 0

Spectatori - aproximativ 10 000. Șa
luri: 15—7 (pe poartâ: 8-5). Camere: 
4-4. Au marcat: NICȘA (mtn. 58 — 
autogol), PARASCHIVESCU («nin. 83).

F.C.M.: Clipa 8 — Ștefan 6, Naghi 
8, Panache 7, Manchi 7 — Popescu 
6 (min. 60 Marinescu 7). Șutea 7, 
Ctetxmu 7 — Bența 6, Paroschlvescu 
ț Gherahe 6 (min. 77 Boricecmu).

CORVINUL: lonițâ 7 - Nicșa 5. Du- 
binctuc 5, Gâksn 6, Bogdan 6 — Du- 
mttrte IV 6, Oncu 6 (min. 6S Lucae- 
cu 6), Ktein 6 — Ghițâ 6, Dumhna- 
chu 4. Vâetu| 6.

A arbitrat: O. And ere o (Satu Maro)
Io Rnte: A. Jur)o (Bucurețtty *1 I. 

Medvey (Oradea), cmbW cu groțell.
Cartonase galbene: GALAN, KLEIN. 

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

Brașovenii s-au temut miflt de 
acest meci, dar nu le-a tost 
greu decît... 47 de minute. Am 
asistat Ia un început timid de 
ambele părți. Pînă în min. 15, 
raportul suturilor la poartă era 
>—0» perioadă în care Popescu 
(min. 5) a ratat • mare ocazie 
de a înscrie. Aspectul jocului nu 
avea să se schimbe pînă la pau
ză. Gazdele nu găseau drumul 
■pre poartă, în timp ce Corvi- 
mi2, calm, tacticos, făcea totul 
să treacă timpul, pasînd, pă
șind, șl Iar pasînd. Se juca 
între cele două careuri, fără 
faze de poartă, elocvent fl- 
tod faptul că primul cor
ner l-am înregistrat abia în 
min. 35 l Tn toată repriza, echi
pa din localitate a mai avut ©

ETAPA VIITOARE (joi 22 oc
tombrie) : Tractorul Brașov — 
Petrolul Ploiești, Metalul Plopenl 
— Metalul București, Carpați 
Mlrșa — Autobuzul București, Au
tomatica București — Dunărea 
Călărași, Rulmentul Alexandria — 
Pandurii Tg; Jiu, Mecanică fină 
București — Chimica Tîrnăveni, 
Luceafărul București — Flacăra 
Moreni, Rapid București — Ener
gia Slatina, Gaz metan Mediaș — 
I.C.I.M. Brașov, Șoimii IPA Si
biu — stă.

SERIA A IU-A

C.I.L. SIGHET — AURUL 
BRAD 1—0 (0—0). Unicul gol a
fost realizat de Laiș (min. 65 din 
11 m).

MINERUL CAVNIC — F.CJW. 
REȘIȚA 2—2 (1—0). Autorii golu
rilor : Roatiș (min. 15), Cristea 
(min. 65) pentru Minerul, Oan- 
cea (min. 72), Florea (min. 82) 
pentru F.C.M.

U.M. TIMIȘOARA — SOMEȘUL 
SATU MARE 1—0 (6—0). A în
scris : Mehedințu (min. 85).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL ILBA SEINI 5—0 (2—0).
Au marcat : Nicoraș (fnin. 11), 
Pavel (min. 34), Bocșa (min. 77), 
Munteanu (min. 86) și Popovicl 
(min. 88).

STRUNGUL ARAD — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 4—2 (1—1). Au în
scris : Iuhaz (min. 33), Butaș 
(min. 64), Roșu (min. 71 și 85), 
respectiv Rău (min. 8) și Țegean 
(min. 60).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— RAPID ARAD 4—1 (0—1). Au
torii golurilor : Niță (min. 53), 
Udrea (min. 69 și 85L Căpriora 
(min. 83), respectiv BdSi (min. 39).

MINERUL LUPENI — DACIA 
ORASTIE 5—0 (3—0). Au înscris: 

aproximativ 20 ni, a expediat 
o „ghiulea" direct „la vinclu" : 
2—0. Pînă atunci — și după 
aceea: min. 4 — Petcu, min. 6 
— Buduru, min. 18 și 50 — 
Moldovan, min. 62 — Gache și 
Purcărea, în aceeași fază — 
gazdele, pentru prima dată in 
formație completă, mai puteau 
înscrie ; dar au intervenit ra
tările, ca și opoziția lui Lăză- 
reanu, în două rinduri.

Această muncită victorie, dă
tătoare de moral, cum o apre
ciază localnicii — a reliefat (in 
prima parte a meciului) o mai 
bună articulare a compartimen
telor, ca urmare a unei mai 
mari atenții in faza de apăra
re și de atac (cîteva acțiuni au 
fost excelente prin rapiditatea 
execuțiilor și manevrele tacti
ce folosite), demonstrind că, 
printr-un și mai susținut efort 
colectiv, printr-o mai măre lu
ciditate, F.C. Constanța poate 
spera în refacerea terenului 
pierdut. Atenție însă la oscila
țiile echipei. S-a înregistrat o 
cădere în finalul primei repri
ze și în a doua, atunci cînd 
universitarii clujeni au mai e- 
chilibrat jocul și cînd ei, pă
răsind „metefbzele", au „muș
cat" în atac (dar destul de pu
țin) prin șuturile extrem de 
.periculoase ale lui Boca și Do- 
brotă și apărate cu greu d^ 
Costaș. Partida de la Constan
ța n-a cîntărit greu în balan
ța spectacolului, ea ieșind mai 
mult în evidență prin începu
tul de reviriment al echipei li
toralului.

Steliun TRANDAFIRESCU

ikare ocazie de gol, dar a ra
tat-o : în min. 25, la © lovitură 
liberă executată de Bența, Gher- 
ghe a trimis balonul în bara din 
stînga.

După pauză lucrurile au stat 
cu totul altfel. Nu trecuseră de- 
cit 65 de secunde de la reluare 
cînd la poarta lui Clipa s-au 
înregistrat situații de mare ten
siune. La șutul lui Dimitriu IV, 
fundașul Ștefan a respins balo
nul aproape dc pe linia porții, 
dar în faza următoare brașovea
nul s-a uluit într-o fază fără 
probleme și a prins balonul cu 
mltniie. Lovitura de la 11 m a 
fost executată slab de către Du- 
binciuc șl Clipa a boxat ; în 
min. 58, Klein a pierdut balonul 
aproape de mijlocul terenului, 
Ctobanu și Sulea au inițiat un 
contraatac, dar mai înainte ca 
ultimul să finalizeze a venit 
fundașul NICȘA, care a trimis 
precis... în propria-i poartă șl a 
deschis scorul. A urmat © peri
oadă de dezlănțuire a gazdeloi 
în care Marinescu (min. 62) a 
trimis pe lingă poartă, fundașul 
Ștefan a șutat în bară (min. 63),' 
iar portarul Ioniță a deviat în 
corner • „bombă" de la 35 m. 
Jocul a devenit mal frumos,' 
mai rapid, oaspeții au forțat e- 
galarea, dar, In min. 83, F.C.M. 
a înscris din nou : Marinescu a 
Intrat în careu, a fost faultat, 
arbitrul a aplicat excelent legea 
avantajului și PARASCHIVESCU 
după două șuturi consecutive, a 
înscris al doilea gol. în min. 85, 
singur cu portarul, Klein a șutat 
în acesta, dar soarta meciului 
fusese pecetluită.

Constantin ALEXE

Voicu (min. 10 și 45), Mușat 
(min. 35), Leca (min. 55) și Col- 
ceag (min. 87).

OLIMPIA SATU MARE — F.C. 
BIHOR ORADEA 1—1 (1—1). Au 
marcat : Bathori II (mim 2) pen
tru Olimpia, Grosu (min. 43) 
pentru F.C. Bihor.

F.C. BAIA MARE — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—3 (1—1).

Relatări de la I. Furnică, Z. De- 
brețeni, S. Marton, I. Ghișa, I.
Ioana, M. Focșanu, 
Covaci.

I. Cotescu, z.

1. F.C. BIHOR 10 7 2 1 26 -9 16
2. F.C. Baia Mare 10 5 2 3 13- 7 12
3. U.M. Timișoara 10 6 0 4 11-11 12
4. Someșul S.M. 10 5 2 3 13-13 12
5. C.I.L. Sighet 10 5 1 4 11-12 11
6. C.F.R. Timișoara 10 4 2 4 22-13 10
7. înfrățirea Oradea 10 5 0 5 22-14 10
8. F.C.M. Reșița 10 3 4 3 15-10 10
9. C.S.M. Dr. T. S. 10 4 2 4 13-10 10

10. Strungul Arad 10 4 2 4 14-13 10
11. Aurul Brad 10 5 0 5 13-13 10
12. Olimpia S.M. 9 4 1 4 13-10 9
13. Min. Ilba Seini 10 4 1 5 10-15 9
14. Minerul Lupeni 8 4 0 4 11-12 8
15. Rapid Arad 10 3 2 5 12-18 8
16. C.F.R. Cj.-Napoca 10 3 2 5 9-20 8
17. Minerul Cavnic 9 2 2 5 10-18 6
18. Dacia Orâștie 10 2 1 7 8-28 5

ETAPA VIITOARE (duminică 25 
octombrie): Aurul Brad — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, Someșul Sa- 
tu Mare — Înfrățirea Oradea, 
C.F.R. Timișoara — Olimpia Satu 
Mare, F.C. Bihor Oradea — U.M. 
Timișoara, F.C.M. Reșița — Strun
gul Arad, Dacia Orăștie — F.C. 
Baia Mare, Rapid Arad — C.T.L. 
Sighet, C.F.R. Cluj-Napoca — Mi
nerul Cavnic, Minerul Uba Seini 
— Minerul Lupani.



Mîine, prima evoluție a rugbyștilor neo-zeelandezi jn România

CONSTANȚA - LA ORA UNUI MARE EVENIMENT SPORTIV 
0 Oaspeții au sosit simbătă in Capitală, iar ieri pe malul Mării 
Negre 9 Selecționata noastră de sud și deosebita ei responsabilitate

CONSTANȚA, 18 (prin tele
fon). Unul dintre cele mai de 
seamă evenimente din istoria 
sportivă a Constanței — așa 
este considerată aici, in muni
cipiul de la malul Mării, evo
luția de mîine a rugbyștilor 
neozeelandezi, de pe stadionul 
1 Mai, prima din turneul lor 
autumnal 1981 in Europa, cea 
dinții prezență „Al! Blacks" in 
această zonă a bătrinului con
tinent. Momentul este pregătit 
cum se cuvine : terenul de joc 
are asigurată o haină de săr
bătoare, afișe atrăgătoare au 
împînzit orașul, oaspeții au fost 
înconjurați, de la primele cli
pe ale sosirii lor la Constanța 
si instalării la hotelul Parc din 
Mamaia, cu mult interes. Ei au 
venit aici duminică dimineață, 
după ce simbătă după-amiază 
coborau din avionul de Paris.

Avindu-i în frunte pe mana
gerul Peter Burke și pe antre
norul Pat Cili, delegația rug- 
bystică de la Antipozi cuprin
de 26 de jucători : Graham 
Mouric, celebrul căpitan de 
echipă, și, în ordinea posturi
lor (începînd cu fundașul): Al
lan Hewson, Bernie Fraser, 
Stu Wilson, Fred Woodman, 
Lachlan Cameron, Steven Po- 
kere, Jamie Sallmon. Arthur 
Stone, Brian McKechnie, Doug 
Rollerson, David Loveridge. 
Andrew Donald. Murray Mex- 
ted, Geoff Old. Mark Shaw, 
Frank Shelford. Andy ITaden. 
Jock Ross, Gary Whetton, Rod 
Ketels, Paul Kotcka, Wayne 
Neville, John Spiers. Andy 
Dalton, Hika Reid. Ei repre
zintă 11 provincii, cei mai 
mulți (5) fiind de la Wellington. 
Este un Iot cu o medie de 
vîrstă de 25 de ani și jumăta
te, la cei doi... poli situîndu-se 
Spiers, uri pilier de 33 de ani, 
respectiv Sallmon și Store, 
centri, amîndoi avind 21 de 
ani. Vom mai nota că Haden 
este liderul selecțiilor, cu cele 

UN SUCCES REMARCABIL AL POLOIȘTILOR ORĂDENI
(Vrmore lin naa D

ajuns la 10—9 (min. 20,30) ! 
In ultima repriză, nervii jucă
torilor ambelor echipe au ce
dat. Crișul (fără Garofeanu din 
repriza a treia) i-a pierdut și 
pe Costrăș și Gordan (eliminat 
fără drept de înlocuire. în ul
timul minut), iar Pro Recco a 
rămas fără Peri și Belottt O- 
rădenli s-au dovedit însă mai 
lucizi, nai siguri în rezolvarea 
situațiilor de om în plus, au 
aiuns — în aplauzele numero
șilor spectatori — la 14—10 și 
au îrvlns, pe merit, cu 14—11 
(3—3. 2—5. 5—1. 4—2) Au mar
cat : Ungureanu 5. Gordan 5. 
Claudiu Rusu 2, Fcjer 1, Cos
trăș 1 (Crișul) : Galii 4. Ber- 
tazzoli 3. Perri 2. Baldmetti 1. 
Lagostena 1 (Pro Recco). Arbi
tri : Jovici (Iugoslavia) Csaszar 
(Ungaria).

Ca urmare a acestui frumos 
«ucces. formația orădeană si-a

REZULTATE DIN GRUPA A ll-a
în prima zi a grupei a Il-a 

din cadrul „Cupei cupelor", 
competiție care are loc la 
Split, au fost înregistrate rezul
tatele : Split — Anvers 35—6 ; 
Glifada Atena — Lokomotiv 
Sofia 8—8.

MECIURILE PENTRU TITLURILE
MONDIALE DE Știi
• După disputarea a șapte 

partide, în meciul pentru titlul 
mondial masculin, de la Me
mo (Italia), dintre marii ma
eștri Anatoli Karpov și Vik
tor Korcinoi, scorul a rămas 
3—1 în favoarea deținătorului 
titlului. A. Karpov a cedat par
tida a 6-a. întreruptă cu avan
taj pentru V. Korcinoi. fără să 
mai reia jocul. Cea de a 7-a 
s-a terminat remiză Ia mu
tarea 31.
• Partida a 12-a a meciului 

pentru titlul mondial feminin, 
pc care și-1 dispută la Tbilisi 
marile maestre sovietice Maia 
Ciburdanidze și Nana Alek- 
sandria. s-a încheiat remiză, 
astfel că scorul rămîne în con
tinuare egal : 6—6.

92 de meciuri ale sale in re
prezentativă — dintre care 26 
de partide-test —. și cel mai 
greu dintre oaspeți (111 kg). 
Avind și o înălțime impresio
nantă : 2,01 m el evoluează in 
linia a doua, alături de Ross 
(cel mai inalt, la ai săi 2,04 m) 
sau Whctton (1,97). Să mai re
ținem și un alt amănunt su
gestiv, anume că șase jucători 
duc acul cîntarului dincolo de 
linia indicînd 100 kilograme.

Și acum cîteva vești din ta
băra noastră. Selecționata de 
sud, cum a fost denumită echi
pa care va întîlni adversara cu 
cel mai prestigios palmares cu 
putință, cuprinde rugbyști de la 
șase echipe. 10 sînt de la Fa
rul, 4 de la Dinamo, cite trei 
de la Știința CEMIN Baia 
Mare și Steaua, 2 de la R. C. 
Gri vi ța Roșie, unul de la Pe
troșani. Majoritatea au făcut 
parte, cu mai mult sau mai 
puțin timp în urmă, și din lo
tul reprezentativ, unii imbră- 
cînd chiar tricoul tricolor în 
partide inter-țări : Mircea Chi- 
riccncu, Gheorghe Vărzaru, Mi
hai Holban, Gheorghe Varga, 
Cornel Vasile, Mihai Marghes- 
cu, Vasile Ion, frații Florin și 
Ștefan Constantin, Gheorghe 
Caragea, Corneliu Gheorghe.

DINAMO BUCUREȘTI ELIMINATĂ

DIN C.C.E. LA HOCHEI
KATOWICE, 18 (prin telex). 

— Pe patinoarul din Sosnowiec 
a avut loc duminică seara par
tida retur din prima etapă a 
C.C.E. la hochei pe gheată. în 
care formația locală ZagLebie, 
campioana Poloniei, a înlîlnit 
pe Dinamo București.

Ca și în primul meci (3—5), 
victoria a revenit hocheiștilor 
polonezi, de data asta cu scorul

asigurat calificarea încă de 
simbătă seară.

Tot simbătă, C.N. Montjuich 
a c’știgat, la capătul unui meci 
dramatic în fața lui Rote Erde, 
cu 15—14 (3—2, 5—5, 5—1, 2—6). 
Au marcat : Beltan 5. Alcazar 
5, Robert 2, Aras 1, Alonzo 1 
și Puig 1 (C.N. Mont.) ; Stoller 
4, Stottefușs 2, Theissmann 2, 
Schrader 2, Scharmevski 2 și 
Iakobi 2 (R.E.). Arbitri : Bădi
ță (România) și Paggi (Italia).

Duminică, în primul joc : Pro 
Recco —, Rote Erde 15—19
(4—1. 3—3, 5--5, 3—1). Realiza
tori : Galii 6, Galbussera 4, 
Bertazzoli 2, Baltinetti 1. Perri 
1, Bisîo 1 (Recco). Berleman 3, • 
Schr«der 2 Iakobi 1. Peix 1 și 
Theissmann 1, Stottefuss 1. 
Steller .. Arbitri : Csaszar (Un
garia). Bădiță (România).

în meciul cu C.N. Montjuich, 
„7“-le orădenllor a condus cu 
3—1, 4-3, 5—4, 8—6 și 9—7 da
torită unor frumoase contra
atacuri și vervei lui Costrăș (6 
goluri in acest meci). La aceas

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ta prima zi a Balca
niadei de scrimă pentru 
juniori. sportivii din 
România au ciștlgat toa
te cele 4 probe. Iată 
rezultatele ' Înregistrate : 
floretă masculin: Livln 
Buzan ; sabite: Marin
Crutu ; spadă : Felix
Nicolae; floretă fete : 
Cornelia Chelaru.

AUTO • Marele premiu de la 
Las Vegas a lost ciștlgat de 
australianul Alan Jones (..Wil
liams), care a acoperit 272,895 
km tn Îh44 :09,0. In clasamen
tul final al piloților de formu
la 1, pe primul loc — Nelson 
Piquet (Brazilia) —50. p. urmat de 
Carlos Reutemann (Argentina) —4» 
p. Alan Jones (Australia) —46 o 
etc.

CICLISM • Cea de-a 75-a 
ediție a Turului Lombardiei s-a 
încheiat cu victoria olandezului 
Hennie Kuiper (259 km în 
6h32 : 0).

HANDBAL 0 Rezultate din 
turneul masculin de la Titov» 
Valenje (Iugoslavia): Cehoslovacia 

Vasile Ungureanu, Dumitru 
Mușat, Marin Moț. O echipă 
întreagă, aproape, ceea ce la 
prima vedere ar constitui un 
motiv spre o anume doză de 
Optimism. Numai că misiunea 
antrenorilor Mihai Naca și A- 
drian Mateescu nu e defel sim
plă. Făcind afirmația, nu ne 
gîndim numai la valoarea ad
versarului pe care-1 vor întîl
ni, dar șl la faptul că nu toți 
selecționabilii sint în plenitudi
nea forțelor — folosirea lui 
Caragea, spre pildă, este sub 
semnul Întrebării. Oricum, con
ducerea tehnică (celor doi li 
se alătură medicul Wilhelm 
Wagner), deși destul de rezer
vată în aprecieri, s-a declarat 
in general mulțumită de pre
stația din jocul-școală de vi
neri, susținut în compania unei 
combinate constănțene, de e- 
fortul depus la antrenamentele 
de simbătă și de azi (n.r. ieri).

După ultimul antrenament, 
de mîine (n.r. azi), va fi anun
țată formația care va intra în 
teren conștientă — să sperăm — 
de dificultatea întîlnirii, de 
marea răspundere (și onoare) 
de a reprezenta cum se cuvi
ne rugbyul românesc.

Geo RAEȚCHI

de 7—2 (2—0. 1—1, 4—1). Ju
cătorii români au reușit pri
mele două reprize echilibrate, 
dar au cedat ta ultima treime 
a întîlnirii. clnd gazdele s-au 
desprins în mod decisiv. Punc
tele au fost marcate de : Job- 
czyk și Zabawa — cite 2. Mo- 
rawiecki, Klocek șl Garbacz, 
pentru învingători, Solyom și 
Toke pentru Dinamo.

tă situație poloiștii spanioli au 
jucat ultima carte și, profitînd 
de ezitările adversarilor, de 
neatenția portarilor Kiss și 
Rada, precum și de ieșirea din 
joc a Iul Ungureanu (3 elimi
nări), au ajuns de la 7—9 la 
11—9. Finalul ne-a arătat Insă 
din nou o echipă ■ Crișului 
realmente dezlănțuită. A urmat 
11—11, 12—11 șl 13—12. ta ul
timul minut, Montjuich a ega
lat prin Puig. în superioritate: 
13—11 Ultimele secunde î-au 
găsit și pe orădeni In superio
ritate. dar șutul violent al Iul 
Costrăș a fost apărat de Del
gado, portarul reprezentativei 
iberice. Scor final : 13—13 (3—1. 
2—3, 4—5, 4—4). Au marcat : 
Costrăș 6. Ungureanu 2. Rusu 
2, Fejer, Garofeanu, Pantea 
(Crișul). respectiv Beltrand 3, 
Robert 3, Aras 3, Puig 3. Alon
zo. Arbitri : Jovici (lug.) și 
Vaergi (Italia).

Clasament: 1. CRIȘUL 5 p. 
2. C.N. Montjuich 4 p. 3. Pro 
Recco 3 p. 4. Rote Erde 9 P

-- R.F. Germania 29—20 (11—12),
Iugoslavia — Danemarca 22—19 
(11—10). Danemarca — R. F. Ger
mania 23—19 (11—10).

ȘAH 0 După nouă runde si 
disputarea partidelor întrerupte. 
In turneu) zonal de la Budva 
(Iugoslavia) conduc Cebalo. Iva- 
novicl. Hulak (toți din Iugosla
via) și Soylou (Turcia) cu cita 
• p. urmat! de Mariotti (Italia) 
- S'/, (1), Velimlrovlci, Ivkov
(ambii Iugoslavia) si Skembris 
(Grecia) — cu cite 5V? p. etc. 
0 Cu două runde înainte de 
încheierea turneului de la Tuz
la (Iugoslavia), în clasament se 
menține lider Iugoslavul Kovace- 
vici (9 p). urmat de românul 
Valentin Stoica (8 p). In runda 
a 13-a, Stoica a remizat cu Ro- 
baci. rezultat consemnat si in 
partida Farago-Kovacevlci.

TENIS 0 Proba de simplu din 
cadrul campionatelor U.R.S.S., 
desfășurate 1» Donețk. a fost 
ctștigată de Marina Kroșina.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
19.X Tenis: turnee internaționale la Vlena, Tokio, Melbourne 

Tir: campionatul mondial de trap, la Tucuman. Argentina 
Î1.X Fotbal: meciuri în, cadrul cupelor europene
25.X Călărie: concurs hipic internațional la Washington

CAMPIONATUL MONDIAL PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

bor în min. 36, plecat în dri
bling de la centrul terenului, 
acesta a fost faultat la margi
nea careului. De data aceasta, 
GABOR a executat impecabil, 
pe lingă „zid", lovitura libera 
și mingea a lovit bara de fier 
a porții : 1—9 pentru România. 
Prima repriză s-a încheiat cu 
o mare ocazie a lui Gage, care 
— scăpat singur — a șutat pes
te bară.

Partea a doua a întîlnirii a 
fost și mai disputată, superio
ritatea teritorială aparținînd a- 
cum juniorilor englezi. Dar o- 
fensiva lor s-a lovit de o apă
rare bine organizată, în care Fî- 
șic și C. Ilie au închis bine căile 
de acces spre poarta lui Lovaș. 
Dominarea adversarilor noștri, 
caracterizată prin binecunoscu
tul joc englezesc, axat pe pase 
lungi, de angajare a celor două 
vîrfuri, a fost întreruptă de 
jocul bun la mijlocul terenului 
al echipei noastre, care a iz
butit să rupă deseori elanul o- 
fensiv al echipei Angliei. In
tențiile noastre ofensive se pu
teau concretiza in min. 53 —
cînd D. Zamfir a driblat și por
tarul. dar a fost deposedat in 
extremis — și în min. 58. cînd 
același D. Zamfir a reluat cu 
capul mingea centrată de Ga
bor. dar Gosney a reușit să 
respingă. Am notat și în drep
tul echipei Angliei două bune 
ocazii de a Înscrie : în min. 59. 
Balaur s-a opus cu succes — 
in apropierea liniei porții — la 
șutul lui Mulr. Iar in min. 88 
Cooke a șutat puternic din in-

In preliminariile C. E. pentru juniori II

ROMÂNIA-U.R.S.S. 0-1 (0-1)
Reprezentativa noastră de 

juniori II a debutat simbătă 
după-amiază, pe stadionul Pro
gresul din Capitală, în preli
minariile Campionatului euro
pean de juniori 1982, în com
pania echipei similare a 
U.R.S.S. La capătul celor 80 
de minute, rezultatul a fost ne
favorabil jucătorilor noștri, ei 
pierzînd partida cu scorul de 

4)—1 (0—1), din cauza slabei 
comportări a majorității com- 
ponenților formației. Este ade
vărat că, după deschiderea 
scorului (min. 19, BARATAȘ- 
VILI a șutat bine de Ia 16 m 
Ia „păianjen", făcînd inutilă 
intervenția portarului Iasko), 
juniorii noștri au avut de două 
ori posibilitatea să restabileas
că egalitatea (min. 36 — Țîr- 
lea a șutat de la 6 rn în por
tar ; min. 64 — Loghin a ex
pediat puternic balonul, porta
rul nu a putut să-1 rețină ți 
Țîrlea a reluat peste poartă), 
dar, în general, prestația lor 
s-a situat la un nivel modest. 
Neplăcut a fost faptul că ei P. VINTILĂ

UNIVERSITATEA CRAIOVA, DINAMO
Șl F.C. ARGEȘ PLEACĂ ASTĂZI

In cursul zilei de astăzi urmea
ză să plece, spre «rasele care var 
găzdui meciurile, cele trei echi
pe ale noastre angajate In turul 
al doilea al cupelor europene. 
Astfel. Universitatea Craiova s«

care a dispus in finală de Na
talia Reva (ÎS ani) cu 1—6 
6—3. 8—s. La masculin, titlul a
revenit lui Aleksandr Zverev, 
învingător cu 0—1, 6—4 2—6
0—3 în finala cu Konstantin Pu- 
gaev. 0 Semifinalele turneu
lui de la Sydney : McEnroe — 
Teltscher 7—5, 7—0 și Tanner — 
Fitzgerald 0—3. 6—3. 0 La Base) 
au continuat „Internaționalele" 
Elveției pe teren acoperit (sfer
turi de finală) : Lendl — Dibbs 
0—1. 6—0, Gunthardt—Gomei 6—4 
4—6. 6—3, Clerc—Krulevltz 6—2.
0—3, Waltke—Giâmmalva 6—1 
6—2.

VOLEI 0 Rezultate din prima 
zi a C.M. pentru echipe de lu- 
nloare, care se desfășoară in 
mal multe orașe din Mexic : 
U.R.S.S. — Porto Rice 3—0 
(3, 3. 0). Cuba—Canada 3—0
(7, 13. 14). Brazilia—Costa Rtca 

3—0, Australia — India 3—0. Me
xic — Argentina 2—0. Peru • — 
R.P. Chineză 2—1. 

teriorul careului, dar mingea a 
trecut razant cu bara laterală.

Și astfel meciul se încheie 
cu victoria echipei ROMÂNIEI 
CARE LA PARASIREA TERE
NULUI PRIMEȘTE APLAUZE 
MERITATE DIN PARTEA CE
LOR 15 000 DE SPECTATORI.

Arbitrul danez II. L.- Soren
sen a condus bine următoarele 
formații :

ROMANIA: Lovaș — Eduard, 
Rcdnic, Vușcan (min. 46 Ba
laur), Matei — C. Iile, Balint, 
Fîșic — D. Zamfir, Sertov, Ga
bor.

ANGLIA : Gosney — Bon
field. Robson, Greenall, Webb
— P. Allen (min. 54 Dey), Tin- 
sey (min. 77 Southey), Teake
— Gage, Cooke. Muir.

★
SYDNEY, 18 ((Agcrprcs). — 

La Sydney, în prezența a pes
te 18 000 de spectatori, s-a dis
putat finala C.M. de fotbal 
pentru echipe de juniori. între 
formațiile R. F. Germania si 
Qatar. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 4—0 (2—0) în favoa
rea jucătorilor vest-germani, 
prin golurile marcate de Loose 
(min. 28 și min. 65) ambele 
din penalty, Volfarth (min. 
42) și Anteht (min. 86).

Echipa R. F. Germania, ro
bustă și mai bine orientată tac
tic. nu a avut probleme să 
străpungă fragila apărare a e- 
chipei Qatarului. După meci, 
antrenorul echipei campioane, 
Dietrich Weise, a declarat: ,.A- 
devărata finală și meciul cel 
mai greu l-am disputat. do 
fapt, miercuri. In partida cu se
lecționata României".

au jucat lent, cu multe pase 
laterale sau înapoi, au alergat 
puțin și au șutat rareori la 
poarta adversă. Echipa oaspe, 
cu cîteva individualități care 
s-au remarcat din primele mi
nute (Murgjikneli, Muradian, 
Pankratiev, Gogriciani, Bara- 
tașvili, toți 5 cu un bun ga
barit), a acționat cu mai mul
tă dezinvoltură, a construit 
faze ofensive mai periculoase 
și s-a apărat cu mai multă 
exactitate.

A condus foarte bine Zoran 
Rebaț (Iugoslavia), ajutat la 
linie de A. Deleanu și M. 
Huștiuc.

ROMÂNIA : Iasko — Ilovan, 
Marta, Tomescu, Meszaroț — 
Hodină, Loghin (min. 74 Văsîi), > 
Hîncu (min. 68 Ctrjan) — Var
ga, Țîrlea, Hagi.

U.R.S.S. : Podshivalov — Ma- 
Iiukov. Murgjikneli, Baikov, 
Arziani — Muradian, Pankra
tiev, Iakovenco — Baratașvili 
(min. 68 Son), Gogriciani, 
Ivanov.

va deplasa La Copenhaga unde, 
miercuri, va întîlni pe campioa
na Danemarcei, Bolden Klub. 
Din lotul cralovean va lipsi 
Geolgău, accidentat în partida cu 
F.C. Argeș. Dinamo pleacă la 
Milano pentru partida cu Inter- 
nazlonale, programată tot miercuri 
pe stadionul „Ghueppe Meazza". 
Din lotul dinamovlst lipsește 
Vlad. accidentat. Incertă este uti
lizarea lui Dinu, aflai încă în 
tratament medical. In sftrșit F.C. 
Argeș va evolua la Aberdeen în 
compania formației eu același 
nume. Piteștenii nu anunță Indis
ponibilități în lotul care va e- 
fectua deplasarea.

IUGOSLAVIA - ITALIA 1-1 (1-1)
Pe stadionul „Steaua Roșie" din 

Belgrad în prezența a 75 000 de 
spectatori, s-a disputat sîmbătă 
meciul dintre echipele Iugosla
viei șl Italiei. contînd pentru 
erupă a 5-a europeană a preli
minariilor C.M. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—1). Au 
marcat Vu jovici (min. 9). respec
tiv Bettega (min. 33)

In urma acestui rezultat, echi
pele Iugoslaviei și Italiei «-au 
calificat pentru turneul final din 
Spania.

La tineret : Iugoslavia — Italia 
1—0 (1—0)

ABERDEEN ÎNVINGE IN DEPLASARE
In campionatul Scoției, Aberdeen, 

adversara lui F.C. Argeș in „Cupa 
U.E.F.A.*, a cîștigat. jucind în 
deplasarea, cu 2—1 meciul cu St. 
Mlrren. Alte rezultate • Celtic — 
Dundee United 1—1 : Partick — 
Hibernian 1—0. Clasament : I. 
Celtic — 15 p : 2 Aberdeen — 
11 o.
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