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Divizia „K“ de fotbal, etapa a 11-a

DINAMO Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA CONTINUĂ DUELUl...
© C.S. Tîrgoviște, F.C. Constanța 
ți Corvinul Hunedoara se intorc 
acasă cu cite un punct MARE © 
„Lanterna", Progresul-Vulcan, * a 
deschis scorul, dar U.T.A. a cîști- 
gat lejer în „derby-ul subsolului" 
□ La Rm. Vîlcea, Chimia învinge 
după multe emoții © La Tg. Mureț, 
A.S.A. realizează scorul etapei • 
F.C. Olt s-a desprins după 0auză

Min. 76 al meciul'ui Steaua — 
C.S. Tîrgoviște (1—1): Iordă- 
nescu (în fotografie, căzut), 
după o acțiune care nu anun
ța golul, reușește egalarea. A 
fost al 34-lea șut al steliștilor—

Foto : V. BAGEAC
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GOLGETERH
(Steaua).7 GOLURI: lordănescu

6 GOLURI: Petcu (Corvinul), 
D. Georgescu șl Dragnea (Dina
mo), Buduru (FaC. Constanța), 
Cîrtu (Universitatea Craiova).

DINAMO DE
CONFIRMĂ

BACĂU, 25 (prin telefon). La 
capătul a trei zile de dispute 
îndirjite, soldate cu multe evo
luții de bună valoare tehnică 
și spectaculară — dar, din pă
cate, și cu prea multe nereuși
te, mai ales In concursul d« 
simbătă — duminică la prins 
s-au încheiat, in Sala sporturi
lor din localitate, finalele cam
pionatelor naționale de gim
nastică ale maeștrilor, care au 
desemnat atît campionii abso- 
luți ai țării, cît și pe cei pe a- 
parate, constituind un impor
tant test de selecție și verifica
re înaintea Campionatelor mon
dială de la Moscova.

I-am cunoscut mai întîi, in 
cursul zilei de simbătă, pe 
campionii la individual compus, 
iar duminică pe aceia pe apa
rate. El sint — cum era și fi
resc — gimnaști de frunte al 
țării, componenți ai loturilor 
republicane, sportivi de la care 
așteptăm rezultate prestigioase 
și la apropiatele mari confrun
tări internaționale. Dacă la 
masculin lupta la exercițiile li
bere a fost mai „liniștită", Kurt 
Szilier și Emilian Nicula apă- 
rindu-și cu strășnicie pozițiile 
de frunte șl evoluînd, în gene

ral, fără poticneli majore, ta 
fete, In schimb, disputa pentm 
tricoul de campioană a fost pli
nă de neprevăzut de la un ,»» 
parat la altul, de-a dreptul pal
pitantă dintr-un anume punct 
de vedere șl s-a Încheiat, pen
tru prima oară în competiția 
noastră feminină, cu succesul a 
două gimnaste.

In primul schimb, la parale
le (Turner 9,90, Eberle 9,80, 
Agache 9,70), totul indica o 
derulare firească în cadrul șan
selor teoretice. Dar bîrna para 
a da un nou curs luptei pentru 
întîietate, deoarece o cădere a 
Dumitriței Turner (9,20) nu nu
mai că-i anulează avantajul de 
cîteva zecimi pe care ea îl de
ținea, dar o propulsează pe po
ziția de lideră pe Emilia Eber
le. Cu o cădere și o ezitare, 
Cristina Grigoraș iese, din pă
cate, din cursa pentru un Ioc pa 
podium. Cu toții o vedeau in 
acest moment pe Emilia Eberle 
noua campioană absolută a ță
rii, pentru că urmau solul șl 
săriturile. Dar în următorul 
schimb, mare surpriză: Emilia

Constantin MAGOVEI

(Continuare în pag 2-3)

C. S. SATU MARE (Horctă ittc)
ȘI STEAUA (spadă),

Relatări de la jocurile

MILANO

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

(0-0) 
(0-0) 
(0-0)

adeverit: 
floretă a 

Sa iu Ma- 
neînvinsă 
etape (a

CAMPIOANE

5 GOLURI: Văetuș (Corvinul), 
Cămătaru (Universitatea Craio
va), Gingu (Chimia), Dobrhi (C.S. 
Tîrgoviște), O. Ioneseu (Sportul 
studențesc), Iamandi (F.C.

LA
LA

pe fapte mari, așa că victo- 
cu atit mai mult cu 
regăsește în această 

toamnă. Altceva ni se pare însă demn de subliniat : dina- 
moviștii au trecut de Levski-Spartak și au obținut un im
portant și semnificativ egal cu Internazionale, la Milano, 
șl aceste probe grele europene au marcat evident echipa — 
în sens pozitiv —. sporindu-i nu numai încrederea în for
țele proprii, ci și calitatea modului în care angajează orice 
meci, mai matur, mai sigur, ■ mai combativ, mai eficient. 
Călirea la focul competiției internaționale sporește valoa
rea — după cum bine se știe —, iar Dinamo a prins, se 
pare, un tren bun (atît pe planul întrecerii interne, cît și 
al celei externe, consolidîndu-și în plin marș de luptă 
o echipă din ce în ce „mai grea"), 
departe...

Referindu-ne Ia celelalte rezultate 
rită o atenție în plus, ne vom opri 
ale duminicii, fiecare motivat In chip 
țiile celor 6 echipe care au produs aceste

O știam pe Dinamo pusă 
ria sa de la Pitești nu ne surprinde, 
cît Argeșul se tot... caută și nu se

care poate s-d ducă

ale etapei care me- 
la cele trei egaluri 
interesant de evolu- 

__ ____  _ _______________ _____________ te „remize". Con- 
stănțenilor le priește, după cum se vede, aerul Bucureștiu- 
lui, ei jucînd în Capitală mult mai îndrăzneț decît ori
unde altundeva, punctui-surpriză obținut în fața Sportului 
studențesc (după cel realizat -cu Progresul Vulcan) confir- 
mînd un bun tactician, pe antrenorul Hașoti. Pe de altă 
parte, credem că Sportul dovedește din nou că nu este 
capabilă să cîștige unele, jocuri (așa-zis ușoare) pe care
le consideră dinainte cî.știgate. La Cluj-Napoca, „U“ a 
evoluat fără talentatul Suciu în echipă, ceea ce nu scade 
însă meritele Corvinului și cu atît mai mult ale antre
norului echipei huneforene, care, văzînd că pierde me
ciul, a „intrat la bătaie", adică în joc, fâcînd abstracție de 
galoanele sale de' recent antrenor al reprezentativei Români
ei, a intrat să nună și el umărul si l-a pus bine din mo
ment ce a înscris chiar golul egalăril. Firește că 
din această „întîmplare originală", prestigiul tînărului an- 

. trenor Lucescu n-a avut nimic de suferit. Dimpotrivă. In 
fine, pe Steaua am avut ocazia să o vedem pe propriul 
stadion, unde putea cîștiga detașat, dar puiea și pierde cu 
1—0 (echipa tîrgoviș'.eană jucîndu-și inteligent cartea) ! 
La această oră, echipa bucifreșteană vrea mult și poate 
încă destul de puțin, teribila alergătură a jucătorilor săi 
neputînd fi valorifica1 ă din cauza evidentei crize a oame
nilor de gol. tn afara lui lordănescu (care încearcă să 
facă totul, si înainte și înapoi) nu e nimeni care să mar
cheze. Or, fără gol fotbalul nu mai e fotbal, ca să nu mai 
vorbim de competitivitate..:

Marius POPESCU

de a 11-a

Unul dintre atacurile echipei 
apar în imagine (de la stingă)

La capătul

PE ECHIPE
Anticipările s-au 

formația feminină de 
Clubului sportiv din 
re, care a încheiat 
și meciurile ultimei 
IlI-a) a Diviziei A, a trăit sa
tisfacția cuceririi .titlului" de 
campioană a țării pe anul 
1981. O performanță meritorie 
a celor 5 sportive sătmărence 
(Marcela Moldovan. Olilia 
Hochdorfer, Rozalia Oros, Csi- 
la Ruparcsics, Mariana Bumbu- 
lej) și a antrenorului lor. prof. 
Ștefan Ardeleana, care atestă 
nu numai fa’ent. ci și muncă, 
mult, foarte mu.lt spirit de 
dăruire. Un succes care vine 
să răsplătească multiplele e- 
forturi pe cară organele spor-

tive din județul Satu Mare 
le-au făcut in direcția propă
șirii acestui sport olimpic. Tu
turor celor care au contribv.it 
la această mult dorită împlini
re. sincere felicitări

Cum am' amintit.
Mare și-a asigurat 
campioană a țării 
feminin prin victorii pe toată 
linia și în ultima etapă: 15—-1 
cu I.E.F.S. și C.S.Ș. Energia 
București, 14—2 cu Farul Con
stanța, 11—5 cu Dinamo Bucu
rești și 8—3 (victorie la o di
ferență de 2 tușe) cu Steaua.

Pentru locul 2, Dinamo 
București a reușit 4 frumoa
se victorii, cu 11—5 la C.S.Ș. 
Energia și Steaua (!), 14—2 la 
Farul și cu 12—4 la I.E.F.S. 
Pe locul 3. Steaua (10—fi 13 
Farul Și 9—7 la I.E.F.S.) ega
lată la victorii și puncte. în 
clasamentul general de C.S.Ș. 
Energia (8, respectiv 16), dair 
care — cu un tușaveraj mal 
slab — a ocupat locul 4. Ori
cum. în ultima etapă a cam
pionatului. foarte tinerele f!o- 
retiste de la „Energia" au me
ritul de a fi ciștigat în fata 
fostei campioane — e drept 
la tușe, cu 57—55 — după ce 
învinseseră pe Farul (10—5) și 
I.E.F.S. (12—4). Pe locul 5 
I.E.F.S.,, fără nici o victorie 
în etapa a III-a (7 !). iar pe 
locul 6, Farul (10—6 la I.E.F.S ). 
care plătește un greu tribut 
comportării nesatisfăcătoare din 
primele două etape. Dealtfel, 
formaiția constănțeană a retro
gradat în „B“. locul ei în pri-

j
C.S. Satu 

titlul de 
la floretă

Tiberiu ST AM A

noastre. Cu balonul, Stoica. Mai 
Mexted, Paraschiv, Bucan, Dinu. 

Foto : Ion MIHAICA

' (Continuare în pag. 2—3)

unui joc forle, aprig disputat și spectaculos

Scorul este totuși sever față de 
-principal; arbitrului care ne-a

realitățile 

refuzat cel
jocului datorită, in 
puțin un eseu

fine, pe accele- 
neo-zeelandezii.

Dintr-un început vom spune 
că întilnirea dintre echipele na
ționale ale României și Noii 
Zcelande, • vizionată simbătă de 
25 000 de spectatori pe stadio
nul „23 Au'gust" din Capitală 
și de zeci de mii de Telespecta
tori, a corespuns așteptărilor 
fiind de calitate și captînd in
teresul publicului pînă la ulti
mul minut de joc. Sigur, me
ciul a avut (la început mai 
ajes) momente trenahte, cei 30 
de rugbyști aflați în întrecere 
„incălzindu-se“ greu, de unde 
o primă jumătate de oră de joc 
foarte prudent. Doar cîteva 
momente înfierbîntă tribunele 
dornice ca întotdeauna de spec
tacol: frumosul dropgol al ltii 
Alexandru din minutul 9 —
conducem cu 3—0 în fața Noii

reușita lui Hewson 
lovitură de 
,;talonaj cu 
se pare); o

Zeelandel; 
care egalează din 
pedeapsă (după un 
mina" al lui Dinu, _. . ...
acțiune a centrului Cameron, 
cursă lungă cu fente stopată 
prin placaj necruțător;, un atac 
pe lingă grămadă al damiului 
Loveridge și mai ales intrările 
consecutive, pe fundul „tușei 
scurte" 
cel mai 
Ia care 
teptat...
minat jocul, ținind scorul strîns 
(într-o oră de joc adversarul . 
adaugă „pedepsei" lui Hewson 
doar- un „drop" — Rollcrson, 
ceea ce pentru pofta lor ne
obișnuită de puncte constituie 
un „meniu" — să recunoaștem 
— foarte subțire).

pe fundul 
ale lui Florică Murariu, 
activ înaintaș al nostru. 
„ AII Blacks" nu s-au aș- 
Dar „contrele" au do-

Se apasă, în 
rator, mai întîi 
care în doar trei minute (65— 
68) ne-au „dat" două eseuri, 
mostră a valorii lor, Salmon și 
Dalton au culcat balonul și 
ne-au tăiat respirația; scorul 
ajungînd la 3—14. Ne-am în
trebat: 1 
cește și 
noastră? 
prompt răspunsul 
Deoarece 
TIDĂ APARȚINE NET 
TORILOR NOȘTRI care au 

‘dezlănțuit un iureș (organizat!) 
căruia rugbyștii neo-zeelandezi 
i-au făcut cu greu față. Spre 

. butul advers s-a pornit un a- 
• devărat bombardament, iar 

înaintarea noastră, brava noas
tră înaintare, dezlănțuită (vrînd

s-a prăbușit oare fizi- 
moraimente echipa 

Nu! — avea, să fie 
tricolorilor. 

FINALUL DE PAR- 
UCÂ-

Dimitrie CALIIMACHI

(Continuare in pag a 4 a)

contribv.it


CAMPIONATELE DE MARATON $1 MARȘ 
AU ÎNCHEIAT SEZONUL ATLETIC

SIBIU, 25 (prin telefon). Sezo
nul atletic intern și-a consumat, 
sîmbătă șl duminică, ultimul act 
cu desfășurarea campionatelor 
naționale de maraton și 50 km. 
marș. Gazda întrecerii a fost, ca 
ei în 1980, Dumbrava Sibiului, 
Șoseaua spre Rășinari (unde s-a 
amenajat un circuit de 10 km) 
oferind competitorilor un cadru 
natural plăcut. Cursa cea mal 
așteptată și cca mai interesantă 
a fost cea a maratoniștilor, in 
care mai multi alergători erau 
cotați cu șanse aproximativ ega
le. Chiar de la primii kilometri, 
campionul ediției trecute. Dumi
tru Niculae, a luat un avans de 
150—200 m. asupra grupului frun
taș, în care se aflau Cătălin An- 
dreica, Gheorghe Chirilă, Florea 
Sandru, Gheorghe Motorca si 
Tema Bănișor. Andreica și Bănl- 

ȘKxr sînt primii care rămîn 
— Andreica a abandonat mai 
tîrziu, acuzînd dureri la un 
pici-or — în timp ce Nicu
lae își mărește treptat avan
sul la aproape o jumătate de ki
lometru fată de Chirilă și Mo
torca. La km 30 avantajul lide
rului. în timp, este de un minut 
fit jumătate față de Chirilă, care 
se desprinde de Motorca si mă
rește aiura. Niculae are însă re
surse, șl câștigă clar al doilea ti
tlu consecutiv, chiar dacă după 
42.195 km. diferența era de numai 
39 de secunde.

Desfășurat pentru a doua oară, 
maratonul feminin, cu 7 concu
rente la start, s-a încheiat cu 
victoria oră den cei Doina Pop, 
care repetă, la rîndul ei, victoria 
din 1980. La al doilea maraton al 
carierei. Doina Pop reușește 

58:09, fiind prima alergătoare 
româncă care coboară- sub 3 ore 
(cel mai bun rezultat românesc 
anterior era 3h 03:13, și aparți
nea constănțencci Stana Dănăiîă).

La tineret a clștlgat metalur- 
J?i stul bucureștean Aurel Toader, 
cu un timp (2h 29:31) promițător 
pentru un debutant. Dinu Cris- 
tea, antrenorul său, ne Încredința 
că vom mat auzi lucruri frumoa
se resnre Toader.

La 50 km. nfhrs Constantin 
Stan a cîștlgat duelul cu camplo-

nul anului trecut, Stefan loniță, 
după ce a condus mal tot timpul 
cursei. Amlndol au fost depășiți, 
spre final, do reșlțeanul Gheor
ghe Vtdrarlu (fost campion mon
dial al «urdomuțllor), dar acesta 
era în acel moment descalificat 
pentru mers neregulamentar. Vâ- 
drariu. sosit, totuși, primul, nu 
contează In clasament. Stan este 
campion, dar cine poate afirma 
că el sau oricare altul dintre 
primii clasați este un model de 
corectitudine ?...

Rezultate tehnice. 50 km. marș, 
seniori : 1. Constantin Stan
(Steaua) th 22:52, 2. Șt. lonită 
(A.S.U. Suceava) 4h 24:25, 3. Șt. 
Enache (Steaua) 4h 24:42, 4. T. 
Grlgore (Metalul Plopeni) 4h 24:54, 
5. M. Ganea (P.T.T.) 4h 28:49, 6. 
I. Găsiiu (P.T.T.) 4h 30:04. Echipe: 
1. P.T.T. 13h 31:08, 2. Steaua
13h 4S-.3B, 3. Metalul Plopeni
14h 03:27. 50 km. marș, tineret : 
1. Gheorghe Ureche (C.S.M. Re
șița) «i 53:12, 2. Gh. Radu (Me
talul Plopeni) 4h 55:27, 3. C. Șo
tron (P.T.T.) 4h 58:50, 4. L Alexe 
(Steaua) 5h 01:05, 5. I. Păun 
(Steaua) 5h 13:50, «. G. Oprea 
(A.S.A. Sibiu) 5h 19:53. Maraton 
seniori : 1. Dumitru Niculae (Ra
pid) 2h 24:31, 2, Gh. Chirilă (Stea
gul roșu Brașov) 2h 25:10, 3. Gh. 
Motorca (Blănuri Oradea) 2h 27:44, 
4. D. Mltitelu (Gloria Buzău) 
2h 29:17, 5. C. Bebereche (Rapid) 
2h 29:29, 6. A. Toader (Metalul) 
2h 29:31. Echipe : 1. Rapid 
7h 30:04, 2. Gloria Buzău 7h 44:47, 
3. otelul Galați 7h 52:18. Maraton 
tineret : 1. Aurel Toader (Metalul) 
3h 29:26, 2. N. Manciu (C.S.M. 
Reșița) 2h 31:22. 3. P. Brinaru 
(Dinamo) 2h 34:26. 4. V. Uzuneanu 
(Oțelul Galați) 2h 35:25, 5. M.
Lazăr (Farul) 2h 36:41, 6. D. Mi- 
haly (C.S.M. Baia Mare) 2h 36:14. 
Maraton senioare : 1'. Doina Pop 
(Rapid Oradea) 2h 58:09, 2. Elena 
Florea (Viitorul Vaslui) 3h 03:51, 
3. Mia Gologan (C.S. Brăila) 
3h 04:52, 4. Aneta Mircea (C.S.M. 
Piteștii 341 14:41, 5. Agneta Nagy 
(Rapid Oradea) 3h 18:01, 6. Ma
ria Rado (C.S.M. Pitești) 3h 28:38.

Vladimir MORARU

IERI, ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI, MECIURI 
ECHILIBRATE DOAR ÎN PRIMA REPRIZĂ...
GALATI, 25 (prin telefon). Pa 

patinoarul artificial din localita
te s-au disputat duminică 
primele jocuri ale celui de al 
doilea turneu din cadrul primei 
serii valorice a Diviziei ,,A“ la 
hochei.

Dinamo — Progresul M. Ciur 
10—2 (2—1, 2—1, 6—0). Un meci
foarte interesant în care dina- 
m o vi.știi, fără Tureanu, s-au im
pus doar în ultima repriză, cînd 
au acționat la valoarea lor. Pînă 
atunci, replica jucătorilor de lâ

GWiON.UUL Dl SCRIMA
'U’mure din pao I)

ma divizie fiind luat de echi
pa Clubului sportiv școlar <Jin 
Satu. Mare (antrenori. profe
sorii Icsif Botka Si Iudiț Hauk- 
Icr). Deci, după C.S. Satu Ma
re și C.S.Ș. Satu Mare in Di
vizia „A" !

La spadă. o campioană prin 
tradiție. Steaua. Noul antre
nor, Al. Islrate, s-a dovedit un 
tehnician ambițios și capabil, 
care a condus echipa sa din 
victorie în victorie. în ultima 
etapă: 12—1 cu Electroputere 
Craiova, 13—3 cu A.S.U, Tg. 
Mureș și C.S. Satu Mare, 9—5 
(două duble înfrîngeri) cu Fa
rul și 3—7- cu I.E.F.S. Cam
pioana (I. Popa, M. Popa, O. 
Zidaru, R. Szabo, N. Bodoczi) 
a demonstrat, și la această e- 
ditie, o mare putere de luptă, 
calitate cu care a compensat, 
pe undeva, lipsa de experiență 
a unor trăgători mai tineri,

Locul 2 a revenit spadasini
lor de la A.S.U. Tg. Mureș, 
conduși de neobositul Anton 
Fongracz. în cel mai frumos 
meci al probei, „vicecampiio- 
nii“ i-au egalat la victorii, pe 
linia de sosire, pe scrimerii de 
la Farul și l-au Întrecut la 
tușe (65—61) ! Celelalte victo
rii ale echipei din Tg. Mureș : 
9—7 cu C.S. Satu Mare șl 8—8 
(61—58) cu Electroputere Cra
iova. Pe locul 3 Farul Con
stanta (11—5 cu I.E.FJS., 13—3 
cu C.S. Satu Mare și 12—4 cu 
Electroputere). Locul 4 a fost 
ocupat de I.E.F.S. (13—3 cu 
C.S. Satu Mare și 8—8 — 66— 
61 — cu A.S.U.), Iar locul 5 
de Electroputere Craiova (9—7 
cu I.E.F.S. șl 12—4 cu C.S. 
Satu Mare). A retrogradat C.S. 
Satu Mare. Promovează Pro
gresul București (antresnor, 
prof. Victor Teodorescu), pri
ma clasată In divizia secundă.

în primul concurs de selec
ție. care inaugurează un al 
doilea ciclu, floretista Aurora 
Dan (Dinamo) s-a situat pe 
locul I. Ea a fost urmată de 
Rozalia Oros (C.S. Satu Mare), 
Marcela Moldovan (C.S. Satu 
Mare), Georgeta Beca (C.S.Ș. 
Energia). Tudita Gyurkan (C.S.Ș. 
Satu Mare) si Monica Weber 
(Mondiala Satu Mare).

Progresul a fost curajoasă el 
menținînd scorul egal mal mult 
de jumătate de meci: 2—2 (min. 
35). Punctele au fost" marcate 
de: Moroșan 3, Toke 2, Soîyom 
3, Dumitracl’.e, Plsăru șl Axinte
— Dinamo, Bejan, A. Gali — 
Progresul. Bun arbitrajul lui N. 
Enache, ajutat la cele două li
nii de Șt, Enclu și T. Szaho.

S.C. Miercurea Ciuc — Avîntul 
Gheorghcnt 11—3 (2—1, 3—0, 6—2). 
Hocheiștii din Gheorghenl au 
început in forță, au deschis sco
rul (Tamas 1—0, min. 14), după 
care, Inșă, diferența de valoare 
și-a spus cuvîntul. în cele din 
urmă echipa din Miercur'ea Ciuc, 
cu liniile sale omogene și bine 
echilibrate s-a impus, rfștigînd 
așa cum era de așteptat. Au 
marcat: Torjoc 3, Gereb 2, B. 
Nagy 2, Csiszer 2, Z. Nagy și 
Kunz — S.C. Miercurea Ciuc, 
Tamaș, Suket, Andrei — Avin- 
tul. Foarte bun arbitrajul lui 
Gh. Mureșeanu, ajutat de M- 
Fresneanu șl Gh. Dinu.

Steaua — Dunărea Galați 10—5 
(3—2, 4—2, 3—1). într-o partidă 
în care s-au Înregistrat numeroa
se manifestări nesportive, Steaua 
a obținut o victorie meritată. 
Autorii gonirilor: Nlstor 2, Bă
lăucă 2, loniță 2, V. Huțanu, O- 
lenlci, Justinian ți Popescu, res
pectiv Ene 2, Bujoreanu, Gh. 
Huțanu șl Marcu. Arbitri : A.
Ballnt, R-. Dobrescu șl I. Becze.

Azi, la ''Galați In cadrul etapei 
a doua este programat ți meciul 
Dinamo — Steaua, un veritabil 
derby al campionatului. Iată, 
însă, programul: ora 10 Progre
sul M. Ciuc — Avlntul Gheor- 
ghenl; ora 14,45 Dtțnărea Galați
— S.C. Miercurea Ciuc; ora 17 
Dinamo — Steaua. (T. SIKIO- 
POL — coresp.).

Campfonatui de baschet (f) 
IN FRUNTE, 

DOUĂ NEÎNVINSE; 
„0" CLUJ NAPOCA 

Șl POLITEHNICA C.S.Ș. 2
TG. MUKES, 25 (prin telefon). 

După meciurile turneului secund 
al campionatului național de 
baschet feminin, în fruntea cla
samentului se află echipele Uni
versitatea Cluj-Napoca si Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București, ambe
le neînvinse. Pentru celelalte 4 
locuri, care aduc calificarea în 
grupa valorică 1—6, se anunță o, 
dispută echilibrată, al cărei re
zultat va fi cunoscut la Încheie
rea ultimului turneu (19—22 no
iembrie). Rezultate:

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CRIȘUL ORADEA 96— 
65 (51—25). Cu un joc organizat, 
în care a dominat ambele pa
nouri si cu Verginia Popa exce; 
lentă realizatoare, campioanele 
tării s-au impus net în .fața unei 
echipe care Încă nu izbutește să 
redevină ce a fost cu dol-trei ani 
în urmă, probabil și pentru că 
orădencele nu mai au vitalitatea 
de at’und... Au înscris : Popa S3, 
Prăzaru-Mathe 17, Anca 10, Kirr 6, 
Lukas 6, Mangu 6, Pali 14, 
Czegledi 4 pentru învingătoare, 
respectiv Cigan 10, Constantines- 
cu 8, Grigoraș 8, Amihăesei 8, 
Tabără 8, Oancea 4, Cutuș 4, 
Casetti 4, Niculescu 7, Szabo 4. 
Arbitri : G. Chir a?eu si D. Cră
ciun.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — VOINȚA BRAȘOV 8^—57 
(46—31). Echipa bucureșteană a 
dominat permanent pentru că a 
jucat organizat si a alternat mai 
tot timpul , acțiunile poziționale 
cu contraatacurile, acestea din 
urmă fiind consecința unei apă- 

*rări în care intercepțiile au fost 
frecvente. La bra$ovence se re
simte mult slăbirea lotului față 
de campionatul trecut. Au mar
cat : Rosianu 25. Bădînlci 24, 
Chvatal 10, Sanda Ioneacu 8, 
Pîrsu 8, Keresztesl G, Tocală 6. 
Radu 2 pentru învingătoare, res
pectiv Parcanschl 13, Ciclo 10, 
Rusu 10, Solovăstru 8. Adler 6, 
Catincescu 4. Tănase 2, Blro 2, 
Gogol 2. Au arbitrat B. Stănciu- 
lescu 91 C. Comăniță.

OLIMPIA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL LIC. BOLYAI TG. MU
REȘ 68—51 (26—26). Formațfa
bucureșteană, revelația acestui 
sezon, a condus tot timpul, dar 
desprinderea decisivă a realiza- 
t-o în ultimele 7—8 minute în fa
ța unei echipe la care s-a resim
țit mai mult oboseala acumu
lată in partidele precedente. In 
care evoluase bine. Au marcat : 
Tarantino 18, Bradu 14, Froiter 
14, Ciubăncan 8, Marincuț 8, 
Bîră 4, Trică 2 pentru învin
gătoare, respectiv Kloss 14, Opri- 
ciu 13, Borbely 8, Kiss 3. Tordai 
4, Precup 4. Arbitri : A. Atana- 
scscu si M. Aldea.

MOBILA C.S.S. SATU MARE
— OLIMPIA BUCUREȘTI 58—69 
(26—44).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI 51—57 (29—27).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BRASOV 109—64 (54—33).

UNIVERS ITATE A CLUJ-NA
POCA — C.S.U. PRAHOVA- PLO
IEȘTI 119—56 (66—33).

COMERȚUL LIC. BOLYAI TG. 
MUREȘ — CARPATI C.S.Ș. SF- 
GHEORGHE 85—51 (48—21).

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 79—57 (53— 
36).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— CARPATI SF. GHEORGHE 
85—fii P€—25).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 67—54 
(34—28).

VOINȚA BUCURFSTT — C.S.U. 
PLOIEȘTI 76—52 (38—22).

Dumitru STANC'JLESCU
1. „U“ CJ.-N. 770 631:390 14 p
2. Politehnica 770 576:384 14 p
3. Voința 752 546:394 12 p
4. Progresul 752 469)456 12 p
5. OLImpia 752 355:413 12 p
6. Comerțul 743 485:485 11 p
7. Crișul 7 3 4 560:390 10 p
8. Voința Bv. 725 426:548 9 p
9. Univ. Tim. 7 2 5 382:515 9 p

10. C.S.U. PI. 716 444:552 8 p
11. Mobila 7 1 6 401:521 8 p
12. Carpațl 7 0 7 347:594 7 p

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

CAMPIONII ȚĂRII LA GIMNASTICĂ
(Urmare din vaa 11

ratează ambele dublu-salturi la 
sol (8,65), Dumitrița Turner ob
ține doar 9,75, pe primul loc 
apărind acum Lavinia Agache 
(9,85). Deci săriturile, ultimul 
aparat, urmau să limpezească 
întreaga situație. Dumitrița 
Turner, campioana mondială de 
la Fort Worth, intră prima in 
concurs și, cu două evoluții de 
bună valoare (9,70, 9,80), trece 
pe poziția I, rămînînd însă in 
așteptarea evoluției Laviniei 
Agache. Aceasta are o săritu
ră de 9,70, renunță la a doua 
și, astfel, o luptă interesantă 
se încheie cu victoria, la ega
litate, a două gimnaste de pe 
meleagurile băcăuane — Dumi
trița Turner și Lavinia Agache. 
De remarefit evoluția constant 
bună a Mihaeiei Stănuleț (9.70, 
9,60, 9,85, 9,70), clasată pe lo
cul 3.

Prezentă de sîmbătă după-a- 
miază la Bacău, Nadia Cohiă- 
neci a prezentat și ea, in afara 
concursului, solul liber ales.

Rezultate tehnice: individual 
compus, masculin: 1. KURT 
SZILIER 112, 75, X Emijian Ni-

cula 111,45, 3, Aurelian Geor
gescu 109,30, 4, Valentin Pîntea 
109,25, 5. Sorin Cepoi 109,15, 6. 
Valentin Grecu 103,65; feminin: 
1. DUMITRIȚA TURNER și 
LAVINIA AGACHE 77,50, 3.
Mihaela Stănuleț 77,25, 4. Cris
tina Grigoraș 76,60, 5. Emilia 
Eberle 76,20, 6. Rodica Dunca 
76,10; finalele pe aparate, femi
nin — sărituri: 1. Grigoraș 
19,50, X Turner 19,375, 3. Dunca 
și Stănuleț 19,20; paralele: 1. 
Turner 19,65, 2. Grigoraș 19,55, 
3. Eberle 19,45; birnă: 1. Dunca 
19,775, X Eberle și Stănuleț 
19,525; sol: 1. Grigoraș 19,70, 2. 
Stănuleț 19,50, 3. Turner și 
Dunca 19,30; masculin: sol: 1.
1. Dan Odorhean 19,075, 2,
Georgescu 18,800, 3. Nicula
18,450; cal cu minere 1. Cepoi 
și Szilier 19, 3. Alexandru Nis- 
tor 18,775; inele: 1. Komulus 
Bucuroiu 18,925, 2. Adrian Că- 
pățînă 18,75, 3. Nicula 18,725; 
sărituri: 1. Georgescu 18,975, 
X. Odprhean 18,85, 3. Cepoi 
18,675; paralele: 1. Szilier 19,
2. Nicula 18,775, 3. Dumitru
Sirb’i 18,70; bară fixă: 1. Nicu
la 19,525, 2. Szilier 19,225, 3.
Georgescu 18,675.

| ---------------Divizia ,,Â“, eiapa a JTa ----------------
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OASPEȚII - BINE,
F.C. ARGEȘ 0 (0)
DINAMO 2 (1)

Spectatori — oproxfmctlv 14 000. Șu
turi t 6-9 (pe poortâ : 4-4). Cer
nere : 11—2. A morccrt DUDU GEOR
GESCU (min. 22 tl 75).

F. C. ARGEȘ i CrtetFon 6 — Zomfk 
6, Stoncu 6, Cîrstee 5, Tampon 5 — 
Bârbirlescu 7, KaHo 5, Ignat 5 (min. 
59 Moficearpu 5), Bfiluță 5, Radu II 
5, Tureu 5 (min. 44 Nica 5).

DINAMO î Mowu 7-1. Marin 7. 
Bumbescu 6, Dinu 8, Stânescu 7 - 
Augustin 7, Drag nea 7 (min. 61 Stre- 
die 6), Custov 8 — Țâlnar 7, Dudu 
Georgescu 8, Onac 7.

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) 7 ; 
Io linie : R. Petrescu (Brașov) șl I. 
Buciumcm (Timișoara) — ultimul cu 
greșeli In aprecierea ofsaidului.

Cartonașe galbene : BUMBESCU,
TULPAN. BAR3ULESCU.

Trofeul Petscbovschi : 9. La spe
ranțe : 0—2 (0-1).

PITEȘTI, 25 (prin telefon)
în urmă cu doi ani, F. C. 

Argeș și Dinamo își disputau, 
Intr-un meci de neuitat, titlul 
de campioană. Acum, Dinamo 
a venit la Pitești în postură 
de lider, dar și-a găsit vechea 
rivală pe un loc 13, aproape 
neverosimil pentru ea. Ce 
avea să se Intîmple pe teren 
însă, era o confirmare a aces
tor poziții diametral opuse. Pe 
linia evoluțiilor din acest se
zon, Dinamo a cîștjgat mai 
ușor decit o arată scorul, In 
timp ce echipa gazdă a arătat 
aceeași formă slabă și o supă
rătoare sterilitate in jocul o- 
fensiv. Piteștenii n-au început 
rău partida, dar în min. 7 
Ignat a irosit o mare ocazie 
de a înscrie, după care (min. 
9) aveau să treacă prin mari 
emoții, cînd. la centrarea lui 
Țălnar, D. Georgescu a reluat 
slab și balonul a lovit bara. 
Meciul a inceput frumos, ra
pid, deschis. Și cînd echipa 
gazdă avea o ușoară superiori-

UN 1-0, DUPĂ
CHIMIA RM. VILCEA 1 (0)
F. C.M. BRAȘOV 0 (0)

Spectatori — aproximativ 5 000. Șu
turi : 17—4 (p« poarta : 11—1). Cor
nete * 13— 1. A marcat ; G. STAN 
(min. 52).

CHIMIA : Pavel 7 - Basno 7. Preda 
8, Cheran 8, CUtcâ 7 — Someș 7,
G. Stan 8, fordon 6 - Stanca <5 
(min. 76 Ciofîco). Carabageoc 7, 
Gîngu 7.

F.C.M. BRAȘOV s Clipa 9 - Ștefan 
6, Panache - 7, Manciu 7, Șulea 7 — 
Naghi 7, Bența 6, Marinescu 7 - 
Clobanu 6 (min. 62 Porcșchivescu 6). 
Boriceanu 5 (min. 62 Chioreanu 6), 
Gherghe 7.

A arbitrat : Gh. Drag om ir 9 ;• ta 
linie : I. Rașoga (ambii din Bucu
rești) și M. Salomir (Cluj Napoca).

Cartonașe ga'bene : BORICEAN’J, 
BENTA.

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

RM. VILCEA, 25 (prin telefon)
Chimlștli, diupă atitea necazuri 

în ultima vreme, s-au anga
jat în acest meci, atît de im
portant pentru ei. cu toate 
forțele, masindu-și, încă din 
start, adversarul in jumătatea 
lui de teren. în aceste condi
ții, atacând variat, muncind 
pentru fiecare minge în par
te, vțlcenii și-au creat destule 
situații clame de goi: min. 4 — 
iG. Stan, de pe extrema dreap
tă a șutat puternic. Clipa (în
ger păzitor al porții brașove
ne) a salvat in corner; min.' 5 
— Stanca, din poziție foarte 
bună, a trimis, de la 5 m, a- 
fară !; min. 11 — Naghi a ..a-

GAZDELE - SLAB
tate, printr-o bună circulație a 
balonului, Dinamo a-a lansat 
intr-un atac prelungit și In 
min. 22 a deschis scorul : <Hn- 
tr-o „contră- in dispută cu 
Cirstca, D. GEORGESCU a 
rămas cu balonul, l-a driblat 
po Cristian și a înscris in 
poarta goală. Finalul de re
priză a aparținut oaspeților.

După pauză, superioritatea 
oaspeților a fost evidentă, mai 
ales prin disciplina tactică, 
prin dibăcia cu care își con
struiau acțiunile ofensive. în 
min. 72,. D. Georgescu a scă
pat din nou singur, a încercat 
să-l dribleze din nou pe Cris
tian, dar acesta a blocat ba
lonul. In min. 75 însă scorul 
a devenit 2—0 : Țălnar a com
binat cu Custov, acesta a 
schimbat excelent jocul pe 
partea dreaptă, DUDU a pre
luat, a făcut cițiva pași și a in
serts la colț, de la 15 m. Me
ciul s-a mai liniștit. Echipa 
gazdă era resemnată, neputin
cioasă. să depășească apărarea 
adversă, iar Dinamo, mulțumi
tă. nu forța, se apăra pre
cis și ieșea periculos la atac. 
A avut chiar ocazia să facă 
scor, dar în min. 84 Augustin 
a șutat pe lingă poartă din 
poziție excelentă, iar peste 
două minute, tot el, după ce 
l-a driblat de două ori pe 
Cristian, a șutat imprecis, ra- 
tînd incredibil. O victorie fără 
dubii, meritată, pentru care 
publicul spectator, sportiv, i-a 
aplaudat pe Oaspeți. In schimb, 
ți-a arătat nemulțumirea față 
de arbitrajul lui I. Igna, care 
a dat unele decizii eronate, a 
fost indulgent față de duritățile 
lui Bumbescu. iar în min. 78 a 
trecut cu vederea gestul lui 
Stănescu, care a Încercat să-1 
lovească cu ' capul pe Băluță.

Constantin ALEXE

MULTE OCAZII...
gățat", in extremis, la margi
nea careului, o minge de gol 
a lui Gingu; min. 14 — Clipa 
acordă corner Ia șutul lui Sa- 
vu; min. 26 — Basno, urcat 
in atac, centrează impecabil și 
G. - Stan trimite, cu capul, de 
la numai 6 m. peste „trans
versală"; min. 36 — Gingu șu- 
tează năpraznic și Clipa apără 
senzațional. In ciuda faptului 
că aglomerata defensivă brașo- 
veană a luptat exemplar, gaz
dele, cu putină șansă, dar și 
cu mai multă luciditate pu
teau încheia, totuși, prima re
priză cu acele goluri liniști
toare, ei au plecat în pauză 
doar cu un avantaj care nu se 
punctează pe tabela de scor: 
10—1 la cornere Și 10 la capi
tolul șuturi pe poartă.

în repriza secundă, domina
rea accentuată a gazdelor le-a 
adus și golul mult dorit : 
min. 52. la o lovitură liberă, 
de Ia 25 m, Preda „face" balo
nul pentru Chcran, pasă a 
acestuia spre Savu, șut Ia ră
dăcina barei și G. STAN, a- 
tent, reia in plasă. Din acest 
moment, oaspeții au ieșit la 
atac, au echilibrat jocul, însă 
tot vîlcenii au fost aceia care 
au avut posibilități de a în
scrie: min. 65 ,și 75 (Gingu), 
min. 62 (Savu) — Clipa eviden- 
țilndu-se în ambele rînduri. 
Victorie absolut meritată a 
gazdelor. La un singur gol. dar 
cit de mane este el...

Stelian TRANDAFIRESCU

«.DAR $
UNIVERSITATE 
S.C. BACĂU

‘Spectatori - 
KIMESCU (mta. 
et». dRȚU (mir 
(roln. 90 — outo 

' UNIVERSITATEA 
«, TKIhol 7. Ște 
— prteonu 4. B< 
Donoie 7), Hm. 
(min. 75 Geotgâ 
taci 4.

F. G BACAU : 
drle, 6, Cârpucl 
mon 6 — C. Solo 
vlWS), Șoțu 5,’ Bi 
Antohi 5, P-nov 
geonu 4).

A orhltrof : V. 
cu grețell G R<r 
k>) ,1 bine C. C 

Trofeul Pet»cho< 
ranțo î 0-0.

CRAIOVA, 25
A fost 4—1, 

ne-am aflat 1 
mare surpriză 
in acel minut 
chis ideal de 
fi oprit la 16 
rel cu poarta 
băcăuanii ar fi 
ta partidei, cu 
s-ar fi scris. 1 
timul minut c 
s-a ratat o Iov 
de către ambi 
moldovennă, c, 
după k <1 lui 
min. 8, să ega 
prin ȘOIMAN 
mare frumușei

A Dl
A.S.A. TG. MUi 
JIUL PETROȘAb

Spectatori — aț 
Șuturi : 23-10 (p
Cornere i 9—6. Ac 
(min. 19), BiRO 
MAJNAL (min. 40)

A.S.A. : Varo 7 
7, lapir 8, Hajncrf 
Xta 7, Bolăni 7 - 
Cemescu 6), Fank 
lâu 6), Fazekaș 6.

JIUL : Căvai 6 — 
7, Vhitiu 4, Gtan 
Șuenutanscnl 6, Ne 
Muta 6) — Sâlăja 
mareei ’ ‘, Lascarvl

A arbHi/vt : I. Cr 
cea) 8 ; R. Stîncc

N. Georgescu 
reții).

Carter: galben
Trofeu! fefschovs’ 

ranțe : , 3? 1 (3-1).

GAZDELE SE DEZLĂNȚUIE DUPĂ PAUZA
IU.T.A. 4(1)

PROGRESUL-VULCAN 1 (1)
Spectatori — aproximativ 7 000. Șu- 

Ituri : 20-16 (pe poartă : 15-10). Cer
nere : 11—6. Au marcat : Al’OSTOL 
(min. 20), CURA (min. 29), MUȘAT 
(min. 57), GIURGIU (min. 62) și 

I CORAS- (min. 75).
U.T.A. : Ducadcwn 7 — Marcu 7, 

Kukla 6, Bodi 6, GiurgI-u 7 — Tisa 6, 
Coraș 8, Mușat 7 (min. 68 Vușcan 7) 

I—Cura 7, Urs 6 (min. 54 Csordaș 6), 
Țirban 6.

PROGRESUL-VULCAN : Giron 7 - 
Tânăsescu 6, Grlgore 6, Dragu 6, 1. I Ștefan 6 — Simionov 5, Stoichlțâ 6,
M. lonescu 7 — Marțea 5 (min. 64 
|4ateescu 6), Țevi 6, Apostol 7.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobota 
I .Tr. Sevorin) 8, la Hnie : C. Dumltrașcu

(Constanța) fl G Coman (Buzău).

Cartonașe galbene : MARCU,
GIURGIU.

I Trofeul Petschovschi : 9. Meciul de 
speranțe nu s-a disputat.

ARAD, 25 (prin telefcn).
După 20 de .minute de joc 

nimeni n-ar fi presupus că 
Progresul Vulcan se va preda 
la un soor atît de consistent. 
Oaspeții jucau cu fundașii a- 
vansați, stăpineau mijlocul te
renului și treceau ușor prin a- 
părarea gazdelor, rigidă, dez
organizată. Impresia de sigu
ranță pe care o dădeau bucu- 
reștenii era amplificată de 

’portarul Giron, care scotea de
zinvolt orice balon trimis pe 
spațiul porții sale. în min. 20. 
Progresul Vulcan pecetluiește

buna sa prestație printir-un gol 
marcat cu abilitate de APOS
TOL, care își pierde pe drum 
trei urmăritori și șutează sur
prinzător, în colțul scurt; după 
ce simulase „centrarea" înșe- 
lîndu-I pe Ducadam. Mobiliza
tă subit, U.T.A. se avîntă in 
atac. în min. 25 CURA trimi
te mingea în bară, anticipînd 
parcă golul egalizatbr, pe care 
îl înscrie, în min. 29, la o fază 
contestată vehement de bucu- 
reșteni printr-un ofsaid plănuit 
de ei, dar nerealizat din cau
za înti’zierii Iui Simionov care 
nu și-a sincronizat „pasul" 
înainte efectuat de coechipieri.

După pauză, U.T.A. pare o 
altă echipă. Reia- inițiativa, 
reușește majoritatea paselor și 
lansează „un-doi“-uri eficiente, 
devine receptivă la soluțiile 
coordonatorului de joc, Coraș. 
Constrînsă .să se apere, Pro
gresul Vulcan nu neglijează 
contraatacul, ambele echipe șu
tează frecvent, este rîndul por
tarilor să arate ce pot, ambii 
ploniînd n-u de puține ori din 
bară In bară, parînd mingi 
grele. Doniinînd pe toate pla
nurile, U.T.A. majorează con
vingător scorul prin MUȘAT 
(min. 57, infiltrare în careu), 
GIURGIU (min. 62, pasă opor
tună de la Coraș) și CORAȘ 
(min. 75. cursă paralelă cu li
nia de corner și șut cu efect).

Ion CUPEN

TG. MUREȘ, 25
Temerile din 

datorate unor li 
vind „ll“-le de 
Varo a primit 
doar cu cîtev. 
începerii partid 
amprenta pe de’ 
mureșenii ratine 
iureș ofensiv, j 
senenii au surp 
tr-un jo'- ofeni 
de press ale 
prima linii Prii 
a meciului s-a 
min. 12, la poart, 
Sălăjan a relua 
bară, centrarer 
mingea plimbim 
ralel cu linia i 
degajată in ext

(

SPORTUL STUDt 
F.C. CONSTANT

Spectatori — op 
Șuturi : 16—12 (pe
Cornere : 11—4.

SrORTUL STUDEN 
S - M. Ihal 7. 
ton 7, t . tea nu H 
(min. 75 ' iimteonu 
peșan 5 (min. SO B 
Grigore 6, M. Scr-.<

F.C. CONSTANȚA 
rail 7, Antonescu 8, 
— Pe teu 7, Gach 
nescu 7 (mln. SO P. 
6, Peniu 7, L MoA 
Drog ea-: 6).

A arbitrat : N. Ret 
D. Mirr.reariu (am.b: 
M. Foihita țSucecw;

Carlonoșe galbene 
Trofeul Potichovsc 

ranțe : 3—1 (1—1).

Dujpă aspectu 
partidei, se păr< 
nu vor avea o 
dificilă in fața u 
care mtilți o cons 
te victimă sigură 
nu le poate scăp; 
lipsindu-le argum 
sare susținerii ob 
astfel de pretenț 
mul rînd o linie c 
pabilă să cons-tri 
consistente, ou ș; 
Uzare — bucureșt 
zut. după un deb 
în situația de a 1 
pentru a evita re 
în final, nu au 
lucru, de vină e 
parte, jocul lor : 
zont și precipitat 
altă parte... r-jpos 
de dîrză din pari
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un șut sub „transversală”. Cam
pionii jucaseră obosiți, se sim
țea drumul de la Copenhaga 
In el, ți mișcarea permanentă 
a echipei de pe Bistrița părea 
să creeze destule probleme 
studenților.

Numai că după pauză echi
pa campioană a jucat ceva mai 
bine. Poate și datorită faptului 
că băcăuanii s-au închinat nu
mai punctului de aur, ncmai- 
amenințfnd „reduta olteană", 
dezechilibrată de cîteva ori în 
prima repriză. E drept, cam
pionii au început să se des
prindă cu un gol care îl poar
tă pe conștiință tușierul C. 
Rațiu, pentru că șutul Iul 
CIrțu a izbit stiipul din stin
gă portarului băcăuan și a ie
șit. In aut de poartă, dar arbi
trul de linie a indicat corner. 
Care corner a fost executat, 
centralii băcăuani nu s-au sin
cronizat, ți abilul CIRȚU a 
înscris, elegant, de Ia 8 m. 
Tot el va șuta în .bară, în 
min. 76. el va rata In min. 81 
și 82, Bălăci va zgudui bara 
în min. 84, iar al treilea gol 
este practic opera lui Geolgău, 
cel care face o cursă impetu
oasă, in min. 86. și centrează 
ideal, iar CIRȚU reia din a- 
propierc. Și pentru ca parado
xul să fie mai mare, avînd în 
vedere evoluția în general bu
nă a băcăuanilor, vine ultimul 
minut cu autogolul Iui SOȘU 
care consfințește o victorie Ia 
un scor nebănuit de nimeni.

Mircea M. IONESCU
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nai. Dealtfel, din acest minut 
a început „perioada Hajnal". 
El va șuta, în min. 15, în bară ; 
în min. 18 va participa la ac
țiunea care a dus la deschi
derea scorului (șut Biro L Ca
val acordă greu corner, exe
cută Boloni Înșelător, portarul 
petroșencan, fiind derutat de 
săritura Iui Vizitiu, a respins 
defectuos și SZABO a înscris 
cu capul din apropiere ; în 
min. 35 va fi Ia originea golu
lui doi, cînd a centrat impeca
bil, Vizitiu a ratat interven
ția (tot el !>, și BIRO I a șutat 
fără speranțe pentru Cavai, iar 
in min. 40 HAJNAL își în
cheie perioada cu un gol su
perb, printr-un șut cu boltă.

Partea a doua a întilnirii a 
fost mult mai echilibrată. Jiul 
ieșind acUm mult mai des în 
ofensivă. Pe acest fond, am 
notat suita de patru șuturi la 
poarta lui Cavai (min. 56), șu
tul lui Sălăjan din min. 59, 
scos cu dificultate de Varo, o- 
cazia lui Șumulanschi (min. 62) ■ 
cînd s-a complicat înir-o po
ziție favorabilă și a obținut 
numai un corner. Din păcate, 
am înregistrat și un gol înscris 
în min. 63. in condiții neregu- 
lamentare :■ Cavai a respins șu
tul Iui Fazekaș — aflat în po
litie de ofsaid, nesemnalizată 
de (ușierul R. Stîncan — min
gea fiind reluată apoi în plasă 
de BIRO I. Gol care nu dimi
nuează cu nimic din meritele' 
echipei locale, care a obținut 
o victorie la o diferență, totuși, 
nescontată.

Adrian VASÎLESCU 
CONFIRMĂ
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care confirmă, prin rezultatul 
obținut, buna comportare din, 
precedenta lor evoluție in Ca
pitală, rind au smuls și Pro
gresul ui-Vulcan un „punct de 
aur“. Firesc, ca gazde și ca ra
port valoric superior. Sportul 
studențesc a avut mai mult i- 
nițiativa, a dominat, pe alocuri, 
cu autoritate, și-a permis chiar, 
către finalul partidei, să joace 
eu portarul Speri a tu aproape 
de centrul terenului, dar n-a 
reușit să valorifice nici una 
din cele citeva mari situații 
de gol avute de-a lungul celor 
90 de minute ale întilnirii. în 
prima repriză au ratat Iorgu- 
lescu (min. 3). Pană (min.
4) șl Bozeșan (min. 25), de 
fiecare dată pe fondul unor 
nesincron izări în dispozitivul 
defensiv al echipei constănțe- 
ne. Dujpă pauză, a fost rîndul 
lui M. Sandu să irosească două 
mari ocazii de a înscrie în 
min. 62 și 65, în ambele ca
zuri el reluând, cu capul, peste 
poartă, din apropiere. Oaspeții, 
la rîndul lor. au avut de trei 
ori posibilitatea de a înscrie, 
prin același jucător, Buduru. 
in min. 34, cînd singur cu Spe
riata a șutat în acesta, în 
min. 35 cînd a trimis balonul 
în bară și în min. 39, cînd s-a 
pripit și a șutat afară. De men
ționat că. in min. 55, la o ac
țiune. individuală a lui M. San
du, jucătorul bucureștean, în 
dribling, a căzut în careu. A- 
proape de fază, și apreciind 
intervenția fundașului Nistor 
ca Regulamentară arbitrul a lă
sat jocul să continue.

Mihai ÎONESCU

: 37-11.
STEAUA 1 (0)
GS. TÎRGOVIȘTE 1 (0)

Spectatori — aproximativ 13 000. Șu
turi : 37—11 (p® poartă: 14—5). Cor
net* : 9-2. Au marcat : D. GHEOR
GHE (min. 73), IORDĂNESCU (min. 
7*1tEA.UA : Tomc 4 - Anghellnl 4, 

H. Marin 7 (min. 59 Stoica II 7), Sa- 
meș 7, k Gheorghe 8 - Florea 7, lo- 
W» 7, tordănescu 7 — Lucian 6, Ser- 
tov 6 (min. 70 Baiint 7), Majaru 6.

OS. TÎRGOVIȘTE ; Volnea 9 - Fi- 
Kpescu 7, Ene 7, Constantin 7, Pi
toni 7 — Eftimne 6, Dumitrescu 7, D. 
Gheorghe 8 — Greaca 7, Margelatu 
6 (min. 88 O. Popescu), Dobrin 8.

A arbitrat : O. Anderco 6 ; la li
nie : I. Taar (ambii din Satu Mare) 

T. Bakxnovicl (lași), uMmul cu 
mari grefeli la aprecierea pozițiilor 
de ofsaid.

Cartonașe galbene : DUMITRESCU.
Trofeul Peischovschi : 10. La spe

ranțe : 0-1 (0—0).'

Em. Jenei, fostul antrenor 
stelist, acum la C.S. Tîrgoviște, 
a știut să-și aranjeze bine oa
menii in teren, să închidă cu
loarele de șut, să găsească in 
același timp modalitățile unor 
contraatacuri tăioase. Și chiar 
dacă Steaua a dominat majo
ritatea timpului și a trimis 
spre poarta lui Voi nea șuturi 
cit pentru trei meciuri, egalul 
11 socotim just, el reflectind 
fotbalul etalat în teren de cele 
două echipe.

începutul (ca și sfîrșitul, de
altfel) meciului aparține forma
ției militare și chiar în min. 5 
Florea are o primă posibilitate 
de deschidere a scorului în ur
ma unei lovituri libere de la 
17 m executată de Iordănescu.

FOTBAL ÎN REPRIZA A H-a
F.C. OLT 2 (0)
POLITEHNICA TIMIȘOARA 0 (0)

Spectatori - aproximativ : 1 500.
Șuturi : 12-2 (pe poarta : 9—1). Cor
ner® : 10-0. Au marcat : lAMANDf 
(min. 64, din 11 m) șl STATE (min. 
78).

F. C. OLT : Angheî 7 — Onuțan 7, 
lonașcu 7, A. Nicolae 8, Matei 7 — 
lovănescu 7, Șoarece 7, P. Petre 6
— Sigmlrean 5 (min. 46 State 8), kr- 
mandr 6 (min. 76 Rotaru), Pițurca 6.

POLITEHNICA : Moise 8 - Șunda 
6, Boconicl 7, Șerb&noiu 7, Vișon 6
— Dumitru 6, Manea 6, Vlătânescu 6
— Cotec 5, Anghel 6, Nichicl 6.

A arbitrat : A. tanițâ 8 ; la linie : 
Q Mate eseu (ambii drn București) ?î 
M. Ivăncescu (Brașov) — cu unele 
greșeli In aprecierea ofsaidului.

Cartonașe galbene : IAMANDI.
Trofeu! Petschcvschi : 9. La spe

ranțe : 2—1 (1-1).

SCORNICEȘTL 25 (prin telefon)
O primă repriză in care sco

rul alb înregistrat la pauză re
flecta fidel desfășurarea jocu
lui. Pentru că formația locală 
nu și-a regăsit cadența, stinje- 
nită fiind de jocul organizat al 
timișorenilor, care au știut să 
stingă elanul gazdelor. . prin- 
tr-o apărare aglomerată și prin- 
tr-o bună circulație a balonu
lui. Cu o asemenea manieră de 
joc, partida nu a avut strălu
cire și. ca urmare, fazele de 
poartă au fost rare. Mai a- 
proape de gol s-au aflat totuși 
localnicii, care au ratat prin 
lamandi (min. 7) și Iovănes- 
cu (min. 10) acesta din urmă 
executînd bine o lovitură libe
ră de la 20 m. respinsă de

JOC SPECTACULOS, FINAL RATAT
„u« cluj-nafoca i (o)
COR VI NUL 1 (0)

Spectatori — aproximativ 10 C00 ; Su
turi î 11—10 (pe poarta : 8-4). Cor
ner® : 7—8. Au marcat : BOCA (min. 
77) și LUCESCU (min. 83).

„U“ i Lâzâreanu 7 — L Mihai 6, 
FL Pop 6, Ciocan 7, I. Mureșan 6 - 
Boca 7, Ponațchi 6, Moț 7 — Dobrotâ 
8, Gmpeanu H 7, Țiglarlu 6 (min. 
72 Vidicon 7).

CCRVlhîUL : fonîțâ 8 - Rednîc 7, 
Gâlan 6 (min. 75 Lucescu 7), Dubin- 
ciuc 6, Bogdan 7 — Petcu 7, Andon® 
6, Klein 7 — Nicșa 6, Gabor 7 (rriln. 
72 Ghiță 6), Vâetuș 6.

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 5 ; 
ka Hnie : Cr. Toodorescu (Buzău) >i, 
cu greșeli, I. Lâzorofu (București).

Cartonașe galbene : PORAȚCHI,
ANDONE. DUBINCIUC, PETCU, VAE- 
TUȘ.

Cartonașe roșn : BOCA, ANDONE.
Trofeul Petschcvschi j 10. La spe

ranțe : 0-0.

CLUJ-NAPOCA, 25 (prin telefon)
întreaga primă repriză și mai 

mult de jumătate din cea de 
a doua am văzut un fotbal de 
mare angajament care a satis
făcut publlcuL Păcat însă că 
în final am asistat la unele 
momente regretabile, cu dis
pute prea aprinse și uneori ne
regulamentare, lucru care a 
dus la acordarea unor cartona
șe galbene șl la eliminarea 
(min. 80) pentru lovire reci
procă a lui Boca și Andone. 
Deci aplauze pentru zecile de 
minute de fotbal admirabil, 
•dar regrete pentru finalul ne
reușit.

Așa cum aveau să se petreacă 
lucrurile ia general în aceas
tă partidă, studenții au acțio
nat simplu, dar tăios în ofen
sivă, în vreme ce hunedorenii 
și-au construit mai meticulos 
acțiunile. Din prima repriză 
vom nota ocaziile din min. 7

SCOR: 1-1!
Oaspeții răspund printr-un con
traatac Dobrin — Greaca (de
altfel, cei doi vor constitui de-a 
lungul întregului meci perico
lul nr. 1 pentru poarta Iui To
ma, Dobrin constituind rampa 
de lansare a lui Greaca). La 
rîndul ei, Steaua se apropie 
periculos de poarta lui Voinea. 
Șutează Anghelini (min. 15), 
șutează Florea (min. 19). apoi 
Ion Gheorghe (min. 20); își în
cearcă puterile, pe rînd, Iovan, 
Lucian, Sertov, Majaru etc. Șu
turi de Ia 25 metri, de la 15 m, 
de Ia 10 m... Și în loc ca scorul 
să fie deschis, așa cum îndrep
tățea desfășurarea meciului, da 
Steaua, iată că in min. 73 D. 
Gheorghe marchează 1 Do
brin scapă eu balonul la pi
cior in urma unui luft al Iui 
Samcș; Anghelini îl ține dc tri
cou și lovitura liberă dc la 20 
m o execută același Dobrin la 
D: GHEORGHE. Urmează șu
tul acestuia, deviat de un apă
rător in stingă Iui Toma: 0—1. 
Imediat, la o lovitură indirectă 
executată de Iordănescu, Sameș 
șutează ca din tun, dar Con
stantin blochează, mingea ajun
ge la Stoica II și șutul acestuia 
trece pe deasupra. Egalarea va 
surveni in min. 76. adusă de 
experimentatul IORDĂNESCU, 
care a șutat splendid, din elan. 
Tot el va expedia balonul in 
bară (min. 86). Sub așteptări, 
arbitrajul prestat de experi
mentatul O. Andcrco. care a 
fluierat adeseori în defavoarea 
oaspeților.

Mircea TUDORAN

Moise în corner. Două contra
atacuri ale .oaspeților, singurele 
dealtfel, cele din minutele 19 
și 23. îl evidențiază pe porta
rul Anghel, care plonjează și 
reține balonul din fața lui Ma
nea și. respectiv. Cotec. In 
min. 45, un „cap" al fui Șoare
ce trimite, de la numai 8 m, 
balonul în brațele lui Moise.

Cu totul altul avea să fie 
aspectul întilnirii după pauză, 
cînd F.C. Olt accelerează rit
mul. este mult mai insistentă 
in atac și. după un voleu ex
pediat de Iovănescu (min. 53), 
mult peste poartă. în min. 84 
gazdele reușesc deschiderea 
scorului: Șoarece pătrunde spre 
poartă, Șerbănoiu nu-1 poate 
opri .decit prin fault în supra
fața tfe pedeapsă și arbitrul a- 
cordă prompt 11 m, pe care 
IAMANDÎ îl transformă cu si
guranță. Ofensiva gazdelor con
tinuă, dar. In min. 67. State și, 
în min. 68, .Șoarece nu-1 pot * 
învinge pe Moise. în min. 78 
însă tabela arată 2—0 ; STATE 
a făcut o cursă pe partea 
dreaptă și a șutat puternic, pe 
jos, de la 16 m, mingea po
posind in plasă. Timișorenii au 
o imensă ocazie, in min. 84, 
prin Șunda. care, singur la 6 
m, a trimis pe lingă poartă. 
Acesta a fost dealtfel al doilea 
șut al oaspeților din întreaga 
partidă, ceea ce evidențiază 
faptul că.ei nu au contat mai 
deloc in ofensivă.

Gheorghe NERTEA

(Gabor), min. 10 (Bogdan), min. 
18 (Andone) ale Corvinului, în 
vreme ce „U“ a realizat, In 
min. 9. o pătrundere pericu
loasă prin Boca, blocat însă de 
Ioniță. Va urma o perioadă de 
presiune a gazdelor (min. 20— 
30), dar „alb-negrii“ n-au reu
șit să marcheze datorită inter
vențiilor apărătorilor adverși 
sau a impreciziei in șuturi, așa 
cum a fost cazul în min. 25 
și 26 (Cîmpeanu II), min. 27 
(Boca — faultat în careu fără 
ca arbitrul să intervină) și 
min. 30 (Țiglariu). Finalul re
prizei este din nou echilibrat. 
In ultimele secvențe ale re
prizei, Cîmpeanu II trimite ba
lonul în bară, iar la acțiunea 
următoare Gălan degajează de 
pe linia porții, din fața lui Moș.

A doua parte îi arată pe 
stadenți foarte întreprinzători, 
Ioniță intervenind salutar în 
min. 53 și 54. După ce Petcu 
(min. 58 și 64) trece- pe lingă 
deschiderea scorului, aceasta se 
va produce în min. 77, cînd 
Moș centrează înalt și BOCA 
— aflat în poziție de ofsaid — 
reia, cu capul, in plasă: 1—0. 
Urmează acele momente de 
mare nervozitate de care a- 
minteam, care au umbrit o 
partidă spectaculoasă. Rămase 
în rite 10 oameni, prin elimi
narea din min. 80 a lui Boca 
și Andone, ambele formații 
luptă cu multă energie, Cor- 
vinul arătîndu-se mai sigură și 
mai precisă in combinații. Ea 
reușind prin precizia paselor 
să-l aducă pe LUCESCU (min. 
88) complet nemarcat Ia apro
ximativ 10 metri de poarta lui 
Lăzăreanu. fin șut plasat și : 
1—1, rezultat echitabil.

Eftimle IONESCU

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
• SERIA I

GLORIA BISTRIȚA — GLORIA 
BUZĂU 2—0 (2—0). Autorul go
lurilor : Moga (min. 14 si 20).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost
realizat de Gherghina (min. 32).

DELTA TULCEA — RELONUL 
SAVINEȘTI 3—0 (1—0). Au În
scris : Bădescu (min. 43), Ionescu 
(min. 83) si Belea (min. 87).

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— C.S.U. GALAȚI 2—1 (0—0). Au 
marcat : Georgescu (min. 60 si 
min. 87 din 11 m), respectiv 
Pascu (min. 86).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LATI — I.M.U. MEDGIDIA 2—2 
(1—2). Au înscris : Uanghiuc
(min. 37). Rusu -(min. 83) pentru 
F.C.M., Braec (min. 16) și Florea 
(min. 23) pentru I.M.U.M.

C.S.M. SUCEAVA — VICTORIA 
TECUCI 2—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Petrescu I (min. 30) si 
Radu (min. C8 din 11 m).

VIITORUL GHEORGHENI — 
POLITEHNICA IA$I 0—0.

C.S.M. SF. GHEORGHE — C.S. 
BOTOȘANI 3—0 (0-0). Au mar
cat : Benczlk (min. 47), Adorjan 
(min. 67) si Kerekeș (min. 81).

CONSTRUCTORUL IAȘI — U- 
NIREA DINAMO FOCȘANI 1—1 
(1—0). Au înscris: C. Popescu, 
(min. 43) pentru Constructorul, 
Gâlan (min. 65) pentru Unirea 
Dinamo.

Relatări de la I. Toma, C. 
Rusu, P. Com șa, M. Florea, Gh. 
Arsenic, L Mindrescu, C. Malnași, 
Gh. Briotă, M. MacoveL
1. POLIT. loft 11 7 3 1 14- 5 t7
î. Gloria Bistrița 11 7 2 2 24- 7 T4
3. Unirea D. Focșani 1t «32 17- » Î5
4. C.S.M. Sf. Gh. 11 6 2 3 21-27 14
5. C.S.M. Suceava 11 6 1 4 23-13 13
6. F.C.M. Siderur. 11 4 5 2 1<3- 8 13
7. VHt. M. Vaslui 11 6 1 4 13- 9 13
8. Gloria Buzău 11 6 0 5 17- 7 12
9. C.S. Botoșani 11 5 2 4 21-15 12

10. I.M.U. Medgidia 1<1 5 1 5 15-21 11
11. Viit. Gheorgheni 11 3 4 4 7- 9 10
12. Ceahlăul P.N. 11 4 2 5 10-14 10
1*3. Delta Tulcea 11 4 1 6 12-19 9
14. C.S.U. Galați 11 4 0 7 14-23 8
13. F.C.M. Prog. 11 2 3 6 9-11 7
16. Vittoria Tecuci 11 3 1 7 7-22 7
17. Constructorul lași 11 2 2 7 7-22 6
18. Relonul Săv. 11 1 3 7 8 26 5

ETAPA VIITOARE (duminică 
1 noiembrie) : victoria Tecuci — 
Delta Tulcea, I.M.U. Medgidia — 
Unirea , Dinamo Focșani, C.S.M. 
Suceava — Ceahlăul P. Neamț, 
Gloria Bistrița — Politehnica Iași, 
C.S.U. Galați — C.S.M. Sf. 
Gheorghe, F.C.M. Progresul 
Brăila — Viitorul Gheorgherd, 
Constructorul lași — F.C.M. Sl- 
derurgistul Galati, Relonul Săvi- 
neștl — Gloria Buzău, C. S. Bo
toșani — Viitorul Mecanica 
Vaslui.

SERIA A Il-a
PETROLUL PLOIEȘTI — E- 

NERGIA SLATINA 2—0 (1—0). A 
marcat : Toporan (min. 31 si 
73).

I.C.I.M. BRAȘOV — CARP AȚI 
M1RȘA 0—1 (0—0). Unicul gel a 
fost realizat de Domlde (min. 
88).

GAZ METAN MEDIAȘ — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 1—0 
(0—0). Autorul golului : Albotă 
(min. 48).

ȘOIMII TJ’.A. Sibiu — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (2—0). Au 
înscris : Coca (min. 23) si Țurlea 
(min. 37).

FLACĂRA MORENI — META
LUL PLOPENI 2—0 (0—0). Alie
rii golurilor : Polizache (min. 50) 
și Nicolae (min. 77).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). A înscris : Ene (mîn. 84 
din 11 m).

PANDURII TG. JIU — CHIMI
CA TÎRNĂVENI 4—0 (3—0). Au
marcat : FHip (min. 24). G&man 
(min. 34 și 80) si Croitoru (min. 
44).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 4—0 
(1—0). Autorii golurilor : Gheor
ghe (min. 44 și 73), Tănase (min. 
61) și Costea (min. 66).

IDHINISTniTIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INFOR'IEAZA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 25 OCTOMBRIE
1981

1. Avellino — Bologna 2
II. Cagliari — Ascoli

III. Cesena — Napoli 2
IV. Como — Catanzaro x

V. Genoa — Udinese 1
VI. Milan — Internazionale

VII. Roma — Fiorentina 1
VIII. Torino — Juventus 2

IX. Viit. Gheorg. — Poli. Iași x
X. Automatica — Metalul Buc. 1

XI. Someșul — înfrățirea 1
XII. C.FJ1. Tim. — Olimpia x

XIII. Dacia — F.C. Baia Mare x
FOND TOTAL DS CîȘTIGURI: 

729.231 LEI.

RAi'JD BUCUREȘTI — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 2—1 
(1—0). Au înscris : laaeu (min. 
15), Paraschiv (min. 43), res
pectiv latan (mîn. 52).

Relatări de Ia A. Cristea, C. 
Gruia, M. Taclâ, I. Ionescu, Gh.
llinca, A. Soare, P. Cristea. M.
Constantin eseu și I. Leca.

1. RAPID Buc. 12 7 3 2 24- 7 17
2. Petrolul Pt. ii 7 2 2 19- 9 16
3. Rulmentul t3 7 2 4 15-11 16
4. Automatica Buc. 12 5 4 3 23-21 14
5. Șoimii I.P.A. Sb. 11 6 1 4 15- 9 13
6. Mecanica fina 13 4 5 4 17-12 13
7. Gaz metan 11 6 1 4 11-15 U
8. Flacăra Moreni 12 5 2 5 13-13 12
9. Metalul Plopeni 12 5 2 5 12-13 12

10. Energia Slatina 11 5 2 4 14-16 12
11. Metalul Buc. - 11 5 1 5 15-11 11
12. Autobuzul Buc. 11 5 1 5 16-17 11
13. Chimica Tirn. 11 4 2 5 11-12 10
14. Dunărea Călărași 12 5 0 7 16-21 10
15. Pandurii Tg. Jîu^ 

Car pa ți Mîrșa
12 4 2 6 15-20 10

16. 11 3 3 5 9-11 9
17. Tractorul Bv. 13 3 2 8 10-21 a
1«. I.C.I.M. Brașov 11 1 1 9 7-23 3

ETAPA VIITOARE (duminică 
1 noiembrie) : Chimica Tîrnăveni
— Gaz metan Mediaș, Dunărea 
Călărași — Flacăra Morenl. Ei er- 
gia Slatina — Metalul Plopeni, 
Autobuzul București — I.C.I.M. 
Brașov,' Șoimii I.P.A. Sibiu — 
Mecanică fină București, Tracto
rul Brașov — Pandurii Tg. Jiu, 
Petrolul Ploiești — Rapid Bucu
rești, Metalul București — Car- 
pați Mîrșa, Luceafărul București
— Automatica Btifeuresti. Rul
mentul Alexandria — stă.

SERIA A IlI-a
F. C. BIIIOR ORADEA — U.M. 

TIMIȘOARA 4—1 (1—0). Au în
scris : Georgescu (min. 21 și 75), 
Lupău (min. 59). Pușcaș (min. 
80), respectiv Belanov (min. 72).

DACIA OR A ȘTIE — F. C. BAIA 
MARE 2—2 (1—J). Autorii golu
rilor : Vîșan (min. 10), Culea 
(min. 60) pentru Dacia. P. Radu 
(min. 40 și 52) pentru F. C.

C.F.K. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—i (0—0). Au 
marcat : Roșea (min. 59 din 
11 m) pentru C.F.K.. Mureșan 
(min. 87) pentru Olimpia.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MI
NERUL CAVNIC 0—0.

SOMEȘUL SATU MAPE — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 2-1 (1-0).
Autorii gclurilcr : Borz (min. 22), 
Pinter H (min. 79)., respectiv 
Pavel (min. 74).

F.C.M. REȘIȚA — STRUNGUL 
ARAD 6—0 (2—0). Au marcat :
Matefi (min. 1). Portic (min. 3«. 
57, 65), Imircanu (min. 62) și 
Oancca (min. 79).

RAPID ARAD - C.I.L. S GHET 
2—o (1—0). Au înscris : Lrsconi 
(min. 30) Gali (min. 85).

AURUL BRAD — C.S.M. DRO- 
EETA TR. SEVERIN 3—0 (2—0). 
Au marcat : Dina (min. 12) și 
Dorin (min. 27 și 67).

MTNFRUL ILRA ^EINI — MI
NERUL LUPENI 2—2 (I—0). Au
torii golurilor : Covaci (min. 22), 
Cuzman (min. 63) pentru gazde. 
Sebesteni (min, 63) si Ciorex 
(min. 74) pentru oaspeți.

Relatări de la P. Eorînț, R. 
Creții, St. Marton. I. Lespuc, Z. 
Kovacs, D. Glăvan, I. Ioana, Al. 
Jurcă. și A. Morar.

1. F.C. BIHOR 11 8 2 ri 30-10 18
2. Someșul S.M. 11 6 2 3 15-1A 14
3. F.C. Baia M. 11 5 3 3 15- 9 13
4. F.C.M. Reșița 11 4 4 3 21-10 12
5. Aurul Brad 11 6 0 5 16-13 12
6. U.M. Timiș. 11 6 0 5 12.15 12
7. C.F.R. Timiș. 11 4 3 4 23-14 11
8. C.I.L. Sighet 11 5 1 5 11-14 11
9. înfrățirea Or. 11 5 0 6 23-16 ia

10. Ofimnia S.M. 10 4 2 4 14-11 10
11. C.S.M. Drob. 11 4 2 5 13-13 ia
12, Rapid Arad 11 4 2 5 14-18 10

13-14. Strungul Arad 11 4 2 5 14-19 10
13-14. Min. H'bci Seini 11 4 2 5 12-17 10

.15. Min. I.upeni 10 4 1 5 15-18 9
16. Min. Cavnic 11 3 3 5 14-2C 9
17. C.F.R. CC-Nap. 11 3 3 5 9-20 9
18. Dacia OrSșt’e 11 2 2 7 10-30 6

ETAPA VIITOARE (dumîncă 
1 noiembrie) : U. M. Timișoara
— F.C.M. Resîfa, Strungul Arad
— Dacia Orăștie, Someșul Satu 
Mare — Minerul Hba S^’ni. în
frățirea. Oradea — Olimpia Satu 
Mare^ Minerul Luneni — F. C. 
Bihor Oradea. C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — C.F.R. CIuî-N*noca, 
Minerul Cavnic — Aurul Brad, 
F. C. Baia Mare — Răniri Arad, 
C.I.L. Sighet — C.F.R. Timișoara.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 
2“ DitJ 25 OCTOMBRIE 

1981

EXTRAGEREA I: 1 25 
29 31.

EXTRAGEREA a Il-a: 
9 2 44 Ț>.

EXTRAGEREA a III-a: 
50 61 33 62.

FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI: 667.355 lei, 
din care 85.907 lei, report 
la categoria 1.

1tEA.UA


14-6 (33),
(Urmare din pag. 2)

să anuleze o diferență de scor 
ce nti reflecta situația din câm
pul de joc) a intrat de TREI 
ori cu balonul în terenul de 
țintă al echipei „AII Blacks", 
spulberînd pur și simplu orice 
împotrivire!

S-ar fi cuvenit în această si
tuație ca arbitrul să fi acor
dat un eseu echipei române. Ar 
fi fost drept, conform cel puțin 
unei situații din terenul de țin
tă, în spiritul jocului! Și cit 
l-au dorit, și cît l-ar fi meri
tat rugbyștii noștri! Dar nu a 
fost obținută decit o lovitură 
de pedeapsă în 'ultimul minut 
— palidă consolare —, prin 
care Constantin a mai atenuat 
puțin din diferența de scor: 
6—14.

Arbitrul scoțian Allan Hosie 
a fost depășit de finalul incan
descent al meciului. Cum altfel 
i-am putea interpreta declara
ția: „Românii, care prin clasa 
lor s-au ridicat la nivelul ce
lor mai buni din lume, au 
marcat PROBABIL și un eseu 
dar fiind o foarte mare aglo- 

. mcrațic in jurul balonului, eu 
nu am văzut faza clar și am 
dictat o grămadă la 5 m. Poa
te am greșit". O interpretare 

'ciudată, nesigură.
Dar, așa cum ne declara dl. 

Albert Fcrrasse, președintele 
federației franceze de rugby, 
prezent la București, „Un meci 
nu trebuie judecat neapărat 
după scor. Nu discut succesul

FILMUL
„AM Blacks" a ținut să-și onore

ze clin start firma si nu se stin
sese bine ecoul primului fluier 
de arbitru cind Kollerson a avut 
ocazia de a puncta din lovitură 
de pedeapsă. In minutul 3 oas
peții inițiază o acțiune pe front 
larg, dar placajele românilor slnt 
necruțătoare, avertizîndu-1 că 
drumul spre țintă va fi dificil, 
lucru de care se va convinge, 
peste două minute șl rutinatul 
Wilson (considerat unul dintre 
cei mal buni atacanți din lume). 
Kollerson iși încearcă din nou 
precizia, de astă data din drop 
(min, 8), dar fără succes. Mal 
sigur se arată vizaviul său, 
mijlocașul Alexandru : mln. 9 — 
grămadă ordonată pe linia de 22 
m. introduce Paraschiv, tatonea
ză Munteanu, baton la uvertură 
și drop-gol de toată frumusețea 
reușit de ALEXANDRU : Româ
nia 3 — Noua Zeelandă 0 f Ur
mează minute bune de joc echi
librat, în care „AM Blacks" for
țează. Mal întîl -prin atlt de a- 
gresivul Fraser, stopat. în min. 
11, de Fuicu, apoi prin Kollerson 
(lovitură de pedeapsă în min. 
14), .pentru ca HEWSON să fie mai 
norocos, transform ind cu siguran
ță lovitura de pedeapsă acordată 
în mln. 20 : România 3 — Noua 
Zeelandă 3. Loveridge apare in 
prim-planul acțiunii din min. 24, 
cînd M. Ionescu intervine prompt 
(cît de apreciate aveau să fie. 
după meci, placajele românilor!), 
iar Alexandru mută jocul în te
renul advers prinir-uri șut efica
ce. Spectatorii se ridică în pi
cioare în min. 27 : Paraschiv in
terceptează un baton, urcă cîțiva 
metri, este placat după ce lovise 
mingea, dar arbitrul nu obser
vă - infracțiunea. începîndu-și se-

DIVIZIA „A“
Etapa a U-a (feminin) șl a 

V-a (masculin) ale Diviziei „A" 
de volei au programat ieri jo
curi echilibrate, așa cum an
ticipam. O dovadă în plus — 
victoriile în deplasare ale echi
pelor Flacăra roșie București (f). 
Calculatorul București și Trac
torul Brașov (m). Iată amănun
te de la partidele amintite:

FEMININ, seria I s
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

ȘTIINȚA BACAU 3—0 (10, 15,
10). Dornice de reabilitare după 
eșecul din prima etapă, craio- 
vencele au jucat foarte bine 
conducînd în permanență, în 
timp ce studentele din Bacău au 
evoluat modest, cu excepția se
tului doi. S-au evidențiat Marla 
Buzatu și Constanța MiHtaru 
(U), respectiv Valeria Maier 
(St.). Au arbitrat! FI. Ovidiu 
(București) — I. Mayer (Sibiu). 
(V. POPOVICI - doresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
0—3 (—13. —8. —2). Bucureșten-
cele au jucat foarte bine și au 
cîștigat pe merit o partidă în 
care studentele au fost lipsite 
de convingere în tot ce încer
cau și fără forță de atac. Bun 
blocajul sextetului învingător., de 
la care s-au . remarcat: Marta
Marinescu. Georgeta Lungu și 
Lucia Ettz. Arbitrajul a fost a- 
sigurat de V. Szakacs (Satu Ma
re) și V. Chioreann (Cluj-Napo- 
ca). (C. CRETU — coresp.).

S"RIA A ll-a :
PENICILINA IAȘI — MARA- 

TEX BAIA MARE 3—0 (13. 13. 4). 
Joc foarte slab, cu multe gre
șeli la preluare și în apărare. 
(I. DIACONESCU — coresp.).

FARUL CONSTANTA C.S.M. 
LIBERTATEA STBTU 3—0 (5, 7,
14). Joc la discreția gazdelor

neo-zcelanilezilor, dar apreciez 
că românii meritau un scor 
mai strins, o încercare, în fi
nal, să zicem două eseuri la 
unul. Oricum, pot fi satisdăcuți, 
au făcut un joc mare, Ia ca
pătul unui meci bun, v-o spune 
un „om de meserie", Socot că 
echipa Franței trebuie să tra
teze apropiata partidă cu echi
pa României (ca și acelea cu 
„AH Blacks") cu toată seriozi
tatea. Altfel riscă să fie sur
prinsă de o echipă româneas
că în mare progres".

Sîntem întru totul de acord 
CU președintele rugbyului fran
cez. Un meci nu se judecă nu
mai prin prisma scorului, inte
resează mai ales calitatea jocu
lui, în cazul in speță finalul 
admirabil de partidă - produs de 
rugbyștii români.

In concluzie, un meci de rug
by apreciabil. dintre acelea 
care nu se uită' ușor; valoros 
prin calitatea jocului practicat 
de cele două echipe; bun prin 
maniera convingătoare în care 
a evoluat „15-le“ țării noastre, 
care și-a confirmat constante
le-! progrese din ultimul timp, 
dînd replica de la egal, " fără 
nici un complex, celei mai bu
ne echipe din lume; bun de
oarece' el pecetluiește un drum 
(Franța — Argentina — Țara 
Galilor — Irlanda — Scoția — 
Noua Zeelandă) care ridică as
tăzi rugbyul românesc pe 
o poziție respectată de toți spe
cialiștii.

JOCULUI
ria unor grave greșeli. La tușa 
care a urmat acestei faze. Borș, 
aflat aproape de ținta adversă, 
nu reușește să rețină balonul, 
ratîndu-se astfel o bună ocazie. 
Neo-zeelandezii răspund cu 
promptitudine, creînd (min., 29) 
• periculoasă acțiune în terenul 
nostru, dar tricolorii se repliază 
exact.

Reprezentativa României are 
mal multă decizie după pauză, 
minute în șir Stoica „scoate", în 
min. 46, o tușă de but,, printr-e 
splendidă lovitură (60 de metri) ; 
repune Dalton, urmează x un 
„mol* șl se dictează lovitură de 
pedeapsă în favoarea tricolorilor. 
Poziția este excelentă, dar Pa
raschiv hotărăște c% balonul iTâ 
fie jucat la mînă (o *,-pildă de te
meritate). Din păcate, • schema 
tactică aplicată cu succes în alte 
ocazii nu reușește acum. In mo
mentele următoare, o grămadă 
ordonată. Munteanu talonează pe 
introducerea lui Loveridge, Al dea 
pornește lansat spre eseu, s6 
aude însă fluierul * arbitrului, 
pentru un motiv care... ne scapă. 
In min. 51, Hewson ratează din 
1. p., pentru ca peste trei minute 
KOLLERSON să puncteze din 
drop : România 3 — Noua Zee
landă 6. în min. 53. Alexandru 
creează o fază fierbinte. în 22-ul 
advers, întreruptă — cu prețul 
accidentării — de excelentul 
Mexted. Constantin „caută" șl el 
dropul (min. 60), fiind foarte a- 
proape de reușită. Oaspeții îșl 
string rîndurile, presează formi
dabil șl, în min. 65. SALMON 
pătrunde în forță în eseu t 
România 3 — Noua Zeelandă 10. 
Iar după numai trei minute a- 
ceastă adevărată forță a naturii 
numită Hadon se înaltă magnific

DE VOLEI
care însă s-au relaxat prematur 
în setul al treilea oferind șansă 
(nefructificată) sibiencelor să-și 
adjudece un set. S-au remarcat: 
Maria Enache, Gulniza Gelil, 
Gabriela Vulpe și Elena Cara- 
dima (Farul), Doina Bischin șl 
Mirela Popovicî (C.S.M.). Arbitri:
M. Constan tin eseu și C. Șovăia
lă, ambii din Ploiești. (C. POPA 
— coresp.).

C.S.U. GALAȚI - CHIMPEX 
CONSTANȚA 3—1 (6. 13, —8, 1).
Pe fondul unei riposte modes
te a constănțencelor, studentele 
au obținut o victorie lejeră, 
chiar dacă au pierdut un set. 
Cele mai bune jucătoare au fost: 
Maria Muscă. Crina Răuță și I- 
leana Dobroschi (C.S.U.), Luxa 
Racovițeanu (Chimpex). Au arbi
trat N. Grigorescu (București) —
N. Georgescu (Ploiești). (T. SI- 
RIOPOL — coresp.).

MASCULIN
C.S.M. SUCEVA — EXPLORĂRI 

BAIA MARE 3—1 (10. 11. —9. 14). 
Spectatorii, care au umplut pînă 
la refuz 'Sala sporturilor din lo
calitate. au aplaudat faze fru
moase oferite de ambele echi
pe. Gazdele au jucat foarte bine 
tot timpul meciului, care a du
rat aproape două ore. S-au e- 
vidențiat: Dumitru. M’ndnt, E- 
nuca șl Boncu (CSM.), Staicu 
și Mîțu (Explorări). Au arbitrat 
bucureștenii A. Nedelcu și I. Su- 
șelesru. (I. MTNDRESCU — co
resp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 3—0 
(11, 3, 13). Joc de factură tehni
că modestă. îm setul al III-lea 
oaspeții au condus cu 12—3, dar 
n-au reușit să cîștige setul. 'E- 
vidențiați : Braun, Stoian, Bă- 
doiu (U), Băgăian, Horje si Ră- 
dnță (C.S.U.). Jocul a fost arbi-

O forță a naturii numită Haden ți un balon cules la o margine 
cu o siguranță fără drept de replică.,.

PETER BURKE, antrenorul 
echipei Noii Zeelande : „A
fost un meci de total angaja
ment, în care formația gazdă 
a avut momente de joc stră
lucit. Cu un asemenea valo
ros partener de întrecere nc 
va face plăcere să ne întîlnim 
oricând

MIRCEA PARASCHIV. că
pitanul XV-lui tricolor : 
„Am dovedit că putem juca 
cu adevărat rugby, că rezul
tatele din Țara Galilor sau 
Irlanda nu au fost întîmplă- 
toare. Am mai depășit, astfel, 
un prag...".

ANDY DALTON, căpitan 
(sîmbătă) pentru „All Blacks": 
„Românii pot șl trebuie să 
joace în mod regulat cu cele 
mai mari echipe ale lumii ! 
M-a impresionat totala lor an
gajare, faptul că multe baloa
ne cîștigate de noi in tușă au 
fost recuperate de ei. Cred 
că unul dintre eseuri a fost 
perfect valabil*.

THEODOR RAJDULESCU, 
antrenor : „Echipa noastră a 
făcut cel mal bun joc al său

(pentru a cita oară 7) în margi
ne. balonul la Loveridge, fentă 
de efect a acestuia — pasă șl 
DALTON. dezlănțuit, culcă m 
butul nostru : România 3 — Noua 
Zeelandă 14. Ambițioși tricolorii 
noștri joacă totul pe cartea ata
cului. Munteanu, Murariu, Ale
xandru, Paraschiv, ceilalți în
cearcă să pătrundă în eseu. A- 
cesta SE REALIZEAZĂ în min. 
78, cînd Paraschiv joacă din nou 
la mînă lovitura de pedeapsă, 
„schema" reușește de astă-dată, 
spectatorii izbucnesc în urale. dar 
rămîn înmărmuriți : arbitrul
dictează... grămadă la 5 m ’.’.1 
Istoria se repetă în două rln- 
durl, grămada neo-zeplandeză 
este spulberată, dar singurele 
puncte acordate vor fi acelea ale 
lui L CONSTANTIN, din lovitură 
de pedeapsă, în ultimele secunde 
România 6 — Noua Zeelandă 14.

Arbitrul Allan Hosie, din Sco
ția, a condus cu grave greșeli, 
în defavoarea echipei României.

ROMANIA : Florea I — Fuicu, 
Lungu. I. Constantin, Aldea — 
Alexandru, Paraschiv — Stoica, 
Borș, Murariu — Ionescu (min. 
69 Caragea), Dumitru — Dinu, 
Munteanu, Bucan.

NOUA ZEELANDĂ : Hewson — 
Wilson, Salmon, Cameron, Fraser
— Kollerson, Loveridge — Shel
ford, Mexted (min. 60 Ohl), Shaw
— Haden. Whetton — Spiers, 
Dalton, Ketels.

Stadion 23 August, teren foarte 
bun, timp închis, cu stropi de 
ploaie : spectatori aproximativ
25 000.

Geo RAEȚCHI

FLACĂRA ROȘIE BUCU- 
REȘT1 (f), CALCULATO
RUL BUCUREȘTI și 
TRACTORUL BRAȘOV 
(m) - ÎNVINGĂTOARE

IN DEPLASARE I

trat de M. Nițâ (București) șl 
I. Kusu (Timișoara). (Th. 
COSTIN — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI
1— 3 (—5, 10, —9, —13). Gazdele, 
fără trei titulari (Mocuța. Vînătu 
și Bugarschi) ; cu rezerve mai 
puțin valoroase, n-au putut face 
față unei echipe bine pusă la 
punct. Calculatorul a jucat foar
te bine. în special luhasz și Șiu- 
lea : de la Poli au corespuns 
doar Județ și Cozlac. Partida a 
fost condusă de V. Chioreanu 
(Cluj-Napoca) și V. Szackacs 
(Satu Mgre). (C. CRETU — co
resp.).

C.S.M. TULCEA — TRACTO
RUL BRAȘOV 0—3 (—13, —6. —7). 
Echipa vizitatoare a jucat foarte 
bine invingînd net, în mai puțin 
de o oră, un sextet evidențiat 
doar prin... numeroase greșeli 
tehnice. S-au remarcat : Hînda, 
Zamfir și Bujilă (Tr.) . și. par
țial, Iacovlev (C.S.M.). Arbitri : 
C. Gogoașă (București) și C. 
Mușat (Constanța) (P. COMȘA
— coresp.)..

SILVANIA Sf.VLEU SILVANIEI
— C.S.U. GALAȚI 3—O (10, 5, 6). 
Victorie clară a gazdelor, în 55 
de minute, de ,1a care s-au re
marcat : Tutovan (cel mai bun 
de pe teren). Chiș, Colceag și 
Strauff. Gălățenii au dat o re
plică mai bună doar în primul 
set refăcînd 7 puncte la scorul
2— 12. Au arbitrat : C. Manițiu 
(Brașov) și D. Negroiu (Timișoa
ra). (M. ȘTEFAN — coresp.). 

în cel mai important meci 
din istoria rugbyului româ
nesc".

GRAHAM MOURIE î cel 
mai bun jucător neo-zeelan- 
dez, accidentat : „Diferența
este prea mare, altul ar fi 
trebuit să fie rezultatul după 
aspe-ctul partidei. Chiar dacă 
ați pierdut pe teren, ați ciști- 
gat în schimb multe, foarte 
multe simpatii".

VALERIU IRIMESCU. an
trenor federal : „Echipa a 
luptat admirabil, a ținut cu 
orice preț să marcheze un 
eseu de antologie, l-a și reu
șit, dealtfel, în realitate. Fap
tul că am fost, în destule 
momente, superiori unor atît 
de puternici adversari rămî- 
ne, oricum, un frumos cîștig 
pentru sportul cu balonul e- 
val de la noi".

MALCOLM HOOD, din con
ducerea echipei oaspete : 
„Am văzut jucînd mari echi
pe ale lumii, insă o aseme
nea forță fizică ca a româ
nilor nu are nimeni î“

KARPOV - KORCINOI 41!
ROMA, 25 (Agerpres). — în me

ciul pentru titlul mondial de șah 
de la Merano, după remiza în
registrată în partida a 8-a, marele 
maestru sovietic Anatoli Karpov, 
cu piesele negre, l-a învins în 44 
de mutări în partida a 9-a pe șa- 
langerul său Viktor Korcinoi. S-a 
jucat „Gambitul Damei acceptat", 
în care Karpov a adus o inovație 
în deschidere. Korcinoi nu a gă
sit cea mai bună soluție la o mu
tare cu totul neașteptată a negru
lui, fiind nevoit în cele din urmă 
să se recunoască . învins. Scosul 
meciului a devenit 4—1 în favoa
rea lui Anatoli Karpov.

© în turneul de la Niș (Iugo
slavia) , după 10 runde conduc 
Sahovici (Iugoslavia), Gheorghiev 
(Bulgaria) și Csom (Ungaria) cu 
cîte 6 p, urmați de Victor Ciocîl- 
tea —- 5Va p (1), Pavlovici (Iugo
slavia) — 5‘/a p. etc. în runda a 
10-a, Ciocîltea a remizat cu Csom, 
rezultat consemnat și în partidele 
Krînici -x Șahovici și Tringov 
— Nikoldci. Gheorghiev l-a învins 
pe Tosici, iar Matul o viei a cîșți- 
gat la Pavlovici.

ÎN C. C. E.
Au început întrecerile primului 

tur în C.C.E. la polo. în grupa de 
la Genova, Dinamo București a 
învins pe campioana Italiei, Rari 
Nantes Bogliasco, cu 14—8, dar a 
pierdut întîlnirea cu Jug Dubrov
nik, deținătoarea trofeului, cu 
12—18. Alte rezultate : Bogliasco

CAMPIONATE
ITALIA (el. VI) — Intr-unui 

din derby-urile etapei: Milan 
— Inter 0—1. Alte rezultate: 
Avellino — Bologna 0—1; Ce
sena — Napoli 1—3; Cagliari — 
Ascoli 1—0; Como — Catanzaro 
1—1; Genoa — Udinese 2—1; 
Roma — Fiorentina 2—0; Tori
no — Juventus 0—1. Conduce 
Juventus cu 12 p, urmată de 
Inter și Roma cu cite 9 p.

SCOȚIA. — Echipa Aberdeen, 
adversara echipei F.C. Argeș 
în Cupa UEFA, a învins, ju
cînd pe teren propriu, cu scorul 
de 2—1, formația Dundee. Al
te rezultate : Hibernians — Cel
tic 1—0; Rangers — Morton 
1—1: Airdrie — Partick 1—1. 
In clasament conduce Celtic cu 
15 p, urmată de Aberdeen — 
13 p și Rangers. 10 p.

AGENDA SĂPTĂMÎNl!
28.X Fotbal : preliminarii ale C.M. : Uniunea So

vietică — Cehoslovacia, la Moscova. în grupa 
a 3-a și Israel — Portugalia, la Tel Aviv, în 
grupa a 6-a.

29-X Călărie : concurs hipic Internațional, la Am
sterdam (paralel cu „Cupa mondială" la să
rituri).

30. X Judo : campionatele europene de juniori, la
San Marino.

31. X Fotbal : preliminarii ale C.M. : Ung-iria —
Norvegia, la Budapesta, în grupa a 4-a.

HANDBALISTELE NOASTRE
PE LOttil i

IN „CUPA ELEGANT" ■
BUDAPESTA, 25. — Competiția 

Internațională feminină de hand
bal dotată cu „Cupa Elegant" s-a 
încheiat la Budapesta cu meciu
rile pentru stabilirea clasamentu
lui final. Echipa României a ocu
pat locul 5, intrecind în întâlnire 
directă formația Norvegiei, clasată 
a 6-a, cu socrul de XI—16 (12—9). 
Cele mal multe goluri ale echipei 
române au fost marcate de Grl- 
goraș (7) Șl Mozsl (6).

Locul I a revenit selecționatei 
Ungariei, învingătoare cu 22—UI 
(12—10) asupra, echipei U.R.S.S. 
Pentru locul 3 : R. D. Germană 
— Iugoslavia 2S—15 (11—6).

In ultimele jocuri din cadrul 
grupelor s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Ungaria — R.D. 
Germană 20—18 (7—1'1) ; Ungaria
B — 'România 22—20 (10—10) ; 
U.R.S.S. Iugoslavia 19—11
(12—15).

• TELEX ®
CICLISM ® Competiția contra- 

erbnometru „Trofeul Baracchî", 
care încheie sezonul internațional 
a fost cîștigată de perechea el
vețiană Daniel Gisiger — Serge 
Demierre, înregistrată pe distanța 
de 100-km cu timpul de 2h 03:14,

GIMNASTICA © La- Munchen, 
tn cadrul campionatelor mondiale 
de gimnastică ritmică modernă, 
titlul la individual a fost cucerit 
de sportiva bulgară Anelia Ralen- 
kova, care a totalizat 39,15 punctr_

HANDBAL @ Campionatul mon- 
dLal pentru echipe de junlo'are a 
continuat cu meciurile din cadrul 
turneului final. Iată rezultatele ; 
R. F. Germania — R.P. Chineză 
19—17 ; U.R.S.S. — Coreea de 
Sud 34—24 ; Iugoslavia — Dane
marca 22—18. 0 în ziua a treia 
a turneului internațional feminin 
de la Hoom (Olanda) au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
R.F. Germania — Franța 19—19 ; 
Danemarca — Olanda 22—11 ; Ce
hoslovacia — Austria 28—19. •
într-un meci internațional mascu
lin disputat la Lisabona, selecțio
nata de tineret a Algeriei a în
vins cu 23—17 (11—10) formația
similară a Portugaliei.

RUGBY • La Moscova, dumi
nică, U.R.S.S. și Italia 12—11 
(6—6), în Campionatul european 
— „Cupa F.I.R.A." (grupa A).

ȘAH e După disputarea a 14 
runde, în turneul zonal de la 
Budva (Iugoslavia) conduce ma
rele maestru iugoslav Hulak, cu 
10 puncte, urmat de corn pat rioțil 
săi Cebalo — 9 '/2 p, Ivkov șt 
Sojlu (Turcia) — 9 p, Ivanovic! 
(Iugoslavia) și Mariotti (Italia) — 
8'A P (1).

TENIS O în finala turneului 
de la Tokio, Balasz Taroczy l-a 
întrecut cu 8—3, 1—6, 7—6 pe E- 
liet Teltscher. In semifinale: Ta
roczy — Dupre 6—3, 4—6, 6—2;
Teltscher — Van Winitsky' 6—4, 
6—4 ® -în sferturile de finală
ale turneului feminin de la 
Brighton, Sue Barker a reușit 
să o învingă cu 7—6, 2—6, 6—1 
pe Tracy Austin, . principala fa
vorită a competiției. Alte rezul
tate: Mima Jausovec — Pam 
Shriver 4—6, 6—3, 6—3; Barbara 
Potter — Claudia Kohde 6—3, 
6—4; Anne Smith — Sylvia Ila- 
nika 6—2, 6—3.

LA POLO
— Istanbul 13—3 ; Jug — ATSE 
Graz 24—1; Istanbul — Graz 10—8; 
Jug — Istanbul 14—5.

In grupa de la Marsilia : Gand 
(Belgia) — Kuopion Uimaseura 
(Finlanda) 9—6 ; Vasas Budapesta
— C.N. Marseille 10—5; Marseille — 
Gand 10—4; Vasas — Ku-'pton 17—4.

ANGLIA — Rezultate înre
gistrate în etapa de sîmbătă: 
Conventry — Swansea 3—1; 
Ipswich — Arsenal 2—1; Leeds
— Sunderland 1—0; Liverpool
— Manchester United 1—2; 
Manchester City — Nottingham 
Forest 0—0 ; Middlesbrough — 
Everton 0—2; Notts County — 
West Ham 1—1; Stoke — Bir
mingham 1—0; Tottenham — 
Brighton 0—1; West Bromwich
— Southampton 1—1; Wolver
hampton — Aston Villa 0—3.

IN „CUPA LIBERTADORES*
La Rio de Janeiro, in med 

pentru grupele semifinale ale 
„Cupei Eibertadores". echipa 
braziliană Flamengo a întrecut 
cu scorul de 3—0 (2—0) forma
ția Columbians. Deportivo Caii. 
Golurile au fost marcate de 
Zico (2) și Chiquinho.
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