
După vizita de lucru efectuată

simbătâ in județele Brăila și Galați:

TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU 
A PARTICIPAT, LA BRĂILA, 

LA SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI»
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
în spiritul preocupării consec
vente de a cunoaște la fata lo
cului viața și activitatea oame
nilor muncii, de a soluționa 
împreună cu făuritorii bunuri
lor materiale și spirituale pro
blemele construcției socialiste, 
a efectuat în cursul zilei de 
simbătă o vizită de lucru în 
județele Brăila și Galați, intil- 
nirea conducătorului partidului 
și statului. nostru cu cei ce 
trăiesc și muncesc pe meleagu
rile brăilene și gălățene consti
tuind un nou și semnificativ 
moment al amplului dialog 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl poartă cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stai, cu factori de 
răspundere din economie, spe
cialiști și oameni ai muncii, in 

$ cadrul căruia a fost examinat 
modul în care se înfăptuiesc 
importantele obiective stabilite 
de Congresul al XII-lea al 
partidului in direcția dezvoltării 
economico-sociale a țării in ac
tualul cincinal.

In cursul dimineții de du
minică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a participat, la Brăi
la, Ia tradiționala sărbătorire a 
.Zilei recoltei".

Sosirea in Piața Independenței 
a secretarului general al parti
dului, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
este intimpinată cu o explozie 
de urale și ovații. Cei prezenți, 
locuitori ai municipiului și ai 
localităților rurale învecinate, 
scandează minute in șir 
'„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul dind 
glas dragostei și încrederii in 
partid și secretarul său gene
ral, adeziunii depline la politi
ca clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru de propășire 
continuă a patriei socialiste, de 
ridicare a României pe noi 
Culmi de progres și civilizație.

Cei peste 100 000 de oameni

Divizia „A" de fotbal, etapa a 12-a

U.T.A., MAREA PERFORMERĂ A „RUNDEI" DE SÎMBĂTĂ!
• Universitatea Craiova pierde fără drept de apei și Dinamo (două meciuri în plus) 
se distanțează • Corvinul - „fabrică" de goluri * F.C. Olt „urcă" mereu • Asalt la 
periferia clasamentului * Miercuri, manșa a ll-a a turului doi în cupele europene

REZULTATE TEHNICE
Progresul-Vulcan
F.C.M. Brașov 
„U“ Cluj-Napoca 
Corvinul Hunedoara 
Jiul Petroșani
F.C. Olt
F.C. Constanța 
Dinamo
C.S. Tîrgoviște

ETAPA VIITOARE
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
C.S. Tîrgoviște 
ț.Poli" Timișoara 
S.C. Bacău
A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova 
Steaua
F.C. Argeș

- „Poli" Timișoara 2-0
- Univ. Craiova 2-0
- Steaua 2-0
- Chimia Rm. Vîlcea 5-1
- Sportul studențesc 1—1
- F.C. Argeș 3-0
- A.S.A. Tg. Mureș 4-1
- S.C. Bacâu 4-1
- U.T.A. 3-1

(d uminică 15 noiembrie)
- F.C. Olt
— Corvinul Hunedoara
— Progresul-Vulcan
- F.C. Constanța
- U.T.A.
— F.C.M. Brașov
- Dinamo
- Jiul Petroșani
- „U“ Cluj-Napoca

GOLGETERII
8 GOLURI : Petcu (Corvinul).
7 GOLURI : D. Georgescu (Di

namo), Iordănescu (Steaua).
6 GOLURI : Cîrțu (Univ. Cra

iova). Dragnea (Dinamo), Budu- 
ru (F.C. Constanța).

5 GOLURI : Cămătaru (Univ. 
Craiova), Augustin (Dinamo), O. 
Ionescu (Sportul studențesc), Vă- 
etuș (Corvinul), lamandi (F. C. 
Olt), Gîngu (Chimia), Cîmpeanu 
(,,U“ Cluj-Napoca), Dobrin (C.S. 
Tîrgoviște).

Augustin a străpuns apăra
rea adversă, l-a fenta t pe 
Mangeac și a trimis balonul 
pe jos, la colț, deschizînd sco
rul în meciul Dinamo — Sport 
Club Bacău, 4—1,

Foto : Dragoș NEAGU 

ai muncii — tineri și virslnici 
—, reprezentind toate categorii
le sociale din județul Brăila, 
scandează, neîntrerupt, intr-un 
singur și puternic glas 
„Ceaușescu — Pace !“. Porum
bei albi, simbol etern al păcii, 
se inalță în aceste clipe spre 
cerul orașului Brăila. Marea 
adunare populară din Piața In
dependenței se transformă, in 
același timp, într-o impresio
nantă și mobilizatoare manifes
tație pentru pace.

In numele tuturor parlici- 
panților la marea' adunare 
populară, primul secretar al 
Comitetului -județean de partid 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a 
lua cuvintul.

Intîmpinat cu îndelungi o- 
vații și urale, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii.
Cuvintarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes și subliniată, in re
petate rinduri, cu puternice a- 
plauze, cu urale prelungi. Cei 
prezenți au ținut să exprime șl 
in acest fel angajamentul de 
a aplica in viață orientările și 
indicațiile date cu acest prilej, 
de a munci cu abnegație și dă
ruire pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin in acest cin
cinal, de a munci cu pasiune 
revoluționară pentru îndepli
nirea întocmai a hotăririlor ce
lui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., pentru continua propă
șire a patriei noastre socialiste. 
Ei au ținut să sublinieze ade
ziunea deplină la politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru, inițiată și pro
movată cu consecventă de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, încre
derea că aspirațiile de pace și 
progres ale poporului se regă
sesc in întreaga activitate si 
preocupările statornice ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.
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(0-0)

1. DINAMO
2. Univ. Craiova
3. Corvinul
4. F.C. Olt
5. F.C.M. Brașov
6. „U“ Cluj-Napoca
7. U.T.A.
8. Sportul studențesc
9. S.C. Bacău

10. Steaua
11. Jiul
12. C.S. Tîrgoviște
13. „Poli" Timișoara
14. F. C. Constanța
15. A.S.A. Tg. Mureș
16. Chimia Rm. Vîlcea
17. F.C. Argeș
18. Progresul-Vulcan

Citiți cronicile în paginile 2—3

0 NOUA Șl VALOROASA INIȚIATIVA DE PACE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Ziarele publică APELUL PENTRU DEZAR

MARE ȘI PACE al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care constituie o nouă și 
valoroasă inițiativă de pace a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a României socia
liste.

Apelul pentru dezarmare și pace este un 
vibrant îndemn la ample acțiuni de masă, 
exprimînd voința nestrămutată a poporului 
nostru de a lupta, împreună cu celelalte po
poare, cu forțele înaintate dift întreaga lume, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, pentru apărarea dreptului fun
damental al oamenilor, al națiunilor, dreptul 
la viață, la pace, la existență liberă.

Publicăm alăturat un citat din acest im
portant Apel pentru dezarmare și pace :

„Frontul Democrației și Unității Socialiste, 
in numele întregului popor român, adresează 
tuturor organizațiilor democratice, opiniei pu
blice, popoarelor din toate țările chemarea 
de a întreprinde noi și tot mai puternice ac
țiuni consacrate cauzei păcii și dezarmării.

Să asigurăm înfăptuirea dreptului fun
damental al tuturor popoarelor la viață, 
pace și libertate, printr-o largă mișcare 
unită a tuturor forțelor iubitoare de 
pace, să împiedicăm izbucnirea unui nou 
război, să instaurăm liniștea și securita
tea pe planeta noastră I"

PROLETARI DIN TOATE TARILE, JNITI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Ieri, în numeroase asociații sportive 

START ÎN ÎNTRECERILE DE IARNĂ 
ALE CELEI DE A ID-a EDIȚII A „DACIADEI"

tn numdroase asociații spor
tive din întreaga țară, ieri s-a 
dat startul în etapa de iarnă 
a celei de a IlI-a ediții a ma
rii competiții sportive naționale 
..Daciada". Zăpada n-a acope
rit încă decît crestele munților, 
vremea a fost în general fru
moasă, iar iubitorii de sport au 
răspuns cu entuziasm invitației 
de a marca evenimentul prin 
primele întreceri de șah și te- 

■ nis de masă, dar și prin parti
ciparea la ample acțiuni în aer 
liber — crosuri dg masă, în

CLASAMENTUL
12 8 3 1 27-11 19
10 8 0 2 26- 7 16
12 6 3 3 30-16 15
12 6 1 5 18-16 13
12 5 3 4 11-12 13
12 5 3 4 13-15 13
12 4 4 4 14-15 12
12 3 6 3 14-15 12
12 4 4 4 .13—17 12
11 3 5 3 11-13 11
12 3 5 4 14-19 11
12 4 3 5 13-19 11
11 4 2 5 12-12 10
12 3 4 5 16-17 10
12 4 1 7 18-18 9
12 3 3 6 14-24 9
12 2 4 6 8-14 8
12 2 4 6 14-26 8
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treceri de atletism, numeroase 
întîlniri la fotbal, handbal, vo
lei și alte discipline. Amănun
te — în citeva din relatările 
corespondenților noștri :

PITEȘTI. Comisia județeană 
de organizare a „Daciadei", 
paralel cu măsurile de instruire

Franța — România 17-9, în Cupa F. I. R.A.

RUGBYȘTII NOȘTRI
AU PIERDUT

NARBONNE, 1 (prin telefon). 
Păcat că rezultatul meciului 
(9—17) nu corespunde. din 
punctul nostru de vedere, unei 
zile splendide : vreme admira
bilă. văratică (25 de grad,e), te
ren excelent, ambianță extra
ordinară pe stadionul Parc des 
Sports, în tribunele căruia s-au 
aflat aproximativ 15 000 de 
spectatori. Rezultatul ne-a ne
mulțumit nu atît prin ceea ce 
reprezintă în sine (diferența 
dintre cifre nefiind, în fond, 
prea mare), cit mai ales prin 
maniera de ioc prea timidă, 
prea rezervată a rugbyștilor 
noștri, care, au avut un început 
de partidă foarte slab. Ei s-au 
lăsat surprinși adesea de echi-

S-a încheiat Divizia „A" la scrima

FORMAȚIILE DE FLORETĂ (b) Șl SABIE 
AEE CLUBULUI STEAUA-CAMPIOANE

Nimic n-a mai intervenit 
în Divizia „A“ de sabie, :n ulti
ma etapă (a III-a) ; nimic care 
să modifice structura clasa
mentului, Steaua mai adăugind 
5 victorii — la cele 10 pe care 
le avea după primele două 
etape. Așadar, 15 victorii, nici 
o înfrîngere I Intr-o singură 
partidă formația sabrerilor mi
litari a fost pusă, într-un fel, 
la grea încercare, în cea cu 
Progresul București: scor, 8—8, 
dar victorie la tușaveraj 
(65—49) a echipei campioane 
în care Oancea, surprinzător, 
a făcut figurație. în rest: 13—3 
cu Petrolul Ploiești, 12—4 cu 
Dinamo, 14—2 cu Tractorul 
Brașov și 11—5 cu C.S.Șc. Slo
bozia. Prin urmare, Steaua 
este campioana de sabie pe 
1981, formația cea mai omo

| Luni2noiembrie 1981 

a cadrelor, a pregătit cu grijă 
primele întreceri din „Daciada 
albă“. L,a Pitești, după deschi
derea festivă, care a avut loc 
pe Stadionul de atletism din 
municipiu, s-au desfășurat

(Continuare în pig 2—3)

PREA UȘOR
pa franceză (deloc formidabilă) 
si au primit repede puncte 
(0—11) care în final s-au do
vedit irecuperabile. Cu toate 
acestea. sfîrsitul meciului a 
aparținut tricolorilor noștri, 
care au renăscut dar — ca si 
!n partida cu All Blacks — nu 
au putut intra cu balonul în 
terenul de țintă, deși au bene
ficiat. la scorul de 9—14 de 
două situații (min. 78 și 79) 
cînd au avut lovituri de pe
deapsă în fața butului advers, 
ne care le-au jucat (lăudabil) 
la mină. Dar nu s-a ouțut tre-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)

genă a Diviziei „A“. Antrenoru
lui C. Nicolae și lotului echi
pei campioane (C. Marin. M. 
Mustață, El. Păunescu, I. Pop, 
L. Oancea), cuvenitele felicitări I 

Dinamo București a încheiat 
competiția pe locul 2 : 13—3,
cu C.S.Șc. Slobozia, 11—5 cu 
Progresul și Petrolul și 10—6 
cu Tractorul, în cel mai dis
putat meți al etapei. Un re
zultat bun'pentru noul antre
nor al formației dinamoviste, 
Mircea Lupuțiu, -..tehnician tî- 
năr și pus pe fapte mari ! Lo
cul 3 a revenit Tractorului 
Brașov : 9—7 cu Progresul,
11 -5 cu Petrplul și 10—6 cu 
C.S.Șc. Slobozia. '

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)



Divizia „A“ de baschet masculin

NEÎNVINSA, steaua conduce
In derbyul cu Djnamo, campionii au

ÎN CLASAMENT
ciftigat cu 84 71

I
I

Cu meciurile desfășurate ieri, 
în sala Floreasca, a luat sfirșit 
primul turneu al campionatu
lui national de baschet mascu
lin. După patru zile de între
ceri, în fruntea clasamentului 
se află — neînvinsă — echipa 
Steaua care a totalizat 8 p. 
Urmează : 2—5. Dinamo Bucu
rești. IMUAS Baia Mare, Rapid 
București si ICED București 
7 p, 6—8. Universitatea Cluj- 
Napoca, C.S.U. Brașov, Dinamo 
Oradea 6 p. 9—10. C.S.U. Sibiu 
Farul Constanța 5 p, 11—12 
Carpați București. URBIS Bucu
rești 4 p. Al doilea turneu va 
avea loc, la Baia Mare, între 
26 și 29 noiembrie. Rezultate :

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 84—71 (36—33). De la 
început dorim să menționăm că 
deținătorii titlului au condus 
din prima pînă în ultima se
cundă de joc, nelăsînd în nici 
un moment dubiu, asupra victo
riei lor. 8—2 (min. 4). 24—14 
(min. 12). 34—23 (min. 17), 57- 
42 (min. 30), 78—61 (min. 31), 
iată cîteva din momentele de 
evoluție a scorului, dintre care 
am mai reținut cîteva reveniri 
ale dinamoviștilor, dar nici
odată în măsură să pericliteze 
succesul actualilor campioni 
Conduși (în teren) excelent de 
Ccrnat si Brănișteanu (primul 
avînd și meritul de a fi înscris 
nu mai puțin de 30 de puncte), 
cu Opșitaru Invincibil în lupta 
sub panouri, cu Ermurache 
combativ (dar nu suficient de 
eficace), și cu Oczelak util. 
Steaua s-a impus prin ritm de 
joc (ne-a plăcut în mod deoșe-

bit rapiditatea cu care a circu
lat mingea), prin dominarea 
panourilor, prin precizia in a- 
runcările de la distanță șl 
printr-o apărare ceva mai a- 
gresivă decît a adversarilor. 
Aceștia au depus eforturi vizi
bile pentru a forța victoria, dar 
prestația sub așteptări a unor 
componenți de bază ai forma
ției (Niculescu și Uglai) și, în 
general, lipsa de vioiciune in 
jocul echipei Dinamo nu i-au 
permis acesteia să realizeze 
mai mult. Au înscris : Cernat 
30, Opșitaru 22, Ermurache 14, 
Oczelak 8, Brănișteanu 4, V. 
Ion 2, Căpușan 4 pentru 
Steaua, respectiv Braboveanv 
17, Ivasccncu 16 (singurii jucă
tori care au corespuns integral 
în echipa dinamovistă), Nicu
lescu 14, Uglai 11, David 6, 
Caraion 4, Popa 1, Fluturaș 2. 
Prin competența și autoritatea 
cu care au condus meciul, ar
bitrii Fr. Took și V. Ilin au 
contribuit la buna desfășurare a 
întrecerii, deși pe parcursul a- 
cesteia au avut de suportat 
proteste (nejustificate) ale unor 
jucători.

RAPID — FARUL 79—67 
(36—28). Printr-un joc organi
zat și cu superioritate evidentă 
în lupta sub panouri, rapidiștii 
au condus permanent. Au îns
cris : Bulancea 16, Gh. Dumi
tru 12, Militaru 12, Plămadă 12, 
Sipoș 11, Stratulat 8. Suciu 6, 
Bradu 2 pentru Rapid respec
tiv Băiceanu 13, Mănăilă 12, 
Spinu 21, Martinaș 9, Radu 4, 
Martinescu 2, Pașca 6. Arbitri : 
I. Antonescu și M. Dimancca.

s-a Încheiat divizia „a- la scrimă
(Urmare din vao 1'

Avantajată de absența Pro
gresului, în etapa precedentă, 
formația C.S.Șc. Slobozia a în
cheiat întrecerea pe locul 4 
(9—7 cu Petrolul), iar Progre
sul București pe locul 5 (8—8, 
64—62 cu C.S.Șc. Slobozia și 
9—7 cu Petrolul). în fine, Pe
trolul Ploiești, după ce a tre
cut de două ori pe Jîngă o 
posibilă victorie, cu Tractorul 
(6 asalturi nierdute la limită) 
și C.S.Șc. Slobozia (3 asalturi 
au stat pe... muchie de cuțit!) 
a fost nevoită să... accepte re
trogradarea.

A promovat Victoria Cărei 
(antrenor. Androne Covaci), e- 
chipă, care după 22 de ani re
vine în prima divizie. O re
venire firească, urmare a mun
cii neobosite a sabrerilor din 
Cărei, a antrenorului lor și a 
sprijinului de care scrima se 
bucură în acest oraș sătmă- 
rean.

Fără emoții a trecut pri
ma linia de sosire în competi
ție și echipa de floretă băieți 
a clubului Steaua: 11—5 cu 
Politehnica Iași și Politehnica 
Timișoara. 10—6 cu Progresul 
București. 9—7 cu C.S. Satu 
Mare și 12—4 cu LE.F.S. An
trenorul Iosif Zilahi a avut 
Ia dispoziție un lot deosebit 
de valoros (care aproape că 
se confundă cu cel al repre
zentativei naționale: Kukl, 
Roca, Husti, Iile, Oancea), ca
pabil să facă față oricărui ad
versar. Un lot foarte tînăr a 
cărui prestație va fi și mai 
convingătoare odată cu plusul 
de experiență, ce 11 va cîștiga, 
cu trecerea anilor.

Pe locul 2, Progresul Bucu
rești (9—7 la Politehnica Iași, 
Politehnica Timișoara șl 
I.E.F.S.), iar pe locul 3, 
LE.F.S. (9—7 la Politehnica Ti-

mișoara. 11—5 la C.S. Satu 
Mare și 12—4 la Politehnica 
Iași).

C.S. Salu Mare a ocupat lo
cul 4 (9—7 cu Progresul, una 
din surprizele etapei — ! — și 
10—6 cu Politehnica Iași).

Foarte interesantă a fost dis
puta pentru retrogradare. Ea 
s-a simplificat, în parte, prin 
victoria (neașteptată, desigur, 
dar absolut ‘meritată) a Poli
tehnicii Timișoara asupra lui 
C.S. Satu Mare, cu 9—7. tn 
aceste condiții studenții din 
orașul de pe Bega au pornit 
mai relaxați întrecerea cu co
legii lor din Iași, care pentru 
a-și păstra locui In prima di
vizie aveau nevoie de o vic
torie la nu mai puțin de 6 a- 
salturi diferență! în fapt, 
cursul partidei dintre cele 
două „Poli" a fost net de par
tea timișorenilor, bine conduși 
din margine de prof. Mircea 
Chișiu. Ei au obținut o pre
țioasă victorie, cu 9—7, rămî- 
nînd astfel în elita floretei 
noastre.

Fără nici o victorie în ulti
ma etapă, Politehnica Iași pă
răsește scena Diviziei „A“ (după 
sabreri, care se chinuiesc în 
eșalonul secund) spre insatis
facția iubitorilor de sport din 
puternicul — pînă mai ieri — 
centru de scrimă din orașul 
de pe Bahlul. A promovat 
A.S.U. Tg. Mureș, fruntașa di
viziei „B“, care promite, în noul 
campionat, o comportare la 
nivelul spadasinilor din același 
club (n.n. aflați pe locul 2).

C.S.U. BRAȘOV — URBIS I 
65—53 (40—24). Luptînd, în | 
continuare, să suplinească han
dicapul produs prin slăbirea lo- I 
tului față de campionatul ire- I 
cut (Tecău — accidentat, Mari
nescu — transferat, Benedck — ■ 
suspendat), brașovenii au ob- I 
ținut o victorie meritată, la 1 
capătul, unui meci în care s-au . 
detașat în prima repriză. Au I 
înscris : Moraru 24, Flaundra I 
15, Cucerzan 10, Hegyesi 10, 
Kriszbai 6 pentru C.S.U., res- I 
pectiv Posa 18, Chivulcscu 12, 1 
Antochi 10, Osacenco 8, M. 
Constantinescu 3, A. Constanți- | 
nescu 2. Arbitri : C. Negulescu | 
și I. Grigore.

I.C.E.D. — C.S.U. SIBIU ■ 
83—76 (40—41). O întîlnire echi- I 
librată, în cursul căreia sibienii ■ 
au condus cu 66—59 (min. 31), - 
dar apoi formația din teren I 
și-a slăbit simțitor capacitatea 1 
din cauza eliminării (pentru 5 
greșeli personale) a Iui Aposlu I 
(min. 33). Cosma (min. 35) și | 
Takacs (min. 39). I.C.E.D. a 
cîștigat mai greu decît era de • 
așteptat (prin prisma valorilor | 
individuale ce-i compun lotul), 
deoarece combativitatea în • 
apărare a fost departe d? ceea I 
ce ar fi trebuit să fie. Au in- • 
scris : Cimpcanu 21, Grădiștca- 
nu 20, Voicu 12, Carpen 12, I 
Chircă 6, Marinescu 6, Petrol 6 I 
pentru I.C.E.D., respectiv Ta
kacs 21, Palhegi 18, Cosma 13, I 
Tonca 12, Aposlu 10, Mladin 2. | 
Arbitri : P. Pasere și I. Olaru-

„U“ CLUJ-NAPOCA — C.S.U. | 
SIBIU 79—72 (47—35), DINA- I 
MO ORADEA — ICED 76—74 1 
(42—30) !, IMUAS BAIA MARE , 
— CARPAȚI BUCUREȘTI 68— I 
66 (36—28), C.S.U. BRAȘOV — I 
FARUL 86—68 (39—36) !, RA
PID — DINAMO ORADEA I 
58—55 (33—34), „U“ CLUJ-NA- | 
POCA — CARPAȚI 85—74 (36— 
42), STEAUA — IMUAS 107—66 I 
(50—32), DINAMO BUCU- I 
REȘTI — URBIS 106—85 
(50-41). .

Dumitru STANCULESCU I

REZULTATE
ÎN DIVIZIA „A«

DE VOLEI
In etapa a V-a a Diviziei „A“ £ 

masculine de volei, ieri s-au în
registrat următoarele rezultate : .

TRACTORUL BRAȘOV — SIL- I 
VANIA ȘIMLEU SILVANIEI 3—2 | 
(11, —11, —6, 5, 12) ;

CALCULATORUL BUCUREȘTI— - 
C.S.M. »DELTA TULCEA 3—1 (6, I 
6, —11, 6) ;

C.S.U. ALUMINA ORADEA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—1 . 
CI. », —13, 6) ;

C.S.M. SUCEAVA — UNIVERSI- 1 
TATEA CRAIOVA 3—0 (13,12,12). ’

In întrecerea feminină, etapa a 
IlI-a, s-au obținut rezultatele : I 
Seria I I

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI | 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA ■ 
3—0 (2, 6, 3) ;

ȘTIINȚA BACAU — RAPID . 
BUCUREȘTI 3-0 (11, 13, 8).
Seria a Il-a

CHIMPEX CONSTANTA — PE- 1 
NICILINA IAȘI 2—3 (12, —14, 14, 
-9. -10) ; |

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — I 
C.S.U. GALATI 2—3 (9, —13, —13, I 
16, —14) :

MARATEX BAIA MARE — FA- ■ 
RUL CONSTANTA 3—1 (9, —16, I
7, 13).

NtTMEREI.E EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA „LOTO" 

DIN 1 NOIEMBRIE 1.W1
FAZA I : EXTRAGEREA I : as 

n 60 19 43 38 84 30 65 75 St 25 ; 
EXTRAGEREA A R-a : 44 Z7 12 
66 42 88 28 34 79 83 21 2.

FAZA A n-a : EXTRAGEREA 
A m-a : 40 48 50 25 9 1 ; EX
TRAGEREA A IV-a : 68 63 15 35 
32 90 ; EXTRAGEREA A V-a :
46 39 18 74 24 51.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.212.765 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 NOIEMBRIE
t I. Ascoll — Como X

n. Bologna — Cesena X
in. Catanzaro — Milan 1
IV. Florentina — Torino 1
V. Internazlonale — Genoa X 

VL Juventus — Roma 5
Vn. Napoli — Avellino X

vm. Udlnese — Cagliari 1
IX. I.M.U.M. — Unirea Focșani 1
X. Gloria B-ța — PolL Iași 1 

XI. Petrolul — Rapid Buc. 1
xn. U.M.T. — F.C.M. Reșița 1 

Xm. Min. Lupenl — F.C. Bihor 2
FOND TOTAL DE CtSTTGURT : 

>94.848 LEI. din cane 112.308 lei, 
report la categoria L

A FOST ZIUA „BĂTRÎNEI DOAMNl
De mult nu a mai cunoscut U.T.A. gustul victo

riei in deplasare, in prima divizie I Slmbătă, 
tntr-o etapă oare se anunța calmă, „bătrina 
doamnă- a făcui, tnsă, să încremenească tribu
nele de lingă Tumul Chindiei, smulglnd echi
pei lui Dobrin ambele puncte. Și aceasta in timp 
ce Universitatea Craiova a plecat de la Brașov 
cu mina goală ; ca și Steaua (locul 10 in clasa
ment I) — de la Cluj-Napoca, F.C. Argeș — de 
la Scornicești și „Poli* Timișoara — din str. dr. 
Staicovici.

Slmbătă, deci, a fost ziua „bătrirtei doamne". 
Unii pot socoti victoria ei drept o simplă tre
sărire de orgoliu sau o tnttmplare. Dar să nu 
uităm că, de patru etape, U.T.A. — echipa mult 
prea devreme condamnată la retrogradare —tot 
adună puncte și, iaiă, a ajuns acum, de la mi
nus trei la cota zero tn clasamentul adevărului. 
Și a săltat din zona subsolului tn prima jumă
tate a unei ierarhii, răvășită chiar și de rezul
tate normale, in care doar Dinamo, Universita
tea Craiova și Corvinul tși mai păstrează locu
rile tn „perimetrul medaliilor", iar Progresul- 
Vulcan pe cel cu numărul matricol 18.

De ziua ei, „bătrtna doamnă- a avut, aștt cum

AUGUSTIN
DINAMO 4 (2)
SPORT CLUB BACĂU 1 (0)

Spectatori — aproximativ 10 000. Șu
turi : 24*—14 (pe poarta : 9-4). Cor- 
nere : 6-4. Au marcat : AUGUSTIN 
(min. 25), DUDU GEORGESCU (min 
31), CUSTOV (min. 73). MĂRGINEAN 
(min. 88), respectiv CHITARU (min. 
55).

DINAMO : Moraru 7 — Stredie 7, 
I. Marin 7, Dina 7, Stânescu 8 (min. 
40 Mărginean 7) — Augustin 8, Custov 
8, Dnagrvea 7 — Țăilnar 7 (min. 65 D. 
Zamfir 7), D. Georgescu 7, Orac 7.

SPORT CLUB : Maogeac 6 - An 
drieș 7, Cârpaci 7. C. Solomon 7, I. 
Solomon 6 — Chitaru 6, Șoșu 7, Bote2 
6 — Șoiman 7, Antohi 6 (min. 55 Va- 
manu 6), Penof 7.

A arbitrat : M. Salomir (Cluj-Na- 
pocc) 8 ; la linie : V. Ciocan (Bis
trița) și M. Ivăncescu (Brașov).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—1 (2—0).

Pînă spre jumătatea primei 
reprize, băcăuanii au jucat de 
la egal la egal cu liderii cam
pionatului ! Dinamo a avut 
— în acest interval — cîteva

ieri, în numeroase
(Urmare din pag. 1)

competițiile etapei județene 
a Festivalului sportului munci
toresc argeșean, la cros, hand
bal, volei, popice, șah șț tenis 
de masă, cu participarea a 
peste 500 de tineri și tinere. 
(I. FETEANU — coresv.).

BOTOȘANI. In reședința de 
judef, ca și in numeroase alte 
localități botoșenene startul in 
etapa de iarnă a „Daciadei" a 
fost marcat prin întreceri entu
ziaste. La Darabani, Săveni. 
Dorohoi a avut loc „Crosul ti
nerilor", cu o masivă partici
pare, iar la Botoșani un mare 
număr , de tineri muncitori și e- 
levi de la „Textila", „Eleclro- 
contacte", „Constructorul", „Lu
ceafărul" și din alte asociații, 
după ce au luat parte la ac
țiuni de muncă patriotică — la 
strinsul recoltei — și-au petre
cut o parte din timpul liber pe 
terenurile de sport. (Th. UN
GI! RE ANU — coresp.).

BRAȘOV. Dorința de a-și 
menține poziția ocupată la edi
ția trecută a „Daciadei", de

ASOCIAȚII SPORTIVE
campioni in clasamentul pe ju
dețe și cluburi, i-a făcut pe 
cei ce se preocupi de organi
zarea acestei activități pe me
leagurile brașovene să ia toate 
măsurile pentru ca In numeroa
se asociații, pe lingă organiza
rea unor întreceri la discipli
nele din program, să fie ini
țiate acțiuni și competiții la 
atletism, volei, handbal, fotbal, 
cros. Au avut loc și finalele pe 
județ din cadrul Festivalului 
sportului muncitoresc, la citeva 
probe atletice. (C. GRUIA — 
coresp.).

Sf. GHEORGHE. In Sala 
sporturilor a avut loc, sîmbăiă, 
o seară a „Daciadei", iar du
minică, in centrul orașului, s-a 
desfășurat un concurs de auto
mobilism și atractive intregeri 
de karting. De asemenea, au 
fost organizate întreceri de 
cros, handbal, tenis, fotbal, la 
care au participat aproape 2000 
de sportivi. Asemenea acțiuni 
au avut loc și in alte localități 
din județul Covasna, cu intre- 
ceri de cros, tenis de masă, 
handbal și popice (Gh. BRIO- 
TA — coresp.).

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

se obișnuiește, și... invitați, 
desprinsă de pluton, dar, e 
meciuri in plus față de U: 
cu care va juca, In deplasări 
Pe Corvinul, echipa, astăzi, 
atac al campionatului. Pe ; 
formația care a reușit să s: 
Petroșani, acolo unde o „re 
cotită, aricind, o veritabilă 
F.C. Olt — ajunsă la un pas 
F.C.M. Brașov — merttuoasa 
campioanei. Pe „U" Cluj-Nap 
14-a victorie tn duelurile dir< 
F.C. Constanța, tn plină ase 
Și chiar pe Progresul-Vulcan 
fort de a pasa altcuiva „lant<

Slmbătă a fost ziua U.T.A.- 
nă- tnsoțltă tn această dură 
mai ttnăr antrenor al camp 
trașcu. Miercuri, peste două 
fie ziua Universității Craiova, 
lui F.C. Argeș — In cupele c 
sd fie ziua fotbalului nostru I

5

DĂ SEMNALUL DESPRIND!
ocazii mari de gol (Dudu 
Georgescu, Dragnea, Augustin), 
dar Sport Club ataca viguros, 
îi dădea destule emoții lui Mo
raru (Antohi, Șoiman, Penof) 
și partida se desfășura într-o 
notă de sensibil echilibru ; joc 
rapid, deschis, de ambele părți, 
cu acțiuni cursive și faze multe 
la poartă.

A venit însă golul lui Augus
tin și echilibrul s-a rupt_: în 
min. 25, Stănescu (în evident 
progres ; păcat că s-a acci
dentat 1) a centrat, AUGUSTIN 
a interceptat, a străpuns apă
rarea adversă pe centra și ă 
înscris cu un șut plasat. După 
numai șase minute, același 
Stănescu se lansează în atac, 
centrare perfectă și DUDU 
GEORGESCU, cu capul, majo
rează avantajul Iui Dinamo. în 
ansamblu, o primă repriză 
foarte plăcută. în care bucu- 
restenii și-au confirmat dispo
ziția de joc din ultima vreme, 
iar oaspeții au arătat calități 
de echipă viguroasă, echilibrată.

După pauză — probabil și 
cu gîndul la meciul de

miercuri, c 
Dinamo, av 
puțin in al 
duce scorul 
din apropie 
55), dar — 
țări al ,ui 
Tălnar — C 
o diferență 
tr-un spec; 

ț stîngul, din 
mic, în mi 
este fixat îr 
șui MAB'v. 
ză cu sete, 
reului, balon 
la păianjen 

O mențiu 
' pierdut nici

11 etape con 
Bineînțeles 

partida de s 
tiva celei < 
răm că Din 
bine. Are u 
tire corespi 
cîștigat în o 
peră bine te 
însă coeficie 
țări.

Șl DE ACEASTĂ DATĂ A ÎNVINS ECHIPA LUI
F.C. OLT 3 (1)
F.C. ARGEȘ 0

Spectatori - aproximativ 8 000 *. Șu
turi : 14—9 (pe poartă : 8-4). Cor-
nere : 6-3. Au marcat : ȘOARECE
(min. 12), ROTARU (min. 74) și PI- 
TURCA (min. 79).

F.C. OLT : Anghel 7 — Onuțan 6, 
lorwșcu 7-4-, Nicolcre 8, Matei 6 — Șoa
rece 7, lovănescu 6, Petre Petre 6 
(min. 46 Rotaru 7) — Pițurcă 7, la* 
mandi 7 (min. 72 Prepeliță 7), State 6.

F.C. ARGEȘ : Cristian, 6 — Zamfir 5, 
Stanca 7, Cîrstec 6, Eduard 7 — Kcf-lo 
6, Balaur 5 (min. 46 Ignat 5), Badea 
5 (min. 57 Băluță 5) — Turcu 5, Radu 
11 6, Moiceanu 6.

A arbitrat : G. Dragomir 8 ; la li
nie : G. lonescu și M. Huștiuc (toți 
din București), ultimul cu greșeli in 
aprecierea ofsaidului.

Cartonașe galbene : MOICEANU, 
RADU R, NICOLAE, ONUȚAN.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0-1 (0-1).

După acel surprinzător 0—7 în
registrat în primăvară, la Pitești, 
F.C. Olt și-a luat sîmbătă. pe 
propriul teren, o meritată revan
șă, la un scor de asemenea des
tul de net, asupra echipei arge- 
șene. Desigur că nu numai co
incidenta face ca acum, la fel ca 
șl atunci, antrenorul formației 
învingătoare să fie apreciatul 
Florin Halagian. Imprumutînd 
parcă din trăsăturile acestuia, 
F.C. Olt a evoluat sîmbătă cu 
multă ambiție și cu o mare ri
sipă de energie, cu dinamism, 
dîrzenie și îndrăzneală. Dacă, în 
general, jocul a avut mai puține 
virtuti tehnice și spectaculare, 
gazdele i-au dat totuși uneori cu
loare prin acțiunile lor de atac 
reușite, dintre care trei au și fost 
fructificate. Ce-i drept, prima din 
ele și cu concursul oaspeților, 
atunci cînd, în min. 12, la o 
bîlbiială aproape colectivă a apă
rării argeșene. Cristian n-a izbu
tit să rețină mingea la șutul lui 
Iamandi, iar ȘOARECE, din apro

piere, a rclt 
plasă. Celelalt 
să vină mult 
dintre ele în 
splendid v-’'* 
(după un v. 
Prepeliță și o 
Șoarece), iar 
79, în urma 
TURCA, bine 
nescu.

în ciuda eșe 
nici despre pi 
tea spune că ; 
potrivă, ei au 
tida în anumit 
stăpînit "‘/*)loc 
fost Vide
bur di
saiduri .magin 
au ratat două 
Stancu, în mir 
min. 87), care 
rul mai aproa 
pe gazon.

Consta

IERI, IN DIVIZIA „B“
SERIA I ---------------------------------------------

I.M.U, MEDGIDIA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Constantin
(min. 24) șl Roșu (min. 89).

GLORIA BISTRIȚA — POLI
TEHNICA IAȘI 2—1 (1—0). Au 
înscris : Cațaros (min. 18) și Nl- 
colae (min. 87) pentru gazde, 
respectiv Nemțeanu (min. 71 — 
din 11 m).

RELONUL SAVINEȘTI — GLO
RIA BUZĂU 0—0.

TULCEA 1—0 (1—0). A Înscris
Haiduc (min. 10).

Relatări de la : R. Avram, L 
Tom a, N. Marcu, Th. Ungur eanu, 
D. Cristache, Gh. Arsenie, I. Mîn- 
drescu, V. Diaconescu și V. Doniș.

CLASAMENTUL

SERIA 2
PETROLUL

PID BUCURE!;
Înscris : Ștefăn

ȘOIMII I.P.A 
NICA FINA J 
(2—1). Au mar- 
15 și 31) pent 
(min. 34) și DV 
tru oaspeți.

C.S. BOTOȘANI — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 0—0.

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
VIITORUL GHEORGHENI 1—0 
(1—0). Autorul golului Bulancea 
(min. 42).

CJ5.U. GALATI — C.S.M. SF. 
GHEORGHE 0—1 (1—1). Au mar
cat : Toader (min. 45), Lala (min. 
75 și 85 — ambele din 11 m), res
pectiv Kerekes (min. 35).

C.S.M. SUCEAVA — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ J—0 (1—0). AU 
Înscris : Petrescu I (min. 16), 
Coșereanu (min. 71) și Catană 
(min. 82 — autogol).

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
F.C.M. SIDERURGISTUL GALAȚI 
1—0 (1—0). Autorul punctului Sa- 
chelarie (min. 43).

VICTORIA TECUCI — DELTA

1. GLORIA BISTRIȚA
2. PoR-tehnica Iași
3. ‘ * *•
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. .
13. Ceahlăul P. Neamț 12 4 2 6 10-17
14. F.C.M. Progresul - - - --
15. Delta Tulcea
16. Victoria Tecuci

17. Constructorul ki-șT
18. Relonul Săvinești

C.S.M. Suceava 
Unirea D. Focșani 
C.S.M. Sf. Gh. 
Viitorul Vaslui
Gi'oria Buzău
C.S. Botoșani 
F.GM. Gulați 
I.M.U. Medgidia 
Vil torul Gh eorg. 
C.S.U. Galați

2 26 >8 II
2 15- 7 17
4 26-13 13
3 17-11 13

12 8 2
12 7 3
12 7 1
12 6 3
12 6 2 4 22-16 14
12 6 2 4 13 -9
12 6 T 5 17- 7 
12 5 3 4 21-15
12 4 5 3 13 9

12 6 1 5 17 -21
12 3 4 5 7-10
12 5 0 7 17-24

12 3 3 6 10-11
12 4 1 7 12-20 
12 4 1 7 8-22
12 3 2 7 8-22
12 1 4 7 8-26

14
13
13
13
13
10
10
10
9
9
9
8
6

ENERGIA SL 
LUL PLOPEN* 
înscris : Petrec 
duț (min. 85).

CHIMICA TD 
METAN MEDI/ 
torii golurilor : 
pentru gazxle, 
pentru oaspeți.

TRACTORUL 
DURII TG. JIl 
marcat : Pădur. 
Hanu (min. 
11 m), respectiv

ETAPA VIITOARE (duminică I 
noiembrie) : Ceahlăul P. Neamț
— Viitorul Gheorgheni, Politeh
nica Iași — C.S. Botoșani, I.M.U. 
Medgidia — Delta Tulcea, F.C.M. 
Slderurgistul Galați — Victoria 
Tecuci, Unirea Dinamo Focșani
— Relonul Săvinești, Gloria Bu
zău — Constructorul Iași, F.C.M. 
Progresul Brăila — C.S.U. Ga
lați. Viitorul Mecanica Vaslui — 
C.S.M. Suceava, C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Gloria Bistrița.

METALUL BU 
PĂȚI MIRȘA 0-

AUTOBUZUL 
I.C.I.M. BRASO’ 
înscris : Predear 
tru Autobuz u 
(min. 67).

DUNĂREA ca 
cara MORENI 
torii golurilor : 
Pană (min. 25), 
(min. 13).

LUCEAFĂRUL 
AUTOMATICA I



O REPRIZĂ - TEMPOU SUFOCANT PENTRU CAMPIONI... JOC MODEST. EGALITATE ECHITABILĂ
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F.C.M. BRAȘOV 2 (2)
UNIVERSITATEA CRAIOVA 0

Spectatori — aproximativ 20 000. Șu
turi : 11—9 (pe poartâ : 5-4). Cor
nete : 7—7. Au marcat : ȘULEA (min. 
25 din 11 m) |i MARINESCU (min. 
*2).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa 7 - Ștefan 
7. Panache 6. Nog hi 7, Manciu 7 —. 
Gherghe 8 (min, 85 Chioreamj), Șu- 
lea 7, Ciobanu 7 (min. 69 Borrceanu 
6) — Bența 7, Marinescu 8, Paraschi- 
vescu 6.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : lung 6 
— Negrilâ 6, Tiiihoi 5, Ștefănescu 6. 
Purima 5 — Țicleanu 6, Beldeanu 6, 
Irimescu 6 (min. 63 Donase 6) — Cri
șan 5 (min. 55 Geolgău 6), Cirțu 6, 
Bălăci 6.

A arbitrat : N. Rainca (Bîrlad) 9 ; 
la linie : P. Silvestru (Focșani) și Gh. 
Dumitrașcu (Constanța).

Cartonașe galbene : ȘTEFĂNESCU.
Trofeul Petschovschi : 9.
la speranțe : 1-0 (1-0).

După modul în care acționau 
campionii în primul sfert de 
oră al meciului, alternînd țe
sătura de pase — menită să 
domolească iureșul, din start, 
brașovean — cu „contre" tăioa
se, pe poartă (în min. 12, Ți
cleanu l-a lansat în adîncime

pe Irimescu. dar Clipa a salvat 
cu prețul unei intervenții dis
perate dincolo de careul de 
ÎS m ; în min. 13. Beldeanu a 
plasat o minge alături de 
poartă), putini dintre cei peste 
20 000 de suporteri ai gazdelor 
mai sperau într-un succes al 
formației favorite. Semnalul- 
pericol a fost însă, în timp 
util, recepționat de localnici, 
care, strîngînd marcajul, mă
rind tempoul în ofensivă, fiind, 
în general, ei primii la minge, 
au devenit un partener extrem 
de incomod pentru craioveni ; 
îndeosebi pentru Crișan și Cîr- 
tu. ambii sensibili la ..atenția" 
specială acordată lor de Manciu 
si Panache. Desfășurate pe un 
front larg, raidurile gazdelor, 
sprijinite de fundașii laterali, 
au avut consistentă pe culoa
rul lui Purima, handicapat vi
zibil de o îndelungată inacti
vitate competitională. Prin a- 
ceastă zonă, în min. 25, Mari
nescu l-a servit pe Benta, în 
careu, unde aripa dreaptă a 
brașovenilor a fost „agătat" de 
Beldeanu, repliat Ia dublaj ;
11 metri fără dubii, transfor
mat, cu emoții pentru „tri

bune", de ȘULEA. ai cărui șut 
a trimis balonul in stilpul 
drept, in interior, de unde a 
deviat in plasă. Tot pe partea 
dreaptă. în min. 42. MARI
NESCU. primind mingea de la 
Gherghe, l-a driblat scurt pe 
Tilihoi și, de Ia cea. 14 rii, a 
plasat-o in cortul lung.

La reluare, am văzut-o pe 
Universitatea Craiova dornică 
să refacă terenul pierdut, dar 
și inabilă în a construi faze 
realmente periculoase la poarta 
unui adversar, care, pare-se, 
dăduse aproape totul în primele 
45 de minute. O singură dată 
— în lunga ei perioadă de su
perioritate teritorială — cam
pioana a beneficiat de o mare 
ocazie, dar atunci. în min. 68, 
Cîrtu, servit'-de Bălăci, în ca
reu. cu o minge de gol, a avut 
o clipă de ezitare, suficientă 
pentru Naghi să-l ajungă din 
urmă și să-l deposedeze. După 
acest 0—2, craiovenii trebuie să 
recupereze, fizic și mai ales 
psihic, pentru a reuși, miercuri, 
în manșa a doua cu B.K. Co
penhaga, cel puțin un 2—0 în 
favoarea lor...

Gheorghe NICOLAESCU

JIUL 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)

Spectatori — aproximotiv 4 500. Șu
turi : 3-7 (pe poartă : 2-6). Cor
ner» î 7-3. Au marcat : SALĂJAN 
(min. 71) și IORGULESCU (min. 87 
— din 11 m).

JIUL : Ca vai 7 - P. Grigore 6. Vi
zitiu 5, Rusu 6, Giurgiu 6 — Varga 7, 
Șumulanschi 6, Neagu 5 (min. 66 
Muia 5) — Sâlâjan 7, Lasconi 5 (min. 
46 Demarcelc 7), Giuch-lcl 5.

SPORTUL STUD : Speriata 7 - M. 
Mărind 6, Cazan 6, lorgufcescu, Mun- 
teanu II 5 — Șerbănică 6, Pană 6, 
Bozeșan 7 — FI. Grigore 5 (min. 77 
Bucurescu), M. Sandu 7, Terheș 5 
(min. 79 Mun-tean-u I).

A arbitrat : O. And ere o (S. Mare) 
9 ; la linie : M. Adam (Cluj-Napoca) 
și V. Catană (Cărei).

Cartonașe galbene : NEAGU, VIZI
TIU, IORGULESCU.

Cartonașe roșii : IORGULESCU.
Trofeul Petschovschi : 4.
La speranțe ; 3—1 (1-0).

Desfășurarea jocului în prima 
repriză și © bună parte din cea 
secundă nu întrezărea un final 
atît de fierbinte. Ambele formații 
evoluaseră modest, cu mult sub 
posibilități, construiseră puține fa
ze. șutaseră rar la poartă și în

acest sens cifrele din teh
nică sînt cît sc poate de grăitoa
re. Este adevărat că terenul alu
necos a creat probleme jucători
lor chiar pentru menținerea echi
librului, dar atît localnicii cît 
și oaspeții și-au îngreuiat sarci
nile, conducînd exagerat balonul 
și pasînd deseori greșit. Jiuî a 
fost la un pas de deschiderea 
scorului în min. 7, cînd Lasconi. 
bine servit de Șumulanschi, a 
scăpat de sub supravegherea fun
dașilor centrali adverși, a șutat, 
de la circa 8 m, însă Speriatu^a 
deviat balonul în corner, cel ue 
al doilea sut al Jiului pe poartă 
l-a realizat SALA JAN. în min. 
71, din careu, el însemnînd în
scrierea unicului gol al gazdelor. 
După ce M. Sandu, în min. 81, a 
trecut pe lîngă egalare (balonul 
trimis de el fiind respins de 
Cavai), același M. Sandu a in
trat, în min. 87, în careu și cînd 
se pregătea să șuteze a fost faul
tat de Muia. Penaltyul, just acor
dat de arbitru, a fost transformat 
de IORGULESCU. Cu 2 minute 
înainte de final, după un atac al 
bucureștenilor, lorgulescu l-a lo
vit intenționat pe Varga și con
ducătorul partidei l-a eliminat. 
La sfîrșitul meciului, un grup da 
suporteri ai Jiului s-a manifestat 
nesportiv față de arbitri și echipa 
oaspe.
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:ANU

REMARCABIL APETIT DE GOL AL
CORVINUL 5 (3)
CHIMIA RM. VÎLCEA 1 (1)

Spectatori — aproximativ ’ 13 000. Șu
turi : 21—6 (pe poartâ : 11—3). Cor- 
nere : 16—4. Au marcat : REDNIC 
(min. 5 și 19), GABOR (min. 9), 
PETCU (min. 51 și 80), respectiv G. 
STAN (mm. 41).

CORVINUL : lonițâ 7 — Rednic 
Golan 7, Dubinciuc 7, Bogdan 7 - 
Nicșa 7, Petcu 8~t-, Klein 8 — Gabor 
8, Ghiță 7 (min. 54 Lucescu 7), Vâe- 
tuș 6 (n®h. 72 Dumitrache 6).

CHIMIA : Pavel 7 — Basno 5, Pre
da 6, Cheran 7, Cincâ 6 — Iordan 6, 
Catarg iu 6 (min. 72 Georgescu 5), 
Savu 7 (min. 72 Stanca 6) - G. Stan 
7-|-, Gîngu 7, Carabageac 6.

A arbitrat : R. Petrescu 9 ; Ia linie : 
M. Dobrin (ambii din Brașov) și D. 
Ologeanu (Arad).

Cartonașe galbene : BASNO. 
Trofeul Petschovschi : 10.

La speranțe : 3-0 (0-0).

Abia se mlșcase mingea la cen
tru și Corvinul a și început re
citalul fotbalistic. Fazele de %ia- 
re spectacol se derulau cu o 
mare rapiditate și varietate, Ga
bor. Petcu, Rednic, Klein și cei
lalți silind-o pe Chimia Rm. Vil- 
cea să-și strînga rîndurile cu ab
solut tofi jucătorii. Joc în per
manentă mișcare pase prin "de
vieri, ..încrucișări", așa arăta re
gistrul tehnico-tactic al gazdelor. 
Oaspeții alternau marcajul în 
zonă cu cel strict, dar fără a 
putea stăvili atacurile în trombă 
ale localnicilor și apetitul lor de 
gol. Pînă să se dezmeticească 
bine despre ce este vorba, vîlce- 
nii suportaseră trei șocuri : min. 
5 — fază incandenscentă concepu
tă de Gabor și Ghiță, iar RED
NIC va relua difect, din „întoar
cere" : 1—0 ; min. 9 — GABOR 
șutează puternic, la firul ierbii, 
de la aproximativ 30 m, lateral- 
dreapta, Cheran face șpagat să

HUNEDORENILOR
agate balonul, îl atinge puțin și 
Pavel plonjează, zadarnic, la col
tul scurt : 2—0 ; min. 19 — Red
nic, urcat în atac, a pasat lui 
Petcu, șut la caie Pavel respinge 
și REDNIC, pe fază, majorează 
scorul : 3—0. Fără să dispere, 
oaspeții își încearcă șansa pe 
contraatac : în min. 31, Savu va 
triiriite afară, de la 6 m ; în 
min. 41, G. STAN reduce din 
handicap (coautor Gîngu). La re
luare, în multe momente, jocul 
apare mult mai echilibrat (în ciu
da faptului că PETCU va în
scrie în min. 51 și 80, servit ex
celent de Klein, iar Pavel va 
scoate goluri gata făcute — min. 
78, 82, 87) ; Chimia demonstrează 
că arc „benzină în rezervor", 
iese la atac, dar va rata în min. 
60 (Savu). min. 83 (Georgescu) și 
min. 90 (Gîngu) posibilitatea mic
șorării diferenței de scor.

2-0 Șl (aproape) ATÎT
„U“ CLUJ-NAPOCA 2 (0)
STEAUA 0

Spectatori — aproximativ 10 000. Șu
turi : 8—7 (pe poartă : 5-2). Comere : 
2—3. Au marcat : ClMPEANU II (min. 
65 din 11 m), DOBROTA (min. 88).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu 7 
- L. Mihai 6, FI. Pop 8, Ciocan 8, 
losif Mureșan 7 — Porațchi 6, Boca 
7, Moș 7 — Dobrotă 7, Cîmpeanu li 
6, Țiglariu 5 (min. 63 Albu 6).

STEAUA : Toma 6 — Anghel’ini 7, 
Sameș 7, Iovan 7, I. Gheorghe 7 — 
Minea 5, Ion Mureșan 7, Balint 7 — 
Lucian 5, Sertov 5, lordănescu 8.

A arbitrat: I. Igna 7 ; la linie : 
A. Forwirth (ambii din Timișoara) și 
Fl. Popescu (Ploiești) — amîndoi cu 
greșeli.

Cartonașe gelbene : SAMEȘ.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 5—0 (3—0).
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CORAȘ,
C.S. TÎRGOVIȘTE 0
U.T.A. 1 (0)

Spectatori — aproximativ 13 t>00. Șu
turi : 14—5 (pe poarta : 3—1). Cor-
nere : 10-2. A marcat : CORAȘ
(min. 72).

C.S. TÎRGOVIȘTE : Voinea 5 - Fiii- 
pescu 5, Constantin 5, Ene 5, Pitaru 
5 — Gheorghe 5, Dumitrescu 5 (min. 
70 Sava 5). Eftimie 5 — G-ceaca 5, 
Dobrin 5, Margelatu 5 (min. 58 Po
pescu 5).

U.T.A. : Ducadam 8 — Marcu 6, Ku- 
kla 7, Bodi 7, Vușcan 6 — Mușat 6, 
Hirmler 7, Coraș 8 — Cura 6 (min. 
47 Țicban 6), Csordas 7, Urs 6 (mia. 
90 Iova).

A arbitrat : V. CioctHeu 9 ; Iq. li
nie : I. Alexandru (ambii din Cra
iova) ,1 C. Jurja (București).

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

AUTORUL ȘUTULUI MARII SURPRIZE

ESCU

Marca surpriză a etapei a 
avut o cheie simplă, care poate 
fi „dezlegată" în cîtcva cu
vinte. în timp ce U.T.A. s-a 
prezentat la joc în postura echi
pei degajate, care nu are ce 
pierde, o echipă despovărată de 
calcule si frămîntări, tîrgoviș-

tenii nu s-au putut debarasa 
de un anume complex de su
perioritate (atît de primejdios 
în fotbal), alimentat de spec
taculoasa revenire de la Rm. 
Vîlcea (3—3 după 0—3) și de 
valorosul (oricum) 1—1 cu 
Steaua.

Această stare de spirit cu 
două fa tete a fost confirmată 
in chiar primele cinci minute 
ale jocului, cînd întreaga e- 
chipă tirgovisteană s-a arunc 
cat literlamente asupra porții 
lui Ducadam, pentru un k.o. 
cît mai rapid, șutind in rafale, 
de cele mai multe ori în blo
cajul advers, la capătul unor 
acțiuni mai curînd spontane, 
incitate de două-trei devieri 
subtile ale lui Dobrin. Dar fo
cul avea să-și piardă curînd din 
intensitate. în acest prim sflrt 
de oră U.T.A. a avut meritul 
de a fi depistat punctele vul
nerabile ale gazdelor. Eg l-a 
detașat pe Hirlmcr „la Do
brin". a deviat spre lateral 
^plimbările nesfîrșite ale lui 
Gheorghe cu mingea la picior, 
l-a dublat pe Vușcan ‘ pentru

„zăvorîrea" lui Greaca, care a 
abuzat de driblinguri, și a fă
cut din Coraș un jucător liber 
pe tot terenul pentru recupe
rarea si prelucrarea numeroa
selor mingi greșite de nerăbda
rea tîrgo.viștenilor. Jocul scade, 
în min. 34. Dobrin „întoarce" 
cu stîngul o minge peste bară, 
Dumitrescu se biibiie în -fata 
porții (min. 39), dar cea mai 
marc ocazie a reprizei va ră- 
mîne cea a lui Csordaș, la 
cîtiva centimetri de bară, cu 
Voinea pe picior greșit. După 
pauză, gazdele insistă și reușesc 
primul șut pe poartă — nota 
bene, în min. .57 — element 
edificator pentru evoluția jo
cului. Și astfel, în min. 72. pe 
fondul unei superiorități debu- 
solatc. Coraș ii găsește, pe 
extrema stingă, pe Csordaș, 
care il depășește (prea ușor) 
pe Filipescu, îi pasează Iui 
Urs, urmează o subtilă trecere 
și același CORAȘ marchează 
imparabil golul victoriei, din 
singurul șut pe poartă al 
echipei sale.

loan CHIRUA

Am văzut unul dintre cele mai 
slabe meciuri de Divizia „A". 65 
de minute am crezut că ne aflăm 
la un meci oarecare, amical, în
scris pe agenda antrenorului ca 
„meci de antrenament" ; primul 
corner l-am înregistrat în min 
14 (iar acest raport, pînă la pau
ză, avea să fie, n-o să credeți, 
1—2). într-o repriză întreagă am 
consemnat doar... patru faze. în

„MARINARII" AU
F.C. CONSTANTA 4 (3)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)
Spectatori - aproximativ . 10 000. Șu

turi : 25-10 (pe poartă : 14—5). Cor- 
nere ; 10-3. Au marcat : TURCU 
(min. 8), PENIU (min. 21 și 44), 
PETCU (min. 47), respectiv BIRO I 
(min. 90).

F.C. CONSTANJA : Lascu 6 - Bo- 
rali 7, Antonescu 7, Nistor 7, Turcu 
7 — I. Constantinescu 7 (min. 80 Dro- 
geanu), Gache 7, Petcu 8+ — Buduru 
7 (min. 74 Ptrrcărea 6), Peniu 8, I. 
Moldovan 7.

A.S.A. : Vara 4 (min. 28 Bira II 6) 
— Szabo 6, Costin 5, Ispir 5, Hajnal 
5 - C. IIie 7, Bira I 5, Gali 5 - 
Both N 6, Bol ba 5, Fazekaș 6 (mîn. 
67 Cernesc u 6).

A arbitrat : A. Del ea nu 9 ; la linie : 
D. Petrescu și I. Plischi (toți din Bucu
rești) .

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1-6 (0-0).

---------------------------------- SERIA A IlI-a ---------------------------------
— RA- 

0—0). A 
78).

MECAv 
•I 2—2 
cu (min.

Fes chiu 
i.«) pen-

(0—1). Au marcat : Preda (min. 
35 — autogol), Cornel Grigore 
(min. 60 și 75), Constantin Grigore 
(min. 87).

Relatări de la : I. Tănăsescu, 
I. Ionescu, D. Mihail, I. Ducan, 
C. Gruia, N. Ștefan, D. Rrănoiu, 
N. Constantin eseu, N. Costache.

MINERUL LUPENI — F.C. BI
HOR 3—5 (0—2). Autorii goluri
lor : Mușat (min. 53 șl 85), Leca 
(min. 75 — din 11 m) pentru gaz
de, respectiv Grosu (min. 1), 
Georgescu (min. 36 și 77), Pușcaș 
(min. 67 și 70).

META-
CA. Au

Vlă-
CLASAMENTUL

— GAZ 
—0). Au- 
(min. 60) 
(min. 65)

— PAN- 
—0). Au 
1. 35) și 
i — din 
(min. 50).

— CAR-

1. PETROLUL
2. Rapid Buc.
3. Rulmentul Alex.
4. Șoimii Sibiu
5. MecanPcâ fina
6. Automatica Buc.
7. Energia Slatina
8. Gaz metan
9. Metalul Buc.

10. Autobuzul Buc.
11. Flacăra Moren i
12. Meta l u l PI open i 
T3. Dunărea Călărași 
14. Chimica Tîmăveni 
T5. Carpați Mîrșa
16. Pandurii Tg. Jiu
17. Tractorul Brașov
16. I.C.I.M. Brașov

12 8 2 2 20- 9 18
13 7 3 3 24- 8 17
13 7 2 4 15-11 16
12 6 2 4 17-11 14
14 4 6 4 19-14 14
12 5 4 3 23-21 14
12 6 2 4 16-16 14
12 6 2 4 12-16 14
12 5 2 5 15-11 12
12 5 2 5 17-18 12
13 5 2 6 14-15 12
13 5 2 6 12-15 12
13 6 0 7 18-22 12
12 4 3 5 12-13 11
12 3 4 5 9-11 10
13 4 2 7 16-23 10
14 4 2 8 13-22 10
12 1 2 9 8-24 4

.'ȘTI — 
l—0). Au 

4 16' pen- 
fv 1 Ionete

— FLA- 
—1). Au- 
(min. 6), 
v Petre

IEȘTI —
IȘTI 0—4

ETAPA VIITOARE (duminică 8 
noiembrie) : Carpați Mîrșa —
Dunărea Călărași, I.C.I.M. Bra
șov — Petrolul Ploiești, Auto
matica București — Flacăra Mo- 
reni, Metalul Plopeni — Lucea
fărul București, Gaz metan Me
diaș — Energia Slatina, Rapid 
București — Șoimii I.P.A. Sibiu, 
Rulmentul Alexandria — Auto
buzul București, Mecanică fină 
București — Pandurii Tg. Jiu, 
Chimica Tîmăveni — Metalul 
București. Tractorul Brașov stă.

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL ILBA SEINI 4—0 (1—0).
Au marcat : Pataki (min. 45), 
Pinter II (min. 47 și 63), Borz 
(min. 61).

F.C. BAIA MARE — RAPID A- 
RAD 2—0 (1—0). Au înscris : 
Buzgău (min. 7) și Roznai (min. 
60).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—0 (1—0). 
Cele două goluri au fost înscrise 
de Nicoraș (min. 8) și Popovici 
(min. 60 — din 11 m).

U.M. TIMIȘOARA — F.CJW. 
REȘIȚA 4—1 (1—1). Au Înscris :
Hummel (min. 43 șl 52), Roman 
(min. 70), Floareș (min. 83), res
pectiv Portic (min. 11).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA 5—0 
(1—0). Au marcat : Udrea (min. 
28 și 50 — ambele din 11 m), 
Iovan (min. 75 și 88) și Bilan 
(min. 76).

MINERUL CAVNIC — AURUL 
BRAD 2—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Bonte (min. 42) și Ștefă
nescu (min. 55) pentru gazde, 
respectiv Dina (min. 71).

C.I.L. SIGHET — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—0 (3—0). Au marcat : 
Ciohan II (min. 22), Androvici

(min. 33 — autogol) și Sabău
(min. 38).

STRUNGUL ARAD — DACIA 
ORAȘTIE 5—1 (2—0). Au înscris: 
Roșu (min. 31), Nanos (min. 39 
— autogol), Tușa (min. 52 — din 
11 m), Bran (min. 74) și Șchiopu 
(min. 88), respectiv Hulea (min. 
72).

Relatări de la : I. Cotescu, Z. 
Kovacs, A. Crișan, I. Ghișa, St. 
Marton, M. Focșan, Z. Debrețenl, 
I. Fumea și I. Ioana.

CLASAMENTUL

1. F.C. BIHOR 12 9 2 1 35-13 20
2. Someșul S. Mare 12 7 2 3 19-14 16
X F.C. Baia Mare 12 6 3 3 17- 9 15
4. U.M. Timișoara 12 7 0 5 16-16 14
5. C.I.L. Sighet 12 6 1 5 14-14 13
6. înfrățirea Oradea 12 6 0 6 25-16 12
7. F.C.M. Reșița 12 4 4 4 22-14 12
8. C.S.M.. Dr. Tr. S. 12 5 2 5 18-13 12
9. Aurul Brad 12 6 0 6 17-15 12

10. Strungul Arad 12 5 2 5 19-20 12
1'1. C.F.R. Timișoara 12 4 3 5 23-17 11
12. Minerul Cavnic 12 4 3 5 16-21 1*1
1'3. Olimpic S. Mare 11 4 2 5 14-f3 10
14. Rapid Arad 12 4 2 6 14-20 10
15. Minerul Hba Seini 12 4 2 6 12-21 10
16. Minerul Lupeni 11 4 1 6 16-23 9
17. C.F.R. Ctaj-N. 12 3 3 6 9-25 9
16. Dacia Orăștie 12 2 2 8 11-35 6

ETAPA VIITOARE (duminică 8 
noiembrie) î C.F.R. Timișoara — 
F.C. Bihor, înfrățirea Oradea — 
Minerul Lupeni, Dacia Orăștie — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Mi
nerul Uba Seini — Strungul Arad. 
Aurul Brad — Someșul Satu 
Mare, Minerul Cavnic — U.M. 
Timișoara, C.F.R. Cluj-Napoca — 
"C.I.L. Sighet, Olimpia Satu Mare
— F.C. Baia Mare, Rapid Arad
— F.C.M. Reșița.

Oarecum adăpostită în clasa
ment, cu moralul remaniat de me
dul nul obținut în etapa anteri
oară, în deplasare, F.C. Constan
ța a devenit o echipă care poate 
avea și aplomb, care luptă ca să 
impună rezultatul, asigurînd con
comitent și spectacolul. Ea și-a 
subordonat atît de clar adversa-

min. 19, la centrarea periculoasă 
a lui Moș, Cîmpeanu II (neresta
bilit) și Dobrotă au intîrziat și 
Toma a reținut. Primul șut pe 
spațiul porții, în min. 22. a 
aparținut lui lordănescu. din lo
vitură liberă. A mai fost șutul, 
lui Sameș (razant cu bara), in
tercalat în atac (min. 26). Și a mai 
fost situația din min. 39 cînd, „trei 
la trei", clujenii n-au putut fructi
fica pentru că Boca (chiar din of
said) a făcut o preluare in bra
țele lui... Toma.

După pauză, la fel au stat 1Uț 
crurile pînă în min. 65 : atunci 
Boca a preluat balonul pe linia 
suprafeței de pedeapsă, a făcut 
o jumătate de pas în careu, Sa
meș l-a faultat, clar, și lovitura 
de Ia 11 m a fost transformată 
de CÎMPEANU II. Jocul s-a ani
mat, a devenit mai rapid, mai 
disputat. Steaua a ieșit la atac, 
dar, pentru că nu are atac, nu a 
izbutit egalarea (in repriza a 
doua bucureștenii nu au șutat 
niciodată la poartă). In ultimele 
in minute, gazdele au avut supe
rioritatea teritorială și, în min. 
88. profitînd de greșelile în J^nț 
ale unei apărări exasperate de 
ineficacitatea înaintașilor, și-au 
mărit avantajul prin DOBROTĂ, 
care a trecut si fi» Toma și a 
înscris în poarta goală.

Constantin ALEXE

REDRESAT BARCA...
ra, pe A.S.A. Tg. Mureș, îneît 
nu a lăsat niciodată vreun dubiu 
asupra cîștigătorului meciului, 
singura nedumerire din tribună 
planînd asupra proporției finale a 
scorului. împotriva unei echipe 
ca A.S.A., cu pase „curate", dar 
incomodată în faza de apărare, 
constănțenii s-au remarcat prin 
prospețime fizică, inițiativă la 
mijlocul terenului, inventivitate in 
atac, unde absolut toată lumea 
dovedea poftă de joc, mobilitate, 
ușurință la finalizare. Cea mai 
bună impresie a lăsat-o PETCU. 
coordonator autoritar și marca
torul unui gol (din min. 47), 
reușit după o cursă dc 50 de me
tri, cu demaraje care au derutat 
pe adversari.

Celelalte goluri constănțene au 
„reabilitat" jucători-vetcrani, mul
tă vreme absenți din formație, 
dintr-un motiv sau altul : TUR
CU din pasa lui I. Constantines- 
cu (min. 8), PENIU, în min. 21, 
din apropiere, și, In min. 44, la 
o acțiune personală imposibil de 
contracarat de „centralii" și por
tarul A.S.A.-ei. Echipa oaspe a 
Înscris în ultima secundă a jo
cului (centrare Cernescu. reluare 
BIRO I) golul „de onoare", pe 
care a mai încercat s-o salveze 
și C. Iile (min. 43) cînd a expe
diat balonul în bară.

Ion CUPEN j

NOROC CĂ „LANTERNA" A MAI PÎLPÎIT...
PROGRESUL-VULCAN 2 (1) 
„POLI" TIMIȘOARA 0

Spectatori - aproximativ 5.000. Șu
turi ; 18-9 (pe poartă : 11—4). Cor
nete : 14—5. Au marcat : STOICHIȚÂ 
(mir». 5) și ȚEVI (min. 67).

PROGRESUL-VULCAN : Giran 6 -
Tâ nas eseu 6, Mateescu 6, G. Sandu 6 
(min. 49 Dragu 6), Gh. Ștefan 6 — 
Simîonov 7, Isaia 5, Stoichiță 7 — 
Marica 6 (min. 46 M. Ionescu 7), 
Țevi 6, Apostol 6.

„POLI" : Suciu 7 — Șunda 4 (min. 
46 Mu rar 6), Bocănici 7, Șerbănoiu 6, 
Vișan 5 — Manea 4, Dumitru 5, Vlătă- 
nescu 4 — Cotea 5, Anghel 6, Ni- 
chici 5.

A arbitrat : C. Ghițâ (Brașov) 8 ; 
la fonie : M. Abramivc (Suceava) și 
M. Stănescu (lași).

Cartonașe galbene : STOICHIȚÂ. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-2 (2-2).

„Lanterna" a mai agonisit două 
puncte, s-a zbătut mult pentru 
ele, și le-a meritat, chiar dacă 
jocul său a fost modest, pe 
alocuri — în prima repriză — 
obositor de slab. De fapt, pe ele
vii lui Robert Cosmoc nici nu-i 
interesa spectacolul, pe cine să 
intereseze altceva în afară de 
puncte, cînd te afli pe ultimul 
loc ? !... Se înțelege, deci, că vi
novata principală pentru calitatea 
partidei este formația timișorea

nă, cu valori în ansamblu și cu 
pretenții, dar sîmbătă, de nere
cunoscut. Primul gol a venit in 
min. 5, cînd Vișan n-a rezolvat 
o fază simplă, Țevi a insistat, iar 
STOICHITA a forțat și a Înscris 
de la 12 m. Studenții au repli
cat imediat, numai că Nichici a 
trimis cu capul în bară, iertînd 
astfel greoaia apărare bucurcș- 
teană. Bîlbîielile lui Giron și 
ezitările fundașilor bucurcșteni au 
rămas însă fără ecou în... ofensi
va bănățeană, așa îneît, pe fon
dul cenușiu al primei părți, ® 
singură rază de lumină, minutul 
31, minut de fotbal adevărat, cu 
o frumoasă centrare (Gh. Ște
fan) . urmată de un șut în bară 
(Țevi) și, apei, de o altă bară 
(Stoichiță).

Jocul a încercat să se apropie 
de... Divizia „A“, după pauză. 
Meritul n-a fost însă al timișo
renilor, care au ratat egalarea în 
min. 48 prin neinspiratul (dar. 
parcă, numai el !) Vlătănescu, ci 
al gazdelor, animate de introdu
cerea lui M. Ionescu. Bucurește
nii au dominat clar, au avut mari 
ocazii (Țevi — min. 57. 60 și 80; 
Isaia — min. 71 ; Stoichiță — 
min. 88). însă n-au înscris decît 
o dată. în min. 67. Atunci. M. 
Ionescu a „mărșăluit" pînă în 
marginea careului advers, l-a des
chis inteligent pe Apostol, acesta 
a centrat perfect și ȚEVI a îm
pins balonul în plasă.

Mircea M. IONESCU



S. GEANA-MEDALIE DE ARGINT 
LA C. E. DE JUDO JUNIORI

In dubla intilnire a medaliaților cu aur și argint la C. M. LIGIA JICMAN

ROMANIA - UNGARIA 2-2 LA POPICE CONDUCE IN TURNEUL
SAN MARINO, 1 (prin tele

fon). La campionatele eu
ropene de judo ale juniorilor, 
care se desfășoară la Paiazzo 
del Turismo din localitate, 
sportivul român Sebastian Gea
nă a repurtat un frumos suc
ces, cucerind medalia de argint 
la categoria grea. Juniorul Se
bastian Geană, component al 
asociației sportive Carpați Mîr- 
șa (antrenor Patriciu Petridian), 
și-a întrecut toți adversarii în- 
tîlniți pînă în finala cu sovie
ticul. Akaki Kobordalidze, cînd 
a pierdut la capătul unui meci 
aprig disputat. Pe locul 3 s-au 
situat Fred Olhorn (R. D. Ger
mană) și Plate Jochen (R. F. 
Germania).

Iată medaliatil la alte categorii 
ale căror întreceri s-au încheiat 
pînă la ora convorbirii telefonice: 
cat. superușoară : 1. Tamas Buj- 
ko (Ungaria), 2. R. Demlrian 
(ITR.S.S.), 3. S. Cuk (Iugoslavia) 
și A. Boerge (R. D. Germană) ; 
semlmijlocle : 1. Michel Nowak

SEBASTIAN GEANA

(Franța), 2. Al. Zicev (U.R.S.S.), 
3. H. Strocs (R. D. Germană) și 
D. Fogorasi (Ungaria), mijlocie : 
L Atanas Valeev (Bulgaria), 2. 
R. Oravski (R. D. Germană). 3. 
P. Vanhel (Franța) si Z. Lisski 
(Ungaria) : semigrea : 1. Brandt 
Dietmar (R. D. Germană), 2. G. 
Meoradze (U.R.S.S.) 3. A. Pipe- 
risso (Italia) șl K, Milssen (Nor
vegia).

BRAȘOV, 1 (prin telefon). In 
cadrul pregătirilor pentru vii
toarele C.M. (4—11 iunie 1982, 
la Brno) reprezentativele fe
minine și masculine ale Româ
niei, deținătoare ale titlului 
suprem, și selecționatele simi
lare ale Ungariei, vicecampioa- 
ne mondiale, s-au întrecut sîm- 
bătâ și duminică pe arena cu 
patru piste Hidromecanica din 
Brașov. într-o dublă întîlnire. 
urmărită cu mult interes de 
publicul spectator, confirmîn- 
du-si înalta clasă, jucătoarele 
noastre și-au dominat adver
sarele. cîstigînd la o diferență 
apreciabilă : sîmbătă — 2 533— 
2 400 pd și duminică 2 501—2 391 
pd. Antrenorii C. Neguțoiu și 
maestra emerită a sportului 
Crista Szdcs au folosit în am
bele zile următoarele formații: 
Margareta Cătineanu 422—456. 
Elena Andreescu 402—397, Ele
na Pană 430—413. Silvia Be- 
rinde 424—436, Ana Petrescu

Pințea 420— 
băieți, oaspe- 
partidele cu 
a tării noas-

DE ȘAH DE LA PERNIK

FRANȚA - ROMÂNIA ÎN CUPA F.I.R.A. LA RUGBY
(Urmare din t>ao- 1)

ce. Poate că Aldea, dacă ar 
fi fost totalmente valid, ar fl 
izbutit să plonjeze în eseu si 
atunci, la o transformare reu
șită. am fi putut chiar cîștigat 
Așa rămînem doar cu gustul 
amar al unei noi tentative 
eșuate de a obține prima vic 
torie pe un teren francez, ten
tativă... amînată pentru a nu 
știm a cîta oară ! Adevărul 
este că rugbyștii noștri au pier
dut prea ușor acest meci si 
ne pare rău tuturor că ei au 
evoluat mai slab decît în me
ciul de acasă cu AU Blacks.

Patru observații de ordin teh
nic : a) înaintarea s-a dus greu 
pe picioare. răspunZînd cu di
ficultate jocului avîntat al fran
cezilor (se simte o anume obo
seală, chiar... îmbătrînire) ; b) 
s-au pierdut prea multe tușe. 
Borș si Carâgea nemaiprinzînd 
convenabil, iar în marginea 
scurtă rugbyștii noștri au fost 
ca și inexistenți : c) nu s-a ju
cat suficient la mînă (cînd exis
tă asemenea aripi ca Fulcu și 
Aldea, tinere ca Lungu sau 
Vărzaru trebuie puși în valoa
re). Or, dacă Paraschiv șl

Alexandru au jucat corect. 
Constantin a bătut prea mult 
cu piciorul : d) un meci tre
buie jucat 80 de minute, nu o 
treime din timp, cum au făcut 
tricolorii la Narbonne...

415—407, Vasilica 
397. In schimb îa 
ții au cîștigat 
echipa masculină 
tre, care în prezent trece prin-
tr-o fază de reconstrucție. Ti
nerii promovați Stelian Boariu 
(sîmbătă) șl Alexandru Szekely 
(duminică) n-au dat randamen
tul scontat, iar unii dintre 
jucătorii de bază (Alexandru 
Cătineanu. Marin Grigore și 
chiar căpitanul echipei, Iosif 
Tismănar), au acționat excesiv 
de nervos, ceea ce a oermis 
popicarilor unguri să cîștige cu 
5 243—5 214 pd și 5 217—5 211. 
Antrenorii R. Cernat și L Pă- 
tru au prezentat următoarea 
formație : M. Grigore 
Al. Cătineanu 882—847, 
880—880. S. Boariu 
Gh. Silvestru 852, Al __ _
829, I. Tismănar 898-905. Dacă 
în prima partidă campionul 
mondial Bela Csanyi a fost 
..deschizătorul de pistă" al e- 
chipei sale, fiind notat cu 929 
p.d.. în jocul de duminică el 
s-a întîlnit direct pe pistă cu 
deținătorul medaliei de argint, 
Iosif Tismănar, victoria reve
nind brașoveanului cu 905 la 
864.

In turneul internațional fe
minin de șah de la Pernik 
(Bulgaria), după 5 runde con
duce maestră româncă Ligia 
Jicman cu 4*/j p, urmată da 
poloneza Jurcinska — 4 p (1),’ 
Gertrude Baumstark (România) 
— 3 p. In runda a 5-a, Jicman 
a învins-q pe Topalska, Baum
stark a cîștigat la Welle, iat 
Eleonora Gogîlea a remizat eu 
Nestorova.

A 6-a REMIZĂ IN MECIUL

FILMUL MECIULUI
lo-

S-A ÎNCHEIAT
,,DINAMOVIADA“ DE VOLEI
La Budapesta s-au încheiat me

ciurile competiției internaționale 
de volei, „Dinamoviada". La mas
culin, pe primul loc s-a clasat 
Gwardia Varșovia, urmată de Di
namo Moscova și Ruda Hvezda 
Praga. In meciul pentru locul trei, 
echipa Ruda Hvezda a învins cu 
3—0 pe Dinamo București. La fe
minin, victoria a revenit formației 
Dinamo Moscova, urmată de 
Ujpești Dozsa Budapesta și Gwar
dia Varșovia, care, în jocul pen
tru Iodul 3, a dispus cu 3—0 de 
Dinamo București.

Ion Constantin a executat __ 
vitura de începere, pentru ca ta 
min. 3, după o margine ta te
renul nostru, GABERNET să be
neficieze de o lovitură de pe
deapsă din poziție favorabilă, pe 
care nu o putea rata : 3—0 pen
tru Franța. Au urmat cîteva mi
nute de joc egal, iar în min. 9, 
la • incursiune periculoasă a 
francezilor, Blanco a executat, 
extrem de rapid, Ia mină o lo
vitură de pedeapsă, pasînd lui 
ELISSALDE, care a pătruns prea 
ușor în terenul de țintă al echi
pei române — eseu : 7—0 pentru 
Franța. Curfnd (min. 14), un al 
doilea eseu, înaintarea gazdelor 
împingînd puternic la o grămadă 
dictată lingă butul advers; Paras
chiv, presat de adversar, nu a 
reținut balonul și BLANCO, pa 
fază, a marcat : 11—0 pentru 
Franța. In continuare, joc echi
librat șl nervos. In min. 19 în
cercarea de drop a Iul Alexandru 
a fost blocată, iar ta min. 22 șl 
25 Constantin a ratat din l.p. 
Reprezentativa cocoșului galic a 
preluat apoi inițiativa, creînd cl- 
teva acțiuni periculoase șl punc- 
tînd, ta min. 39, prin LAPORTE 
(drop) : 14—0 pentru Franța. Re
plica românilor — promptă, Flo
rea prinde un balon, atacă cu
rajos și este placat cu întîrzie- 
re, dictîndu-se, firesc, lovitură 
de pedeapsă, transformată de 
CONSTANTIN : 14—3 în min. 34. 
După cinci minute de ușoară do
minare a tricolorilor noștri, 
CONSTANTIN micșorează dife-

renta, din l.p. : 14—6 pentru
Franța, rezultat la pauză. Tot el 
Si-a încercat șansa în trei rin- 
duri după reluare, pe fondul u- 
nul joc mal curajos al rugbyș- 
tilor români. A ratat în minutele 
42 și 45, înscriind în min. 48, 
prmtr-o execuție sigură, de la 
40 m. Francezii au trecut centrul 
terenului în mim. 51, dar fără 
efect, acțiunile frumoase fiind 
create de oaspeți între minutele 
56 și 58. Mai întîl o fază Paras- 
ehlv — Munteanu — Fulcu, apoi 
tușă favorabilă, balon la Alexan
dru, fentă a acestuia și pasă lui 
Lungu, care a șutat ; după mar
gine șl grămadă, din nou Ale
xandru a ales partea închisă, 
fără șanse de pătrundere pentru 
Aldea. Francezii răspund prin 
atacuri viguroase (min. 63—66), 
stopate prin placaje necruțătoare. 
Gabemet ratează două l.p. (min. 
68 șl 72). Finalul aparține echi
pei României : Paraschiv joacă la 
mină în min. 78 o lovitură de 
pedeapsă din cea mal bună po
ziție, Stoica trimite direct la ari
pă, Aldea nu poate trece ; arbi
trul dictează repetarea loviturii 
pentru o infracțiune a gazdelor, 
„buldozerul" e stopat de puțin, 
francezii scapă cu fața curată, 
comițînd însă șl un ofsaid ră
mas nesancționat. Si, în minu
tele de prelungire, GABERNET 
punctează din l.p. : Franța — 
România 17—9, rezultat final.

Arbitrul englez Anthony Trigg 
a condus mulțumitor formațiile : 
FRANȚA : Gabernet — Fabre,
Bertranne, Mesny, Blanco — La
porte, Ellisalde — Lacans, Joinel, 
Rodrlguez — Revallier, Lorieux 
— Paparemborde, Dintrans, Cre- 
maschi ; ROMANIA : Florea I — 
Fulcu (min. 70 Vărzaru). Lungu, 
I. Constantin, Aldea — Alexandru, 
Paraschiv — Stoica, Borș, Rădu- 
lescu — Caragea, Dumitru — Di
nu, Munteanu, Bucan.

HANDBALISTH JIJNIOIil tNVINGATOAl

Șl ILIE NĂSTASE, ÎNVINȘI
• După ce a învins-o cu 7—6,

6— 1 pe Joan Russel, Virginia 
Ruzici a cedat în semifinalele 
turneului de Ia Filderstadt 
(R.F.G.) în fața lui Tracy Austin 
cu 2—6, 6—7. In cealaltă semi
finală : Martina Navratilova — 
Sylvia Hanika 7—5, 6—2.
• Ilie Năstase a pierdut în 

sferturile de finală ale turneului 
de la Paris cu 6—2, 6—7, 5—7 la 
Noah (Franța). Alte rezultate : 
Smith — Gottfried 7—6, 2—6, 15— 
13, Fortes — Potier 6—1, 6—0, 
Vines — Lewis 4—6, 6—3, 6—2. în 
semifinale : Vines — Noah 6—4,
7— 6 și Portes — Smith 3—6. 7—5, 
6—3.

s

857—859, 
I. Hosu 

845—891, 
Szekely

Traian IOANIȚESCU

NOU RECORD MONDIAL 
LA CICLISM

ZURICH, 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul 
avut loc 
acoperit 
elvețian 
recordul 
niști in 
start de 
de 1:06,603.

unei tentative care a 
pe pista velodromului 
din Ziirich, ciclistul 

Urs Freuler a corectat 
mondial la profesio- 

proba de 1000 m, cu 
pe loc, realizînd timpul

KARPOV - KORCINOI
ROMA, 1 (Agerpres). — Me

ciul pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri Ana
toli Karpov și Viktor Korcinoi 
a continuat, la Merano (Italia), 
cu partida a 11-a, încheiată re
miză la mutarea a 36-a.

Scorul se menține 4—1 în fa
voarea campionului mondial 
A. Karpov.

S-A ÎNCHEIAT turneul zonal
DE ȘAH DE LA BUDVA
BELGRAD, 1 (Agerpres). —• 

Turneul zonal de șah de la 
Budva a' fost cîștigat de marele 
maestru iugoslav Dragoliub Ve- 
limirovici, cu 13*/j p din 19 po
sibile, urmat de compatrioții săi 
Hulak și Cebalo — lâ'/a. Veli- 
mirovici a obținut calificarea in 
turneul interzonal, al doilea 
participant din acest turneu ur- 
mind a fi desemnat după me
ciul de baraj dintre ocupanții 
locurilor 2—3.

Duminică seara s-au dispu
tat, în sala Floreasca din Ca
pitală, întîlnirile amicale de 
handbal dintre selecționatele de 
juniori (masculin și feminin) 
ale României și Ungariei.

Feminin.
UNGARIA 
levele 
Bădeanu 
au fost 
punct 
și al 
lungul 
s-au 
de

ROMÂNIA — 
26—12 (12—8). E-

antrenorilor Gheorghe 
i și Mircea Anton 

superioare, atît din 
de vedere tehnic, cît 
pregătirii fizice, de-a 
întregii dispute. Ele 

distanțat fără drept 
apel în partea a doua, 

cînd au înscris la capătul unor 
frumoase combinații. Au apărat 
excelent Luana Grigore și Da
niela Popa (aceasta din urmă 
doar 14 minute). Au înscris : 
Moise 11, Torok 6, Mincu 3, 
Petre 3 și cîte 1 : Demeter. Ki- 
bedi și Mureșan, respectiv Kiss 
4,_ Szabo 4 și cîte 1 : Geczi, 
Gocze, Szilagyi și Selmcczy.

Au arbitrat foarte bine Rumen 
Ivancev și Ivan Peltikov (Bul
garia).

Masculin. ROMÂNIA — UN
GARIA 41—31 (20—16). Victo
rie prețioasă, realizată în fața 
unui adversar foarte bun. 
niorii pregătiți de Valentin 
mungi, Florin Voiculescu 
loan Gheorghe au realizat 
joc modern, promițător, 
înscris : Nițu 11, Bădosu 
Georgescu 8. Ștefan 4, Ghimeș 
3 (în min. 30 a fost descalifi
cat), Necula 2, Vlad 2, Cristian 
1 — pentru România ; Lovasz 
11, Petervari 8, Kiss 4, Danko 2, 
Gaspar 2, Nagy 2 și cite 1 : 
Margaritovits și Megyeri — 
pentru Ungaria. Au arbitrat sa
tisfăcător Manfred Huebner și 
Eberhardt Glaeser (R. D. Ger
mană).

Ju- 
Sa- 

și 
un 
Au
10,

UNGARIA - NORVEGIA 
4-1 (1-1)

Sîmbătă, la 
cadrul grupei 
Ungariei a dispus de cea a 
Norvegiei cu 4—1 (1—1) și este 
calificată pentru turneul final 
al C.M. Scorul a fost deschis 
de Balint (min. 11) 
vi tură liberă, după 
(min. 35) egalează 
fază identică. După 
dele mai înscriu 
prin Kiss (min. 59), cu capul, 
Fazekas (min. 79) și din nou 
Kiss (min. 85). Arbitrul iugo
slav Sostarici a condus forma
țiile : UNGARIA : Meszaros — 
Martos, Balint, Garaba, Toth — 
Miiller (min. 68 Csapo), Nyi- 
lasi, Sallai — Fazekas, T6- 
rScsik, Kiss ; NORVEGIA : An- 
tonsen — Pedersen, Berntsen, 
Gronlund, Grondalcn — David- 
sen, T. Jacobsen, Giske (min. 
70 Mathiesen) — Lund, P. Ja
cobsen, Refvik.

înaintea ultimelor două me
ciuri (Elveția — România la 
11 noiembrie și Anglia — Un
garia la 18 noiembrie), clasa
mentul arată
1. Ungaria
2. Anglia
3. România
4. Elveția

Norvegia
ALGERIA, A

IN TURNEUL FINAL

Budapesta, in 
a 4-a, echipa

dintr-o lo- 
care Lund 
tot dintr-o 
pauză gaz
de trei ori

5.

astfel :
7
7
7
7
8

4
3
2
2
2

1
2
2
2
4

13— 7
12— 8
5- 5
9—12
8—15

10
7
7
6
S

2
1
3
2
2

9-A CALIFICATA

După Argentina, Spania, Bra
zilia, Peru, Chile, R. F. Ger
mania, Ungaria și Polonia, iată 
că o nouă echipă și-a cucerit 
dreptul de a participa anul 
viitor la turneul final al C.M. 
Este vorba de Algeria, care va 
fi una dintre cele două repre
zentante ale Africii la compe
tiția din Spania : algerienii au 
învins Nigeria cu 2—1 (1—1) în 
meciul disputat vineri în ora-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
2— 9 XI TENIS : campionatele Scandinavlei, Stockholm.
3— 7 XI HANDBAL (m) : „Trofeul Cehoslovaciei", Tmava (par

ticipă : România, U.R.S.S., Ungaria, Islanda, Cehoslovacia 
I șl II).

3— 8 XI CĂLĂRIE : concurs hipic internațional. New York.
XI FOTBAL : meciuri în cadrul cupelor europene 

cluburi.
XI BASCHET : meciuri în cadrul cupelor europene 

cluburi (Cupa Liliana Roncheti, f : Maccabi — 
București, la Ramet-Her — Israel)

XI BASCHET : meciuri în cadrul cupelor europene 
cluburi, masculine (B.S.C. Saturn ~
la K61n, în C.C.E.) și feminine (Southgate — „U‘ 
Napoca, la Londra, în C.C.E) »

5— 17 XI VOLEI (f) : „Cupa mondială", Japonia.
6— 8 XI POLO : grupa semifinală a Cupei cupelor, Kecskemet 

(participă : Crișul Oradea, Naftikos Glyfada, Zian Vitesse 
și S.C. Szentes).

4 inter-

inter-
Voința

inter-
Steaua București,

— Cluj-

șul Constantine. Reamintim că, 
in primul joc. Algeria a cîști- 
gat cu

Cea
Africa 
ciurile 
dintre

2—0, chiar la Lagos, 
de a doua echipă din 
se va hotărî după me
de la 15 și 29 noiembrie 
Maroc și Camerun.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 7). în etapa de 

ieri, la Milano, Inter - a terminat 
la egalitate (0—0) cu Genova. Al
te rezultate : Ascoli — Como 1—1; 
Bologna — Cesena 0—0 ; Catan
zaro — Milan 3—0 ; Fiorentina — 
Torino 2—1 ; Juventus 
0—1(!) ; Napoli — 
Udinese — Cagliari 
ment : 1. Juventus 
ma 11 p ; 3. Inter 
rentina 9 p.

R.I1'. GERMANIA ....________
tracht Frankfurt pe Main — Le-’ 
verkusen 3—2, Dortmund — Du
sseldorf 4—2, Nurnberg — Wer
der Bremen 2—1, Kaiserslautern- 
Karlsruhe 2—1, Braunschweig — 
Bochum 2—1, Stuttgart — Mon- 
chengladbach 2—2, Duisburg - 
Bielefeld 1—3. Hamburg — Ba
yern Munchen 4—1(1), K<51n —
Darmstadt 1—1(!). în clasamente 
L F.C. Koln 17 p, 2. S.V. Ham- 

/>urg 16 p, 3. Monchengladbach 
16 p.

FRANȚA. Principalele rezultate 
din et. 16 : Nisa — Brest 2—4, 
Bordeaux — Paris St. Germain 
2—0, Montpellier — Sochaux 1—3. 
Laval _1. ‘
— Monaco 1—0. 
Bordeaux 22 p, 2. 
3. St. Etienne 21

SCOTIA. Echipa 
versara formației ___ __
Cupa U.E.F.A., jucînd pe teren 
propriu a terminat nedecis. 1—1, 
cu Dundee United. Alte rezulta
te : Airdrie — Celtic 1—3, Ran
gers — Partick 0—2 (!). Morton
— St. Mirren 0—2. Tn clasament 
conduce Celtic cu 17 p, 
de Aberdeen cu 14 p.

ANGLIA. Rezultate din 
etapă disputată : Arsenal 
ventry 1—0, Aston Villa 
wich 0—1(1), Swansea — Wolver
hampton 0—0, Sunderland — Li
verpool 0—2, Southampton — 
Tottenham 1—2, Everton — Man
chester City 0—1, Nottingham — 
Leeds 2—1.

___ Roma 
Avellno o—o : 
1—0. In clasa- 
12 p ; 2. Ro
lo p ; 4. Fio-

2.

(et. 12). Ein-

St. Etienne 0—0, Bastia 
Clasament : L 
Sochaux 22 p, 
p.
Aberdeen, ad- 
F.C. Argeș în

urmată

ultima
— Co-
- Ips-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO 0 După desfășurarea a 

trei etape, pe primul loc în cla
samentul raliului Coastei de Fil
des se află echipajul T. Salonen 
— S. Harjanne, pe ,,Datsun". Ur
mează în clasament S. Mehta — 
M. Doughty, pe .,Datsun", și P. 
Klung — R. Spjuth pe ,,Toyota".

BOX 0 La Dublin s-a disputat 
întîlnirea internațională dintre e- 
chipele de • amatori ale Irlandei 
Si Suediei. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 5—5.

HANDBAL 0 Turneul inter
national masculin de la Lucerna 
a programat noi întîlniri : R.D. 
Germană — Iugoslavia 22—22 
(10—14) ; U.R.S.S. — Elveția 24—17 
(12—8). In clasament conduce 
U.R.S.S. cu 4 p, urmată de R.D. 
Germană — 3 p. Iugoslavia — 1 
p și Elveția — Op.

RUGBY • La Cardiff, echipa 
Australiei, care __
turneu în Marea Britanie, a în
vins cu 10—9 (6—3) selecționata
secundă a Tării Galilor • Sîmbă
tă, la Clermont Ferrand, echipa 
Noii Zeelande a învins cu 18—10 
(9—4) o selecționată regională 
franceză. Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost căpitanul echipei 
neo-zeelandeze, Graham Mourie, 
care a înscris două eseuri. Punc
tele echipei oaspete au fost com
plecte de Hewson (transformare 
și 'două lovituri de pedeapsă). 
Pentru gazde au marcat : Mer- 
met, Champ (eseuri), Aguerre 
(transformare).

TENIS • în turneul de la To
kio : Patten — Gerulaitis o—6,x
6— 3, 6—3 ; Edmondson — Fibak
7— 5, 6—2 ; McEnroe — Scanlon

întreprinde un
6— 4. 6—3 : Gunthardt — Gullik- 
son 7—6, 7—6. Seria surprizelor a 
culminat în semifinale cu victo
ria lui Vince Van Patten (locul 
82 în clasamentul ATP). cu 6—3.
7— 5, asupra principalului favorit,
John McEnroe. Al doilea finalist 
va fi australianul Marc Edmond
son, care l-a învins cu 7—6, 6—4 
pe elvețianul Heinz Gunthardt. • 
Sferturile de finală ale turneu
lui de la Koln : Sammy Giam- 
malva — Edwards 5—7, 6—3, 6—2: 
Mayer — Wilkinson " ‘ " "
Smid — ------ . -,
— Pattison 2—6, 6—4. . ______
se va disputa între cehoslovacul 
Ivan Lendl .șl americanul Sandy 
Mayer. In semifinale. Lendl a 
dispus cu 6—3, 6—1 de Sammy 
Giammalva, iar Mayer l-a între
cut cu 6—1, 6—2 pe Tomas Smid.

Wilkinson 6—2, 6—4 ;
Curren 7—6, 6—0. Lendl

6—2. Finala


