
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL BISTRIȚA NASAUD

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintela 
Republicii Socialisto România, 
a continuat, simbătă, seria vi
zitelor de lucru întreprinse în 
unele județe din nord-vestul 
țării. In această zi, secretarul 
general al partidului, însoțit 
de tovarășii Iosif Banc șl 
Richard Winter, s-a întilnit cu 
colective muncitorești din 
Bistrița-Năsăud, unul din Ju
dețele care a cunoscut. In anii 
construcției socialiste și în
deosebi în ultimul cincinal, 
profunde prefaceri revoluționa
ra pe toate planurile vieții 
materialo și spirituale.

La ora 9, elicopterul prezi
dențial a aterizat pe platforma 
industrială a orașului Beclean. 
Mii de oameni ai muncii din 
localitate, din așezările înveci
nate au salutat sosirea în Ju
dețul lor a secretarului genera! 
al 
-"Ptiblicii.

Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu — pace!“. Pe nu
meroase pancarde sînt înscrise 
lozincile „Nu bombei cu neu
troni !**, „Pace — dezarmare !**, 
„Nu rachete în Europa !**, ma- 
nifestîndu-se astfel cu putere 
deplina satisfacție, mîndria pa
triotică, sprijinul față de noua 
și strălucita inițiativă de pace 
a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Răsună pu
ternice și îndelungi urale.

Au fost vizitate : întreprinde
rea metalurgică și întreprinde
rea de covoare. Pe parcursul 
vizîteî, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i s-au făcut calde 
manifestări de dragoste și 
stimă.

în orașul Năsăud au fost vi
zitate întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice și 
întreprinderea textilă.

Elicopterul prezidențial 
îndreptat apoi către reședința 
județului, aterizînd pe un pla
tou în apropierea Platformei 
industriale din municipiul Bis
trița. Aici au fost vizitate Com
binatul industrial pentru con
strucții de mașini și întreprin
derea de sticlăric-menaj. Ul
timul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Cooperativa agricolă 
de producție Bistrița.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului în ju
dețul Bistrița-Năsăud 
mul din cuprinzătoarea 
re a tovarășului 
•*' -aușescu cu oamenii 
uin zona de nord-vest

partidului. 
Se

Ș‘

președintele 
scandează 
P.C.R. !", 

poporul !*,

s-a

- ulti- 
întîlni- 
Nicolae 
muncii 
a țării

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

— s-a încheiat cu o impresio
nantă adunare populară ce ■ 
avut loc în Piața „Petru Ra- 
reș** din municipiul Bistrița.

Manifestîndu-și bucuria de a-1 
saluta din nou ca oaspete drag 
pe tovarășul Nicolao Ceaușescu, 
cei peste 50 000 do oameni al 
muncii — români, maghiari, 
germani — din municipiul Bis
trița, din localitățile învecinate, 
au venit la această emoționantă 
reînlîlnlre cu secretarul gene
ral al partidului, președintele 
republicii.

Primit cu vii și puternice 
aplauze, cu aclamații ți urate 
prelungite, a luat cimntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
republicii, a fost urmărită cu 
deosebit interes și deplină apro
bare, fiind subliniată în repe
tate rînduri cu vii aplauze șl 
urale, cei prezenți exprimtn- 
du-și în acest mod adeziunea 
la politica internă și externă 
a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, hotărîrea 
lor fermă de a aplica întocmai 
in viață prețioasele îndrumări 
primite, de a nu precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea 
neabătută a sarcinilor acestui 
cincinal, de a sluji cu devota
ment, împreună cu întregul po
por, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cauza păcii, înțele
gerii și cooperării internaționale.

★

încheierea 
din 

tovarășul

După 
populare 
Bistrița, 
Ceaușescu, secretar 
Partidului ~ 
președintele 
cialiste România, 
tîlnit, în cadrul 
fătuiri de lucru, 
brii biroului Comitetului 
țean Bistrița-Năsăud al P.C.K. 
și ai Comitetului executiv al 
consiliului popular Județean.

★

în drum spre București, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Ro- 
publicii Socialiste România, a 
făcut o scurtă escală pe aero
portul municipiului CluJ- 
Napoca.

Ea aterizarea elicoit'.erului 
prezidențial, numeroși oameni 
ai muncii au făcut secretaru
lui general al partidului o en
tuziastă primire.

adunării 
municipiul 

Nicolae 
general al 

Comunist Român, 
Republicii 

s-a 
unei
cu
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Ieri pc stadionul „23 August" din Capitala, la startul edifici a lil a a competiției naționale

0 ZI A „DACIADEI“, 0 ZI A SPORTULUI
SUB SEMNUL DORINȚEI FERME 

DE APĂRARE A PĂCII

Pe stadionul „23 August" din Capitală, deschiderea celei de a treia ediții a „Daciadei** s-a desfășurat 
sub semnul dorinței de pace a tineretului nostru sportiv

chemările participanților la am
pla manifestare a deschiderii 
„Daciadei**. Prin vocea unuia 
dintre sportivii de fruntv, atletul 
Sorin Matei, sînt exprimate cu 
vigoare simțămintele partici
panților :

„Cu prilejul deschiderii celei 
de a IlI-a ediții a „Daciadei", 
noi, sportivii din municipiul 
București, ne exprimăm cn he- 
tărire, în spiritul Apelului pen
tru dezarmare și pace al Fron
tului Unității și Democrației 
Socialiste, voința noastră una
nimă de a participa la efortu
rile consacrate înlăturării pri
mejdiilor ce amenință viața și 
munca noastră pașnică, spunind 
un NU HOTARIT cursei înar
mărilor, un NU HOTARIT 
RĂZBOIULUI !**

Cuvintele-moțiune ale tlnăro- 
lul sportiv sînt intlmpinate ea

Aurelian BREBEANU

Marele stadion bucureștean a 
cunoscut și duminică atmosfera 
specifică evenimentelor sporti
ve de amploare. Sub razele 
blînde ale soarelui de toamnă, 
pe gazonul verde s-au revăr
sat, în acorduri de fanfară, 
cîteva mii de tineri în ținută 
sportivă, tineri în cea mai mare 
parte din sectoarele 2 și 3 ale 
Capitalei.

Este deschiderea marii com
petiții naționale „Daciada", edi
ția a IlI-a. x

în adierea vlntului flutură, în 
fruntea coloanelor multicolore, 
steagurile dragi ale patriei și

flamurile albe ale

Ultima verificare, înaintea meciului cu Elveția, la fotbal

LOTUL NATIONAL-SELECȚIONATA CAPITALEI 2-0 (1-0)
Echipele reprezentative ,,A“ și de tineret pleacă azi la Berna

partidului,
„Daciadei". Ceremonia celui de 
al treilea
sub semnul adeziunii depline a 
tineretului sportiv la noua ini
țiativă de larg ecou a pre
ședintelui României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Apelul F.D.U.S. pentru dezar
mare și pace... în coloanele a- 
liniate pentru ceremonia de 
deschidere, pe pancarte, ca și 
pe tribunele stadionului, sînt 
înscrise lozinci care exprimă 
gîndurile, voința și aspirațiile 
tineretului bucureștean, gîndu
rile întregului tineret sportiv 
din țara noastră, doritor să 
trăiască în pace, sub un cer 
senin și pur, pe care să nu 
apară niciodată norii întunecați 
ai războiului. „Sportivii doresc 
pacea și luptă pentru ea**, „Nu 
vrem bombe, vrem pace I“, 
„Prin sport, ia întărirea păeii 
între popoare !**t .Jiu — ame
nințărilor războinice !“, „Da — 
vieții și păcii pe pămint !**, sună

start se desfășoară

(Continuare <n pag. 2-3J

In vederea partidei cu Elve
ția, de miercuri, de la Berna 
(ultima din cadrul prelimina
riilor C.M.), lotul nostru na
țional a susținut simbătă seara, 
în nocturnă, pe stadionul ,,23 
August**, in fața a 10 000 de 
spectatori, ultimul meci de ve
rificare, în compania selecțio
natei Capitalei. Față de prece
dentele conduceri tehnice, care 
alegeau adversari pentru veri
ficări nesemnificative (echipe 
de juniori, de Divizia „C“ sau 
„B“, care „să nu pună proble
me**), iată, M. Lucescu a ales 
o selecționată a Capitalei, că
reia i-a cerut să joace serios, 
sâ cîștige, dacă poate. „Nu ne 
e teamă de joc și de rezultat. 
Vrem să ne verificăm cu ade
vărat, ne spunea Lucescu îna
intea partidei de simbătă, iar 
dacă un jucător sau altul nu 
va corespunde, vom încerca alte 
soluții. Din păcate, numărul 
mare de indisponibilități nu 
ne-a permis alinierea celei mai 
reprezentative formații. Mă 
gîndesc la D. Georgescu, Că- 
mătaru, Sameș, Custov, pe 
care ii aveam în vederi".

Meciul de simbătă n-a con
stituit însă, în totalitate, o ve
rificare pe măsura așteptărilor 
și a examenului de miercuri. 
Selecționata Capitalei a jucat 
(în special în prima repriză) 
frumos, a pasat, a combinat, a 
șutat la poartă mai mult decît 
lotul „A‘* (15—9), dar mai im-

Atac al Lotului „A", dar Eftimescu va reține balonul urmărit 
de Cazan, Geolgău, Iorgtriescu și Munteanu II

Foto : Dragoș NEAGU
precis (pe poartă, 4—3 pentru 
„tricolori"), a avut destul de 
mult inițiativa (8—4 la cornere), 
dar n-a arătat decizia și com
bativitatea necesare în preajma 
porții.

După pauză, după schimbă
rile masive, lucrurile s-au... 
simplificat. Lotul „A" a cîști- 
gat cu 2—0 (1—0), prin golu
rile marcate de GABOR (min. 
12 și 81). Gabor a marcat și cu 
concursul portarilor Speriatu și 
Eftimescu, al marcajului in
existent la golul doi, dar are

marele merit că a fost mereu 
pe fază, că a căutat golul. De 
fapt, simbătă am văzut că ma
rele cîștig al noii echipei (des
tul de eterogenă) este titulari
zarea lui Gabor și Rednic. In 
rest, destule semne de întreba
re asupra unor posturi ca și 
asupra ideii de joc și a randa
mentului unor selecționabili, în

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

ECHIPA FEMININA C. S. ARAD
S-A CALIFICAT IN SFERTURILE DE FINALA 

ALE C.C.E. LA TENIS DE MASA
Simbătă s-au desfășurat par

tidele din cadrul celui de al 
doilea tur al C.C.E. la tenis 
de masă în care au evoluat și 
formațiile noastre C.S. Arad 
(f) și C.S.M. Cluj-Napoca (m). 
Ele au întilnit pe teren pro
priu, puternicele echipe Mla-

dost Zagreb și, respectiv, Va- 
suitas Budapesta. Fetele de la 
C.S. Arad atl avut o evoluție 
excelentă, depășindu-și adver
sarele și califieîndu-se ta 
sferturi, în timp ce băieții au 
cedat în fața unor jucători 
foarte valoroși.

C. S. Arad - Mladost Zagreb 5-1
ARAD, 8 (prin telefon). Apa

rent un succes fără probleme 
pentru echipa antrenorului 
Emil Procopecz, Olga Nemeș, 
Eva Fcrenczi și Magdalena 
Leszay impunîndu-se la o di
ferență generală concludentă. 
Spunem aparent, . pentru că 
cele șase jocuri au stat sub 
semnul unui echilibru perma
nent, victoriile fiind decise, 
în majoritatea cazurilor, la 
limită, și după aprige schim
buri de mingi.

Merite deosebite în realiza
rea victoriei le au micuța Olga 
Nemeș (învingătoare în meciu
rile cu Fabri și Batinici) și 
Eva Ferenczî (care le-a depășit 
pe Bernadici și Fabri), în timp 
ce Margareta Leszay a obți

nut puctul în confruntarea cn 
Bernadici. Din numeroasele 
exemple care argumentează 
strînsa dispută vom oferi doar 
evoluția scorurilor în cele mai 
frumoase jocuri : Ferenczi — 
Fabri : I (0—1, 1—5, 3—7, 8—8, 
10—10, 14—11, 18—16, 19—19,
22—20) ; II (2—3, 5—5, 6—6,
10—7, 11—9, 12—10, 13—17,
15— 21) ; III (1—1, 2—5. 4—8,
8—10, 10—15, 15—15, 16—16,
19—19, 21—19) ; Nemeș — Ba
tinici : I (1—1, 3—4, 5—5, 5—8, 
6—9, 8—12, 13—12. 14—16,
16— 21) ; II (5—2, 10—5, 13—7, 
18—13, 21—13) ; III (1—1. 2—2,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)



0 ZI A „DACIADEI», 0 ZI A SPORTULUI
SUB SEMNUL DORINȚEI FERME

DE APARARE A PĂCII
(Urmare din pag 1)

o chemare izbucnind din mii 
de piepturi și făcînd să răsu- 
ne_ stadionul : „PACE ! PACE ! 
PACE !“... Pace, dezarmare, 
P.C.R.. R.S.R. au fost înscrisu
rile pe care marea masă a par- 
ticinanților la ampla manifes
tație de pe „23 August" avea 
să le deslușească și mai tîrziu, 
în timpul frumosului și specta
culosului program susținut de 
Clubul sporturilor tehnico-apli- 
cative. pe eșarfe lansate în văz
duh, deasupra stadionului, de 
racheto-modeliști. în timp ce 
colegii lor auto și aero-mode- 
listi efectuau pe gazon și pe 
pistă pasionante demonstrații 
de măiestrie...

Ediția a treia a „Daciadei" a 
început, și concursurile Inau
gurale au în frunte crosurile, 
poate ca simbol și subliniere 
ale caracterului de masă pe ca- 
re-1 are marea competiție na
țională. Grupuri de sute de par
ticipant! la mai multe categorii 
de vîrstă se lansează din vre
me în vreme pe pista stadio
nului și prin împrejurimi în 
întreceri pasionante, urmărite 
cu mult interes de cei ce au 
luat loc în tribune. Fie în pro
bele „Crosului de toamnă", fie 
in cele ale întrecerilor inter- 
sectoare. fetițe și băieți, tineri 
și tinere își încordează forțele 
pentru a ajunge cît mai re
pede la ..Sosire" și a se nu
măra printre premianti în pri
mele concursuri ale „Daciadei". 
Dintre ei. bucuria victoriei au 
gustat-o Roxana Dina, Sandu 
Rcbencîuc, Elena Dragu, Ga
briela Giurca, Magdalena Bol- 
du, Gabriel Boican, Ciprian 
Voicu, Ana Barbu și alții. Dar,

cu adevărat toți participant! au 
avut de cîștigat: : o zi de sport 
intr-un minunat decor de toam
nă. Sutele de participant la 
crosurile de masă au avut apoi 
prilejul să vadă interesante 
concursuri demonstrative de a- 
lergări pe diverse distanțe (100 
m, 800 m, 1 500 m și ștafete 
4X100 m) susținute de spor
tivi consacrat de la cluburile 
bucurestene Dinamo, Steaua. 
C.A.U., Rapid, C.S.Ș. 4, Liceul" 2 
etc., precum și un atractiv meci 
de fotbal între juniorii de la 
„Luceafărul" și cei ai unei Se
lecționate a Capitalei. Mulți 
alții au însoțit, in afara ovalu
lui de beton, echipele de hand
bal „Bumbacul", „Mecanică fi
nă", „Sirena" și „Mașini unelte"
— pe terenul de la Electroapa- 
rataj, pe cele de fotbal ale Șco
lii generale 41, Liceului de ma- 
tematică-fizică 3, Voinicelului și 
Electroaparatajului — pe tere
nul II al complexului. Alții 
s-au dus să-și vadă colegii îno
tători la bazinul acoperit, sau 
pe tenismani la terenurile de 
bitum din apropiere, sau pe 
gimnaști și gimnaste la sala „23 
August", sau în jurul turnului 
de parașutism pentru a-i ve
dea pe „temerari". Nu puțini 
au fost cei care au poposit, 
pentru a se întrece la tenis de 
masă, în z sala Grupului școlar1 
„23 August", unde s-au remar
cat Gabriela Antonescu (Lie. 
matematică- fizică nr. 3), Con
stantin Ungureanu (Școala pro
fesională nr. 1), precum și re
prezentanții Școlii generale nr. 
21 care — la această categorie
— au cucerit primele locuri la 
fete prin Florența Binică, Eu
genia Manoîache și Amelia 
Fătu, iar la băieți prin Virgil

HX4CL4DZ)

Craia și Cristian Stoian 
crețul victoriei celor de la 
21“ ni l-au explicat organiza
torii : acolo există un valoros 
cerc de tenis de masă (prof. 
Marica Ciobanii). într-o sală a- 
propiată, mulți tineri au răs
puns prezent la simultanele de 
șah date de maeștrii Nicolac 
Ivan și Valentin Isac (de la 
Mecanică fină), Horia AstmaD 
(Vulcan), precum și de sportiva 
de categ. I Diana Gheorghe. Doi 
dintre tinerii pasionați de spor
tul minții au izbutit chiar să 
cîștige in fața maeștrilor Ivan 
și Isac. Ei sînt Liliana Mata
che (Șc. gen. 25) și Cătălin La- 
zăr (Lie. 26), iar altul — Ște
fan Candea (Șc. gen. 53) — a 
obținut remiză...

Dar concursurile nu s-au li
mitat la cele din program. Ma
rele complex sportiv bucu- 
reștean a devenit, pînă tîrziu, 
un adevărat furnicar în care 
competițiile spontane n-au con
tenit...

...A fost o zi a sportului, o 
zi a „Daciadei" care reîncepe 
cu aceeași entuziastă partici
pare, o zi senină, cum și le 
dorește pe toate tineretul iu
bitor de sport din România...

TREI VICTORII ROMÂNEȘTI
t

A TRACTI
CU REPREZENTATIVELE CEHOSLOVACIEI

Reprezentativele de popice 
ale României, care se pregă
tesc pentru ediția '82 a Cam
pionatelor mondiale, au întîl
nit sîmbătă și duminică, la 
Tg. Mureș, într-o dublă parti
dă amicală de verificare 
selecționatele Cehoslovaciei, 
țară care va găzdui în iunie 
viitor C.M. de seniori. Jocurile 
au fost atractive, de un bun 
nivel tehnic, soldîndu-se cu 
trei victorii ale reprezentan
ților noștri și cu un joc cîști
gat de oaspeți (la bărbați). 
Echipa noastră feminină a 
avut din nou o comportare 
foarte bună, la fel ca în urmă 
cu o săptămînă, la Brașov. în 
meciurile cu Ungaria, cîști- 
gînd la scoruri concludente 
ambele partide. în meciul de 
duminică, pe arena 
mureș româncele 
un nou record 
piste de plastic 
Formația noastră 
reușit să cîștige 
de-al doilea meci, 
pierzîndu-1 la un punctaj 
ver, nepermis de mare 
arenă proprie (125 p).

Scorurile întîlnirilor — 
minin : România — Cehoslova-

Electro- 
au stabilit și 

național pe 
(2 636 pd). 

masculină n-a 
decît în cel 

pe primul 
se-
Pe

fe-

cia 2 439 — 2 217 pd — în pri
ma zi, pe arena Voința, 2 636 — 
2 465 pd — în ziua a doua, pe 
arena Electromureș ; mascu
lin : România — Cehoslovacia 
5 059—5 184 p d și, respectiv, 
5 201—5 085 p d — ambele par
tide au avut loc în sala Vo
ința.

Iată și rezultatele individua
le : Margareta Cătineanu 
în primul meci 
secund, Elena 
463 (recordul 
mureș), Elena 
Ildico Szasz 
arenei Voința) —, Ana Petrescu 
379—427, Vasillca Pințea 407—, 
Silvia Berinde — 446, Nineta 
Badea — 433; din echipa
oaspete cele mai bune rezultate 
le-au obținut Libuse Muhlbaue- 
rova 387—421 și Ivana Nem- 
kova 348—421. La bărbați : Gr. 
Marin 825—853, Al. Tudor 813 
—. Al.
Boariu 825—853, I. Hosu 834— 
898, I. Tismănar 879—857, Al. 
Szekely — 864. Din formația 
cehoslovacă s-au remarcat : 
Zdenek Prohaska 901 — 864, 
J. Antonin 895—895.

Ion PAUȘ — ccresj.,

393
424 în cel

Andreescu 410— 
arenei Electro-

Pană 390—443, 
460 (recordul

Cătineanu 883—876, St.

La reluarea campionatului de rugby

CI
în cea 

campionatul 
In patru di 
au Învins 
torte în de) 
de Tractoru 
Amănunte :

UNIVERSI 
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(-8, 15, 12, 
tat, de mar 
cut mult sp 
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care au evo 
tigînd la 8. 
lovenii și-au 
la clrma j 
merit. Cei 
Hrinco, Zlot 
(E). Au arb 
tru și N. Ci 
(V. POPOVI

SUCE 
în tine 
care 
de (

POLITEHNl 
C.S.M. 
Echipa
— din 
alături
— a reușit 
și să obțină 
In setul 3, 
schimbări sp 
timișorenii i 
7—1, apoi au 
(11—9 și 14—1 
depășiți (14—1 
găsit resurse 
victoria. De 
remarcat Sav 
condus : V, 
și Al. Ignat 
CREȚU, cores

ETAPA CALMĂ
LA HOCHEI

GALAȚI, 8 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, în cadrul 
primei grupe valorice a Divi
ziei „A" la hochei s-au întîlnit 
Dunărea din localitate și Sport 
Club M. Ciuc. Ambele intîlniri 
au revenit pe merit oaspeților. 
Sîmbătă, aceștia au cîstigat cu 
7—2 (3—0, 2—1, 2—1) prin
punctele marcate de Micloș (2), 
B. Nagy, Z. Nagy, L. Antal, 
Prakab și Z. Antal, respectiv 
Chiriță și Brandabur. Cel de 
al doilea joc a revenit mai 
ușor hocheiștilor din M. Ciuc:

0 (2—0, 4—0, 3—0). Au în
scris: Z. Nagy (3), B. Nagy (2), 
Dvorjak, Prakab, Bartalis și 
Todor. Bune arbitrajele pres
tate de G. Mureșanu (la linii: 
G. Lupu și G. Micu) — din 
București.

T. SIRIOPOL-coresp.
MIERCUREA CIUC, 8 (prin 

telefon). Dubla înt-ilnire dintre 
Progresul din localitate și A- 
vîntul Gheorgheni a oferit dis
pute Interesante, echilibrate. în 
primul joc, oaspeții au cîștigat 
eu 6—4 (2—0, 2—0, 2—4), prin 
punctele marcate de Gyorgy 
(2), Z. Antal, E. Antal, Ambruș 
și Andrei. respectiv Kedves, 
Gabrieli, Bejan și Kemenes. 
De remarcat că în min. 57, la 
■corul de 5—4 pentru oaspeți,

ÎN DIVIZIA „A“ 
PE GHEATĂ

>
Progresul a înlocuit portarul 
cu un jucător de cimp, incer- 
cind egalarea, dar a primit al 
șaselea gol. Cea de a doua 
partidă s-a terminat la egali
tate: 3—3 (1—2, 0—0, 2—1). Au 
marcat: Kemenes, Pali și So
lomon, respectiv Andrei, Da
niel și Tamaș. Au condus ar
bitrii. T. Szabo (la centru), A. 
Balint, L. Petras și L Andrei, 
la linii.

V,- PAȘCANU-coresp.
BRAȘOV, 8 (prin telefon).

Cea de a treia etapă din gru
pa a doua valorică s-a desfă
șurat în condiții atmosferice 
vitrege (burniță și frig) pe pa
tinoarul din Poiana Brașov. în 
primul meci Metalul Rădăuți 
a întrecut pe A.S.E. București 
eu 6—2 (4—0, 1—0, 1—2) prin 
punctele înscrise de Firlci, Ban- 
daș, Halus. Curelaru și Chi- 
prianov (2), respectiv Neagu 
și Vlad. în al doilea meci Tîr- 
nava Odorheiu Secuiesc — Li
ceul M. Ciuc 8—3 (3—0, 2—0, 
3—3). Au marcat: Ban (2), Sze- 
kely (2), Bayer (2), Erdelyi și 
Sallo, respectiv, Lucaci, Both 
și Sandor.

în clasament conduce, după 
3 etape, I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe cu 11 p.

C. GRUIA-coresp.

FARUL ÎNVINGE PE DINAMO LA BUCUREȘTI!
Campionatul primei divizii la rugby s-a reluat cu etapa a 8-a, din 

programul căreia s-au disputat cinci partide, celelalte două. (P.T.T. 
Arad — Știința CEMIN Baia Mare și Știința Petroșani — R.C. Spor
tul studențesc) fiind aminate, echipele studențești alcătuind o selec
ționată care va juca in Franța» în cadrul unui turneu internațional.

DINAMO— FARUL 9-10 (6—7).
Derbyul etapei s-a constituit in
tr-un joc de mare luptă, adesea 
dramatic (de n-ar fi decît să a- 
mintim că în ultimul minut al 
„prelungirilor" gazdele au bene
ficiat de o lovitură de pedeapsă, 
pe care Constantin a ratat-o !), 
nu foarte bun pe plan tehnic, 
desigur și din cauza importantei 
mize pusă în joc. Partida de pe 
„Olimpia" ne-a demonstrat ve
leitățile formației Litoralului la 
titlu. Din capul locului vom spu
ne că succesul constănțenilor 
este meritat, ei „Îndrăznind" 
mai mult, inclusiv « lăudabilă 
tendință de desfășurare a trei- 
sferturilor, compartiment alcă 
tult din elemente tinere, foarte 
dotate. ‘ Partida s-ar mai putea 
rezuma și printr-un duel Con- 
stantin-Bezușcu (autorii tuturor 
punctelor !), favorabil celui de al 
doilea, care celor două lovituri de 
pedeapsă le-a adăugat un eseu, 
în timp ce primul 
lăuda decit cu trei 
Jată și cîteva dintre 
binți" ale meciului, 
după o grămadă în „zz-m uiu«- 
movist, Podărescu încearcă o de- 
gajare-telefonată, BEZUȘCU, pe
fază, contrează și se duce în
eseu : 0—4. Urmează o replică a 
lui CONSTANTIN, care izbutește 
o „pedeapsă": 3—4. Și acum o 
fază controversată : atacă oas
peții în trombă ; se joacă la 15 
metri de ținta dinamovistă ; se 
produce un ofsaid clar al bucu- 
reștenilor ; mingea se transmite 
iute pe treisferturile constănțeno: 
fază clară de eseu cu „doi oa 
meni în plus": arbitrul Paul Soa 
re oprește însă faza și dictează... 
lovitură de pedeapsă pentru Fa 
nil, neonorînd „profitul" clar care 
era pe punctul de a se materia
liza (.,am văzut un „înainte" la 
C. Vaslle. așa că am oprit faza, 
sancționfnd prima greșeală** — 
ne-a transmis conducătorul jocu
lui). BEZUȘCU a 
Lp.: 3—7; a răspuns

TIN, și : 6—7. După pauză dia
logul transformerilor continuă, 
BEZUȘCU (min. 49) și CON
STANTIN (min. 54) fixînd scorul 
la 9—10. De semnalat și o spec
taculoasă intrare a lui Stoica 
(min. 52) care și-a demonstrat 
clasa și o bună fază (min. 60) 
creată de talentatul Lungu si 
continuată de dîrzul Grigore.

DINAMO: Petre — Aldea, Con
stantin. Mărgliescu, Chiricencu 
(min. 60 Zafiescu II) — Podă
rescu, Paraschiv — Stoica, Borș, 
Zafiescu II (min. 60 Iordan) 
Caragea, Dărăban — C. Gheor
ghe, I. Gheorghe, TurTea ; FA’ 
RUL : Fierea I — Bogheanu, C. 
Vasile, Vărzaru, Lungu — Bezuș 
eu, N. Dinu — Varga, Dumitru, 
Nache — FI. Constantin, Qiualea 
— Mușat, Grigore, Prisecaru.

Dimitrie CALLIMACHI

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA
(Urmare din pag 1)

2—7, 7—8, 9—11, 12—12, 14—13, 
1&—14, 20—15, 20—19, 21—19).
Cele 4 jucătoare au schimbat 
mingi de mare virtuozitate, cu 
situații salvate in extremis. 
Mai buna stâpînire psihică a 
permis Olgăi Nemeș și Evei 
Ferenczi să se detașeze în cele 
din urmă ; dealtfel Olga Nemeș 
și-a luat și o frumoasă revan
șă pentru finala pierdută în 
cadrul campionatelor., balcani
ce, de la Constanța.

Așadar, un succes meritat al 
echipei C.S. Arad care va juca 
în luna decembrie la Praga cu 
campioana Cehoslovaciei, for
mația START în cadrul sfer
turilor de finală ale acestei 
prestigioase competiții. Rezulta
te tehnice : Nemeș — Fabri 
2—1 (—16, 13, 16), Ferenczi — 
Bernadici 2—0 (15, 12),JLeszay 
— Ba tin ici 0—2 (—16, —13),
Ferenczi — Fabri 2—1 (20, —15, 
19). Nemeș — Batinicî 2—1 
(-16, 13, 19), Leszay — Berna
dici 2—0 (16, 17).

U M. CLUJ NAPOCA — VASUTAS BUDAPESTA 3 5
Șerban Doboșj și Simion Crișan l-au învins pe Gergely!

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele- 
ion). In Sala sporturilor au ve
nit sîmbătă după-amiază aproa
pe 800 de iubitori ai tenisului de 
masă, dornici să-și susțină echi
pa favorită în dificila partidă cu 
.formația feroviarilor budapes- 
tani Vașutas. Și dacă la capătul 
celor circa 3 ore de joc oaspeții 
au cîștigat cu 5—3, spectatorii au 
rămas, totuși, cu satisfacția de 
a fi asistat la cîteva momente 
de joc de înaltă clasă, în care 
sportivii noștri s-au ridicat la

nivelul valoroșilor lor adversari, 
uneori intrecîndu-1. Fiindcă, iată, 
după ce au învins în aceeași sa
lă un alt jucător ungur renumit, 
pe Jonyer. Șerban Doboși, ca șl 
mai tânărul 6ău coleg, Simion 
Crișan, au învins de această dată 
pe dublul campion mondial Ga
bor Gergely, înscriindu-și în pal
mares victorii de prestigiu.

Partida a debutat net în fa
voarea oaspeților, confirmînd în 
mare parte pronosticurile : Bela 
Frank — Șerban Doboși 2—0 (15,

nu se poate 
transformări.
„fazele fier- 
In min. 3. 
„22"-ul dina-

transformat
CONSTAN-

TENIS DE MASA
17) , Gabor Gergely — Eugen
Borca 2—0 (13, 14), numai Simion 
Crișan apropiindu-se de valoarea 
adversarului său Janos Takacs 
la care a pierdut tot în două 
6etuii aar la 19. Deci 3—0 pen
tru Vasutas. Și iată că Doboși 
aduce primul punct echipei sale, 
la Gergely. Cu servicii cu efect, 
cu mingi cînd tari, cînd moi și 
„capace" active, ©îștigă primul 
set la 20. Pierde apoi ia 14. pen
tru a ciștiga setul decisiv la 12 ! 
Va fi 1—4? Nu, pentru că Cri
șan va administra un 2—0 (14,
18) lui Frank, jucînd fără gre
șeală. Deci 2—3. Urmează la ma
să Borca șl Takacs. Eugen pier
de în două seturi (—13, —19) dar 
primește aplauze la. scenă deschi
să pentru unele execuții, ca și 
în partida cu Gergely. La 2—4 
Crișan cucerește o spectaculoasă 
victorie de palmares la Gergely 
cu 2—0 (17, 17) printr-un joc de 
regularitate, spectaculos șî efica
ce. La 3—4 Doboși în are în față 
pe tenacele Takacs, om de lot, 
pierde primul set la 9. ajunge 
în al doilea la 21—21 dar nu-1 
poate împiedica pe Takacs să 
realizeze cea de-a 3-a victorie a 
sa și a 5-a pentru Vasutas, echi
pă care a cîștigat recen+ cam
pionatul Ungariei. înxnnglnd pe 
Sztatistika Budapesta, cu Jonyer 
sl Klampar...

Mircea COSTEA

Enciu Stoica reușește o pasă către eoechipleru 
acțiunea dinamoviștilor va eșua.. 

Foto

STEAUA — R.C. GKIVIȚA RO
ȘIE 6—3 (6—0). văzînd formația 
campioană fără Fuicu, Cornellu, 
Cloarec (indisponibili) șl nevoi 
tă să-l trimită pe post de pilier 
pe Marin “ 
Înainte de 
nu va fi 
vor ști să

Șl nu 
mult. Steaua 
mente, spre a termina victorioa
să — jucătorul ei numărul 1 nu 
mindu-se Murariu —, iar replica 
adversarei a fost dlrză. Stroe 
autodepâșindu-se. pur și simplu. 
Ștefan sau Măcăneață (In mar
gini) juptlnd, la rîndu-le, exem
plar. In afară de angajament 
Insă — șl acesta dincolo de limi
te in destule momente, în minu
tul 55 aslstînd chiar la scene de 
box. avînd in ...prim-plan rug- 
byștl binecunoscuți, al căror nu
me nu-1 transcriem din Jenă —, 
partida nu a prea strălucit, fa 
zele de spectacol puțind fi nu
mărate pe degete.

Grlvițenil au început mai bine 
Jumătățile de meci, ratînd in 
prima repriză prin Fălcusanu 
(1. p. in min. 3, drop min. 9), 
Tudose (1. p. min. 7, din poziție 
excelentă) iar în a doua prin 
Radu (1. p. min. 44, drop. min.

tâ.

Jonescu ne spuneam, 
meci, că misiunea ei 

simplă, că grivitenil 
speculeze situația da- 
ne-am Înșelat prea 

s-a chinuit, real-

80), Fălcușanu (drop, min. 45). 
construind o acțiune de toată 
frumusețea (în min. 47) pe Îna
intare, continuată pe ilnia de 
treisferturi și stopată in extre
mis de David. A punctat RADU, 
din 1. p. în min. 50. Campionii 
au terminat. In schimb, in avan
taj, atît înainte de pauză (ALE
XANDRU avind două execuții 
remarcabile — drop in min. ' 
și 1. p. ‘ ' .’
finalul jocului, faza inițiată 
Munteanu, dusă mai departe 
Murariu spre ' 
ratată de puțin -------- ....
64) arătînd că Steaua știe să joă- 
ce altfel decît a făcut-o ieri in 
majoritatea timpului.

Arbitrul Gh. Bănceanu — in 
general cu decizii exacte, dar 
fără fermitate în reprimarea jo
cului dur — a condus, ajutat ia 
linii de R. Iftimie si I. Daneș. 
formațiile: STEAUA : Toader
(min. 72 Codoi) — Teleașă. Zafl- 
eseu I, Enache, David — Alexan
dru, Suciu — Murariu, Rădulescu 
(min. 70 Ilie), Florea II — Can- 
toneru, P.R. Marin — M. Tones - 
cu, Munteanu, Po.iar ; R.C. GRI
VIȚA ROȘIE : Tudose — Al. Ma
rin. Țuică, Nicolae, Fălcușanu — 
Bldirel (min. 43 T. Radu), Anton 
— Vlad, Stroe, E. Ștefan — Mă- 
căneață, A. Ion — Bălan (min. 
55 Pașcu), Pasacbe, C. Dinu.

Geo RAEȚCHi

_ ____ 17
In min. 36), cît și In 

' ’   de
____ de 

linia de atac si 
de David (n. ,.i

C.S.M. SIBIU — C.S.M. SUCEA
VA 8—3 (0—0). Partidă echilibra-

tă, în car® oi 
prin 1. p. rt„. 
dar sibienli au 
HENTF.Ș șl Hi 
Uri. (I. BOTOi

POLITEHNICA
M1ȘOARA 12—4 
tori: BENEDEK 
NASTASA (ese 
BANCTUC. (D.

RULMENTUL
CAN BUCUREȘ'
• Miercuri, 1 

restanță : Ruin
CLASZ

1. DINAMO 
Steoua 
Forul 
Polii. loțî 
Grivița Roșia 
C.S.M. Sibiu 
Șt. Boia Mere 
C.S.M. Suceam 
Sportul itud. 
Rulm. Biriad 
„U“ Timișoara 
Șt. Petroșani 
P.T.T. Arad 
Vulcan

CHIMPEX - CAMPIOANĂ PE ECHIPE LA HALTERE JUNIORI
CONSTANȚA, 8 (prin telefon), 

în localitate s-au încheiat cam
pionatele naționale de haltere pe 
echipe, rezervate juniorilor. Tit
lul de campioană a revenit for
mației Chimpex Constanța, pe 
locurile următoare clasîndu-se 
C.S.S. Bistrița și A.S.A. Tg. Mu
reș. Iată învingătorii în ordinea 
categoriilor : A Marcu (Chimpex)

172.5 kg ; M. Cristea (Chimpex)
207.5 kg ; I. Budușan (C.S.S. Bis
trița) 225 kg ; Gh. Iuga 275 kg; 
P. Nedelea 297,5 kg ; C. Gheorghe
297.5 kg (toți de la Steaua) ; T. 
Corpodean (A.S.A. Tg. Mureș) 
320 kg ; L. Mihai (Steaua) 300 kg 
și I. Fazekas (A.S.A. Tg. Mureș). 
270 kg.

C. POPA-coresp.

ADMINISTRAȚIA DI SIAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAiA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 8 NOIEMBRIE 1981

I. Avellino — Ascoli 1
n. Cagliari — Catanzaro 1

in. Cesena — Fiorentina 1
IV. Genoa — Juventus 1
V. Milan — Como X

VI. Roma — Bologna 1
VII. Torino — Napoli X

VDI. Udinese — Internazionale X
IX. C.S.M. Sf. Gh. — Gl. B-ța 1
X. I.C.I.M. Bv. — Petrolul X

XI. Rapid — Șoimii Sibiu 1
XH. C.F.R. Tim. — F.C. Bihor 2

xm. Rapid Ar. — F.C.M. Reșița 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.048.026 LEI, din care 235.865 lei, 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA „LOTO 2« 

DIN 8 NOIEMBRIE 1981
EXTRAGEREA I: 69 18 40 71.
EXTRAGEREA a n-a: 15 2 32 56.
EXTRAGEREA a ni-a: 63 29 57 16.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

530.701 LEI, din care 31.694 lei, 
report la categoria L

FOCȘANI, 8
Timp de trei 2 
aici 137 de co 
concurențl, parti 
la campionatulu 
juniorilor — cat< 
IV, precum și 
o întrecere difici 
licitat la maxim 
în primul rlnd, 
măsură — și pe 
ceștia străduindi 
cele mai bune < 
fășurare competr 
lurile la individ 
pe aparate ale g 
Concursul s-a 
tr-un veritabil 1 
nasticil de persp< 
ind o autentică 
viitoarele echipe 
ale țării. Am not 
cări de elemente 
reușite, desigur ș 
toate urmărind 
nivel cît mai ri< 
ției, cu frumoase 
acele cluburi și 
privesc cu seriozf

REZULTATE TE 
vldual compus, fe. 
1. DORINA UNGL 
Sibiu) 74,90, 2. T* 
giiu (Farul) 74 
lișteanu (Dir- 
mei i a Renciu 
5. Livia Das



ip „A" la volei

JARE ÎN DEPLASARE i 2-0 (1-0) F.C. BIHOR-LIDER AUTORITAR
etapă a 

de velei, 
*1 meciuri 
gura vic- 
1 obținută 
la Galați.

aiova — 
1ARE S—1 
viu dispu
te a plă-
Setul in

ie oaspeți, 
bine, cîș- 

mare cra- 
iu trecut 
știgind pe 
: Braun,
ălaș, Mlțu 
V. Dumi- 

București). 
•).

CJS.M. 
CJS.U.
12)
tulcenilor in acest ____ _____
După ce a pierdut categoric pri
mul set. Delta și-a revenit, a 
jucat variat în atac și a învins 
pe merit. Se pot remarca pen
tru jocul lor bun .* Ispas, lacob- 
lev, Kunkuti (Delta), 
(C.S.U.). Arbitri : s.
(Constanța) 
rești). (P.

DELTA TULCEA — 
ORADEA S—1 (—8, S, 10, 

In sfîrșit, prima victorie a 
campionat.

Krmkuti (Delta/, ' Manole
Arbitri : s. Popescu 

si VI. Chislin (Bucu- 
COMȘA, coresp.).

ȘIMLEU SILVANIEI

I
I
I
I

(Urmare din pag. I) SERIA I - ----------------------------------------------------------------------------

SOARA — 
(8, H, 15). 

mișorjenilor 
1 pe Czik, 

Bugarschi 
□leze jocul 
es meritat.

a marcat 
e de scor: 
conduși cu 
conducerea 
st din nou 
in final au 
i a obține 
•eni g-au 
îndm. Au 
(bucurești) 

Aurea).

SILVANIA
— CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (10, 12, 7). Un meci de fac
tură tehnică bună, cu seturi 
disputate, la capătul cărora gaz
dele au obținut cîștig de cauză. 
Principalii artizani ai acestei?» 
victorii au fost Colceag, Tuto 
van, Mășcăsan, Ghic. De partea 
cealaltă s-au evidențiat Sleriade, 
Alexandru, Băroiu. Au arbitrat : 
L. Griin (Tg. Mureș) și C. Pitaru 
(Sibiu). (M. ȘTEFAN, coresp.).

I
I
I

C.S.U. GALATI — TRACTORUL 
BRAȘOV 1—3 (5, —8, —9, —10).
Doar un singur set au jucat bine 
studenții din Galați, 
după aceea să 
zător de slab, 
veamâ, invitată 
fuzat șl astfel 
nă a prețioasă 
sare. Cei mai ___  .
cele două echipe au 
hares cu (C.S.U.), Sterea și Bu
fii Tractorul). Arbitri: M. Sta- 

și M. Nlță (București).
ARSEN1E, coresp.).

pentru ca 
evolheze surprin- 
Formația brașo- 
la joc, n-a.„ re- 
a reușit să obți- 
vtctorie tn depla- 
buni jucători din 

fost: Za-

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

eta- 
me-

Al. 
V.

campionatul feminin, 
IV-a, s-au jucat trei

Răuță și Florentina 
(C.S.U.), Georgeta 

I. A-

Petre, dor

I

LA DASCIJLI FEMININ I
I
I
I

\,Cl]PA OLIMPIA"

STANCIU

»u condus 
^VADARU, 
o revenire : 

JGA — ese- 
roresp.).
I — „U“ TI- 
)). Reali za- 
p. șl transf.). 
espectiv BA- 
UL, coresp.).
AD — VUL- 
-3 (3—0).
riad. în meci
L-, — Far uf.

tul

7 0 1 222- 37 22
6 1 0 194- 48 20
6 0 1 171- 70 19
5 0 3 84- 92 18
4 0 4 87- 59 16
4 0 4 52- 98 16
4 0 3 98- 58 15
3 0 5 55-154 14
3 1 2 73- 72 13
3 0 4 27- 86 13
2 1 5 85-141 13
2 1 4 59- 94
1 0 4 50-131 9
0 0 8 50-167 1

pa a 
duri.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
RAPID BUCUREȘTI S—1 (S, 6,
—5, 6). o victorie lejeră a gaz
delor. după cum arată și sco
rul, chiar dacă in setul 3 au ju
cat inexplicabil de deconcentrat. 
S-au remarcat : Carmen Anghel, 
Lucretia Mirea, Camelia Ursache 
(U), Ileana Teodorescu, Mariana 
Ivanov (R). Au arbitrat : M. 
Herța (Cluj-Napoca) și E. Men
del (Sibiu). (Șt. GURGUI, co
resp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
ȘTIINȚA BACĂU 1—3 (—8,

4, II, —8). Joc plin de greșeli 
de ambele părți, dar mai puține 
de partea băcăuancelor care 
șl-au adjudecat victoria, în de
plasare, pe merit. Cele mai 
bune : Anita Brinzel (U), Lucica 
Zoia și Monica Moise (S). Au 
asigurat arbitrajul : Al. Ignat 
(Tg. Mureș) șl V. Rănghel 
(București). (Șt. MARTON, co
resp.).

C.S.U. GALATI — MARATEX 
BAIA MARE 3—0 (0, 13, 7). O 
partidă de slab nivel spectacu
lar, in care studentele au obți
nut e victorie mult mai ușoară 
decit arată scorul. S-au eviden
țiat Crina 
Danielescu 
Cioflînc (M). Au arbitrat: 
mărășteanu (Craiova) și M. Nită 
(București). SIRIOPOL,
coresp.).

Echipele feminine de baschet 
Politehnica C.S.Ș. 2 București, 
Progresul București. C.S.U. Pra
hova Ploiești și Olimpia Bucu
rești (două formații) participă, 
de azi pînă vineri, la ..Cupa 
Olimpia". Azi, in sala Olimpia, 
de la ora 17,30, au loc 
jocurile : Olimpia (senioare) — 
Olimpia (junioare), Politehnica 
— Progresul.

special la finalizare. Arbitrul 
A. Deleanu a condus forma
țiile :

LOTUL A : Moraru (min. 46 
Ducadam) — Rednic, Ștefănes- 
cu (min. 58 Andone), Iorgu- 
lescu, Stănescu (min. 34 Stre- 
die) — Țicleanu, Augustin (min. 
58 Boloni), Klein — Gabor, M. 
Sandu (min. 58 Geolgău), Bă
lăci (min. 58 Văetuș).

SELECȚIONATA 
LEI : Speriatu (min. 
mescu) — M. Marian, 
(min. 46 Pană), Cazan, 
nu II 
(min. 
(min. 
(min. 
(min.

Astăzi, 
național 
tineret) pleacă, pe calea aeru-, 
lui, la Berna.

46
59

58
46

CAPITA-
46 Efti- 
I. Marin 
Muntea- 
Dragnea 

6. lonescu
I. Mureșan,
Minea), “

Simionov) — Țălnar 
Majaru), Terheș, Orac 
Stoichiță).
în jurul orei 9, lotul 
(împreună cu cel de

LOTUL DE TINERET

PROGRESUL-VULCAN

2-2 (1-1)
Sîmbătă dimineața, pe stadio

nul Progresul, Lotul de tineret 
a susținut o partidă de veri
ficare, scor 2—2 (1—1), în 
compania divizionarei „A" Pro
gresul-Vulcan, ultimă repeti
ție in vederea meciului de 
marți cu reprezentativa simi
lară a Elveției în "

Startul bun 
dreptul căruia am 
acțiuni periculoase 
(min. 13) și C. Ilie . 
nu a putut împiedica diviziona
ra „A" să deschidă scorul, în 
min 18, cînd ISAIA și-a înche
iat impetuoasa cursă din a- 
propierea centrului terenului cu 
un șut plasat, de la 20 m, fără 
replică pentru Toma. Duipă 6 mi
nute tinerii tricolori și-au con
cretizat dominarea teritorială : 
pe post de pivot, cu trei ad
versari în preajmă, Sertov i-a 
pasat foarte bine lui ȘOIMAN, 
care a pătruns și a înscris. 
Treptat, consistența acțiunilor 
ofensive a început să fie în su
ferință, cele cite va faze mai 
clare la poarta Progresului- 
Vulcan nefăcind altceva decit 
să-1 remarce pe tînărul portar 
Gîrjoabă, 
succes la șuturile 
(min. 44), Turcu (min. 48), C. 
Ilie (min. 64). în min. 71, MA- 
TEESCU a înscris dintr-o lo
vitură liberă de la 18 m, bene
ficiind de un zid alcătuit super
ficial și de plasamentul defec
tuos al Iui Lovaș. Abia în 
min. 88. la un corner, Iotul a 
reușit egalarea prin TURCU, 
cu o lovitură de cap.

Arbitrul D. Nicolae a condus 
următoarele formații :

LOTUL DE TINERET : Toma 
(min. 46 Lovaș) — Mărginean, 
Bumbescu, C. Solomon, Eduard 
— Balint, C. Ilie, Ciobanu (min. 
46 Hanghiuc) — Șoiman, Ser
tov (min. 46 Turcu), D. Zamfir.

PROGRESUL-VULCAN: Gîr
joabă — Tănăsescu, Bădin 
(min. 60 Grigore), Dragu, Gh. 
Ștefan (min. 46 Neculcea) — 
Mateescu, M. lonescu, Isaia, 
Tică (min. 46 Stoica) — Țevi 
(min. 46 Vasile), Apostol (min. 
46 C. Zamfir).

Adrian VASILESCU

al
cadrul C.E. 
lotului, în 
notat două 
—- Șoiman 
(min. 15) —

el opunîndu-se cu 
lui Balint

M.

TABiL FESTIVAL AL GIMNASTICII TINERE
♦rin telefon), 

s-au Intflnit 
urente și 118 
PC?U la fina- 
rebublican al 

sriile I, II III, 
aestre. A fost 
, care i-a so
li pe sportivi, 
ar — In egală 
organizatori, fi
se să asigure 
•ndiții de des- 
ei pentru tit- 
.al compus și 
nerației tinere, 
rans format in- 

.‘Stival al gim- 
ctivă, constitu- 
selecție pentru 

reprezentative 
it multe încer- 
grele (multe 

1 unele ratări), 
realizarea unui 
iic^t al competi- 
âvrccese pentru 
asociații care 
late gimnastica.
UNICE : lndl- 
tninin, maestre: 
■REANU (C.S.Ș. 
'odora Boian-

• 31 ariana Si- 
^0, 4. Ca-

biu) 73,55, 
.) 72,65, 6.

Daniela Pînzaru
72,50 ;
MARIA (C.S.Ș. Focșani)
2. Veronica Vasile (C.S.S. Tri
umf Buc.) 37,50, 3. Magda Rauca------- ..... ----- 4 ....

club

cat. 1
(C.S.Ș. Onești) 
1. ȘTEFAN IA 

37,725,

(C.S.Ș. Sibiu) 36,90, 
Pușcălău (Sport 
36,775, 5. Miihaela Popa 
Onești) 36,725, 6. ~ ’
godi (C.S.Ș. Sibiu) 36,35 
Ii-a : 1, -------- --------- -----
rul) 37,45, 2—4.
(C.S.O. Arad),
rul), Irina Gheorghiu (C.S.Ș. 
Focșani) 37,35, 5. Cristina Zelen- 
ca (C.S.Ș. Buzău) 37,10, 6. Vio
rica Gyujtd (C.S.O. Arad) 36,80 ; 
echipe: 1. DINAMO BUCUREȘTI 
146,65, 2. Farul Constanța 146,10, 
3. C.S.O. Arad 146 ; cat. a III-a: 
' ANGELA SANDU 
Triumf Buc.) 37,40, 2.
Bortoltiți (C.S.S. Onești) 
Laura Mighiu (Lie. 4 
36,40, 4. Cristina Zelenca 
Buzău) 36,20. 5. Raluca 
(c.s.ș. — • : -
Lungu (Petrolul Ploiești) 
cat. a . 1. ______
BRE (Dinâmo Buc.) 37,075, 2. Da
niela Silvaș (C.S.Ș. Deva) 37, 3. 
Augustina Badea (C.S.Ș. 2 Buc.) 
36,55, 4. Tatiana Fecioru (C.S.Ș. 
Triumf) 36.075, - - ---
povici (C.S.Ș. Deva) 
na Opincaru (Sport 
35.575 ;

Masculin

1.

5.

Cristina 
Bacău) 
(C.S.Ș, 

Gabriela Cior- 
cat. a 

CAMELIA VOINEA (Fa- 
Dana Dumitru 

Carmen Ene (Fa- 
Gheorghiu 

, 5. “ ’

Sibiu) 36,125, 6.
IV-a

4.

1.

(C.S.Ș.
Simona
37,20, 3.
Galați) 
(C.S.Ș.

Bugner
Iulian a 
36,025 ;

AURELIA DO-

5. Emilia Po- 
35,65, 6. Iri- 
club Bacău)

cat. I 1, MARIAN

C.S.M. SF. GHEORGHE - GLORIA BISTRIȚA 2-1 (1-1)

SF. GHEORGHE, 8 (prin tele
fon). Pe fondul unei accentuate 
dominări teritoriale a echipei 
locale, Gloria, mult mai experi
mentată, a știut să declanșeze 
cîteva contraatacuri extrem de 
periculoase, dar multe din ele 
irosite nepermis de ușor. Primul 
dintre ele, în min. 23, avea să 
Însemne și golul marcat de oas
peți : Berceanu centrează de pe 
partea dreaptă, portarul A. Szabo 
iese Inoportun și MOGA reia 
cu capul peste el. jucătorii echi
pei din Sf. Gheorghe sînt deru
tați și în continuare bistrițenii 
sînt foarte aproape de ma
jorarea scorului. Așa s-a ln- 
tîmplat în min. 27 cînd Moga. 
scăpat singur, pătrunde în careu 
dar șutează slab și A. Szabo e- 
vită golul. La fel, în min. 38, 
cînd același Berceanu centrează 
excelent și Beldie șutează de Ia 
6 m, dar Adorjan salvează din 
fața porții goale. O imensă oca
zie irosesc din nou oaspeții în 
penultimul minut al reprizei, 
cînd Portik respinge de pe linia 
porții mingea șutată de Moga. 
Echipa locală s-a văzut mereu 
în atac dar n-a reușit decît ra
reori să-și creeze situații favora
bile de gol. Cele mai clare : 
Adorjan (min. 18) și Elekes (min. 
33). In min. 43 gazdele reușesc

★

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
RELONUL SAVIN EȘTI 1—0 (1—0). 
Autorul golului: Pastia (min. 45).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LATI ~ VICTORIA TECUCI 3—1 
(2—0). Au înscris: Glonț (min. 
28), Aiîcuța (min. 45 si 76 — am
bele din 11 m), respectiv Ono- 
frei (min. 69).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VI
ITORUL GHEORGHEN1 1—1 <0—0),

egalarea la o fază confuză, cînd 
ADORJAN a întors o minge spre 
poartă și balonul s-a strecurat 
pe sub Mîndrilă în plasă : 1—1.

La reluare echipa locală ata
că în forță și în min. 57 reu
șește golul victoriei prin același 
ADORJAN, care a reluat din 
voleu, din interiorul careului, 
mingea respinsă defectuos de 
portarul Mîndrilă Ia centrarea Iui 
Barbu. în continuare, în min. 67, 
gazdele rămîn în 10 oameni 
(Bențik a fost eliminat pentru 
lovire fără balon a lui Dumitru). 
Bistrițenii... se aruncă în ofensi
vă dar apărarea localnicilor re
zistă și, pînă la urmă, gazdele 
reușesc să obțină ® victorie me
ritată și muncită.

Arbitrul A. Deleanu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : OLTUL : A. 
Szabo — Bențik, Karamczi, Si- 
kiodi, Partin — Adorjan, Elekeș 
(min. 46 Georgescu), Rădulescu, 

— L. Szabo (min. 68 Boros), 
Kerekeș, Barbu. GLORIA: Mîn
drilă — Roman, Hurloi, Cer- 
venschî, Ferencz — Butuza, Mo
ga, Beldie (min. 70 Corn an) — 
Dumitru (min. 70 Ene), Cațaros, 
Berceanu.

Gheorghe NERTEA

★ ★

Au marcat: Ivanov (min. 49) 
pentru gazde, Balaș (min. 55) 
pentru oaspeți.

VIITORUL MECANICA VA
SLUI — C.S.M. SUCEAVA 0—2 
(0—1). Cele două goluri au fost 
înscrise de Coșcreanu (min. 17 și 
60).

POLITEHNICA IAȘI — C.S. BO
TOȘANI 2—0 (1—0). A marcat :

Romilă (mîn. 28 și 72 — ultimul 
din 11 m).

I.M.U. MEDGIDIA — DELTA 
TULCEA 0—0.

GLORIA BUZĂU — CON
STRUCTORUL IAȘI 2—1 (1—0).
Au înscris: Negoescu (min. 7) și 
Tuguîan (min. «5 — din penalty), 
respectiv Bondoc (min. 52).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
C.S.U. GALAȚI 4—0 (1—0). Au
înscris: Pamfii (min. 27), Zarie 
(min. 51), BuJancea (min. 62), 
Trifina (min. 86).

Relatări de la: V. Manoliu, Gh.
Arsenie, C. Rusu, F, Mîhai, D.
Diaconescu, R. Avram, D. Soare,
N. Costin.

1. „POLI* IAȘI 13 8 3 2 17- 7 19
2. Gloria Bistrița 13 E 2 3 27-10 18
3. C.S.M. Suceava 13 8 1 4 28-13 17
4. Unirea Focșani 13 7 3 3 18-11 17
5. C.S.M. Sf. Gh. 13 7 2 4 24-1 e 16
6. Gloria Buzău 13 7 1 5 19- 8 13
7. F.C.M. Galați 13 5 5 3 16-10 15
8. Viitorul Vaslui 13 6 2 5 13-11 14
9. I.M.U. Medgidia 13 6 2 5 17-21 14

10. C.S. Botoșani t3 5 3 5 21-17 13
11. F.C.M. Progresul 13 4 3 6 14-11 11
12. Viit. Gheorgheni 13 3 5 5 8-11 11
13. Ceahlăul P. N. 13 4 3 6 11-18 11
14. Delta Tulcea 13 4 2 7 12-20 10
15. C.S.U. Galați 13 5 0 8 17-28 10
16. Victoria Tecuci 13 4 1 8 9-25 9
17. ConstructoruE lași 13 3 2 8 9-24 8
18. Relonul Săvinești 13 1 4 8 8-27 6

ETAPA VIITOARE (duminică 
15 noiembrie) : C.S. Botoșani — 
Victoria Tecuci, Viitorul Gheor- 
gheni — C.S.M. Suceava. Poli
tehnica Iași — Viitorul Mecani
ca Vaslui, Relonul Săvinești — 
I.M.U. Medgidia, F.C.M. Siderur- 
gistul Galati — Gloria Buzău,1 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Ceahlăul 
P. Neamț. Unirea Dinamo Foc
șani — Gloria Bistrița, Delta 
Tukfea — F.C.M. Progresul Bră
ila, C.S.U. Galați — Constructo
rul Iași.

SERIA A Il-a ------------------------------------------------------------------
I.C.I.M. BRAȘOV - PETROLUL PLOIEȘTI 1-1 (1-1)

BRAȘOV, 8 (prin telefon). Pe
trolul a plecat cu un punct pre
țios de la Brașov. Este un punct 
mare, fiindcă a terminat la ega
litate cu o echipă — I.C.l.M. — 
pusă pe fapte mari și, care, 
după evoluția sa de azi, se pare, 
că a depășit perioada critică. 
Brașovenii au jucat cu multă 
ambiție, s-au „pătut* pentru fie
care balon, au fost mai mult 
timp la cîrma jocului, însă au 
șutat de puține ori la poartă. In 
prima repriză jocul a fost echi
librat, deschis, fazele au alternat 
de la © poartă la cealaltă. în 
min. 9 Grigore, din poziție de 
ofsaid, a deviat balonul în poartă 
și golul a fost, firesc, anulat. 
După trei minute* localnicii au 
deschis scorul la capătul unei 
acțiuni foarte frumoase: Stancu 
l-a deschis pe partea dreaptă pe 
ionete, acesta a trimis pe partea 
stingă lui PALFI, care de Ia 18 
metri, lateral, a expediat balo
nul pe jos, în colțul lung și... 
1—0. Dar, bucuria a fost de 
scurtă durată fiindcă In min. 18,

*
RAPID BUCUREȘTI — ȘOIMIJ 

I.P.A. SIBIU 6—1 (3—0). Au mar
cat: Șt. Popa (min. 13, 39 și 63), 
Paraschiv (min. 28 și 75 — ulti
mul din 11 m), Damaschin (min. 
87), respectiv Gabel (min. 55).

GAZ METAN MEDIAS — ENER
GIA SLATINA 2—1 (2—1). Au
înscris: loniță (min. 1 și 28), res-» 
pectiv Vlăduț (min. 20).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— PANDURII TG. JIU 2—0 (0—0).

după un atac prelungit la poar
ta lui Cosma, ȘTEFAN ESCU a 
restabilit egalitatea.
s După pauză, I.C.l.M. a început 
în forță, a pus stăpînire pe joc, 
a obținut cîteva lovituri de colț, 
insă înaintașii săi nu au putut 
trece de apărarea fermă a Petro
lului. în această parte a meciu
lui ploieștenii au pus accentul 
pe defensivă, au contraatacat rar, 
dar periculos. La o asemenea ac
țiune, Toporan (min. 78) a tre
cut de apărătorii adverși . însă 
portarul Cosma a ieșit la 25 m 
și l-a stopat.

Bun arbitrajul lui Gh. Dumi- 
trașcu (Constanța). I.C.l.M.: Cos
ma — Szabo, Dumitrescu, Lupu- 
țan, Lie — Șișcă, Palfi, Adami — 
ionete, stancu, Stănoi (min. 51 
Chirilă; min. 53 Marin). PETRO
LUL: Haralambie — Cojocaru, 
Stanciu, Butufei, Toma — Bra- 
tosin, Cozarec (min. 57 Pancu), 
Ștef&nescu — Grigore, Teporan, 
Libiu (min. 57 Simaciu).

Pompihu VINTILA

★ *
Cele două goluri au fost înscrise 
de P. Dumitru (min. 52 și 59).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost marcat de C. 
Grigore (min. 69).

CHIMICA TÎRNAVENI — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—0 (0—6).
A marcat: Muntean (min. 48).

CARP AȚI M1RȘA — DUNĂREA 
CALARAȘI 2—1 (2—0). Au înscris:

Dom ide (min. 21) și Voieuieț 
(min. 42), respectiv Voicu (min. 
63).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). A marcat: Pleșoianu (min. 
43).

Relatări de la: D. Moraru-SIiv- 
na, M. Tacăl, N. Costaehe, o. 
Guțu, I. Ducan, M. Verzescu, M. 
Bizon.

1. RAPID BUC. 14 8 3 3 30- 9 19
2. Petrolul Ploiești 13 8 3 2 21-10 19
3. Rulmentul Alex. 14 8 2 4 16-11 18
4. Mecanică fină 15 5 6 4 21-14 16
5. Automatica Buc. 13 6 4 3 24-21 16
6. Gaz metan 13 7 2 4 14-17 16
7. Șoimii Sibiu 13 6 2 5 18-17 14
0. Energia Slatina 13 6 2 5 17-18 14
9. Chimica Tîrnăveni 13 5 3 5 13-13 13

10. Metalul Buc. 13 5 2 6 15-12 13
11. Carpați Mîrșa 13 4 4 5 11-12 12
12. Autobuzul Buc. 13 5 2 6 17-19 12
13. Flacăra Moreni 14 5 2 7 14-16 13
14. Metalul Plopeni 13 5 2 6 12-15 12
15. Dunărea Călâroșî 14 6 0 8 19-24 12
16. Tractorul Brașov 14 4 2 8 13-22 10
17. Pandurii Tg. Jiu 14 4 2 8 16-25 10
18. I.C.l.M. Brașov 13 1 3 9 9-25 5

ETAPA VIITOARE (duminică 
15 noiembrie) : Șoimii IPA Sibiu 
— Energia Slatina, Metalul 
București — Rapid București, 
Rulmentul Alexandria — Lucea
fărul București Pandurii Tg. 
Jiu — Carpați Mîrșa. Dunărea 
Călărași — Chimica Tîrnăveni, 
Petrolul Ploiești — Gaz metan 
Mediaș, Flacăra Moreni — 
I.C.I.M. Brașov, Autobuzul Bucu
rești — Automatica București, 
Tractorul Brașov — Metalul Plo- 
peni. Mecanică fină București 
stă.

SERIA A III-a
C.F.R. TIMIȘOARA - F. C. BIHOR 1-2 (0-2)

COLACEL (C.S.Ș. Buzău) 55, 2. 
Adrian Manta (C.S.S. Brașovia) 
54, 3. Ioan Pop (C.S.M.
Napoca)
(C.S.M.
Norocel
52,05, 6. 
șoara) 49,70 ;
VENITE MOLNAR (C.S.Ș. 
gheni) 55,60, 2. Marius 
(C.S.Ș. Sibiu) 55.25, 3.
Gherman (C.S.Ș. Sibiu) 55,15, 
Sorin Bora (C.S.O. Arad) 53,70, 
5. Adrian Sandu (C.S.Ș.

6. Tiberiu Toth 
53,40 ; echipe : 1.

215,55, 2. C.S.O.
3. C.S.S. Gheorgheni 

cat. a III-a : 1. MARius 
(C.S.Ș. Reșița) 56,35, 2.

“ “ Dipa-
Bejenaru 
I. Cătălin

Ioan Pop (C.S.M. Cluj- 
53,80, 4. Alexandru Pop 

Cluj-Nap oca) “
Borcan (C.S.Ș.
Dan Teșan (C.S.Ș. Timi- 

cat. a Il-a : LE- 
Gheor- 
Kadar 

Marius
4

52,85, 5. 
Triumf)

Sibiu) 
(C.S.O.
C.S.Ș. 
Arad

53,65,
Arad) 
SIBIU 
209,35, 
207,05 ;
TOBA
Marian Teodorescu (C.S.S.
mo) 56,20, 3. Nicolae T 
(C.S.Ș. Dinamo) 55,90, 4.
Șerbănescu (CJS.Ș. Dinamo) 55,45
5. Radu Bora (C.S.O. Arad) 55.15,

Tibor Molnar (C.S.S. Gheor- 
-----  a IV-a; 1. 

CC.s.ș. 
Karoly 

Brașovia) 
3. Wilhelm Penzeș

6. 
gheni) 53,70 
PETRICA
Dinamo) !
Schogel
54,95, 3. Wilhelm Penzeș (C.S.Ș. 
Brașovia) 54,30, 4. Gabriel Manta 
(C.S.Ș. Brașovia) 54,30. 5. Mirel 
Bîcă
drian
54,15.

i ; cat. 
pAtAluțA 
55.775. 2.
(C.S.Ș.

Brașovia) 54,30, 5.
(C.S.Ș. Reșița) 54,15,
Cătănoiu (C.S.S. Dinamo)

6. A-

Constantin MAGOVE1

TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 
Echipa locală a început furtunos 
jocul, dar ajunsă în treimea ad
versă n-a avut luciditatea nece
sară pentru a pune în pericol 
poarta orădenilor. starea de pre
cipitare și de nervozitate a gaz
delor s-a mărit din min. 14, cînd, 
la o flagrantă greșeală de apă
rare, GROSU a interceptat o 
minge Ia marginea careului de 
16 m timișorean, a pătruns în 
careu și a înscris fără drept, de 
replică pentru portarul Manto: 
0—1. Feroviarii se avîntă din nou 
în atac, Androvici ratează ega
larea în min. 24, pentru ca în 
min. 26 oaspeții să majoreze sco
rul prin PUȘCAȘ, in urma unei 
acțiuni personale de toată fru
musețea. F.C. Bihor este stăpî- 
nă pe situație, se apără calm, 
combină frumos, in timp ce e- 
chipa C.F.R. se zbate neputin
cioasă, ratează în min. 29 și 40 
(prin Androvici și Stănescu) oca
zii clare.

După pauză, meciul se încin
ge, se joacă „tare* de ambele 
părți, arbitrul fiind nevoit să 
acorde trei cartonașe galbene

★

OLIMPIA SATU MARE — F.C. 
BAIA MARE 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost înscris de Hațeganu 
(min. 51).

AURUL BRAD — SOMEȘUL SA
TU MARE 3—0 (0—0). Au marcat: 
Merlă (min. 59), Dina (min. 81 
și 8.5).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — C.I.L. 
SIGHET 3—0 (2—0). Au marcat: 
Olaru (min. 26 și 52), Tegean 
(min. 38).

(Cincu și Roșea, de la gazde.' 
Zare de la oaspeți). Scorul se 
va modifica în min. 58 : Petrescu 
este faultat la marginea careu
lui, Roșea execută lovitura libe
ră la același PETRESCU ; sprint 
al acestuia în careu și 1—2. "Ur
mează faze dramatice, golul ega
lizator plutește în aer dar biho- 
reriii contraatacă tăios prin 
Georgescu, care, scăpat singur în 
careu, este blocat curajos de 
portarul Manto (min. 66). Ace
lași jucător orădean va mai a- 
vea posibilitatea să înscrie In 
min. 63 și 83 — la una din oca
zii fundașul Albu va salva de pe 
linia porții.

Arbitrul brașovean C. Ghiță a 
condus bine formațiile : C.F.R.: 
Manto — Cincu. Hergane, Truți, 
Tomoreanu — Androvici, Hamba- 
raș (min. 46Ianuș: min. 50 Albu), 
Cîrclumaru — Stănescu, Roșea, 
Petrescu; F.C. BIHOR: Albu — 
Kiss, Zare, Rozia Mureșan — 
Pușcaș, Dianu (min. 62 Biszok),’ 
Naom — Grosu (min. 83 Ivașcu), 
Georgescu, Lupău.

C. CREȚU — coresp.

* *
DACIA ORAȘTIE — C.S.M. 

DROBETA TH. SEVERIN î—0 
(1—0). Cele două goluri au tost 
Ipscrlse de Culea (min. 23) ji 
Ureche (min. 52).

RAPID ARAD — F.CJW. REȘI
ȚA 2—1 (2—1). Autorii golurilor: 
G&man (min. 13) și Leșean (min. 
15), respectiv Matefi (min. 32).

MINERUE CAVNIC — U.M. TI
MIȘOARA 5—0 (3—0). Au marcat: 
Roatiș (min. 1), Cristea (min. 21

gi 55), Lucaei (min. 36), Tulba I 
(min. 60).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL LUPEhjîI 2—1 (1—1). AU 
înscris: Bocșa (min. 15) și Dumi
trescu (min. 77), respectiv Morar 
(min. 27).

MINERUL ILBA SEINI — 
STRUNGUL ARAD 1—1 (0—1). Au 
marcat: Mociran (min. 56) pentru 
gazde, respectiv Mureșan (min. 38).

Relatări de la Z. Kovacs, AL 
Jurcă, I. Lespuc, B. Crețu, N. 
StTăjan, Z. Debrețeni, 1. Ghișa, A. 
Moraru.

1. F.C. BIHOR 13 10 2 1 37-1,4 22
2. Someșul S. Mare 13 7 2 4 19-17 16
3. F.C. Bata Mare 13 6 3 4 17-10 15
4. înfrățirea Or. 13 7 0 6 27-17 14
5. Aurul Brad 13 7 c 6 20-15
6. U.M. Timișoara 13 7 0 6 16-21 14
7. Minerul Cavnic 13 5 3 5 21-21 13
8. Strungul Arad 13 5 3 5 20-21 13
9. C.I.L. Sighet 13 6 1 6 14-17 13

10. F.C.M. Reșița 13 4 4 5 23-16 11
11. C.S.M. Dr. T. S. 13* 5 2 6 18-15 12
12. Olimpia S. M. 12 5 2 5 15-13 12
13. P.T.T. Arad 13 5 2 6 16-21 12
14. C.F.R. Timișoara 13 4 3 6 23-19 11
15. Minerul 1. Seini 13 4 3 6 13-22 11
16. GF.R. Cj.-Nap. 13 4 3 6 12-25 11
17. Minerul) Lupeni 12 4 1 7 19-24 9
18. Dacia Orăștie 13 3 2 8 13-35 1

ETAPA VIITOARE (duminică
13 noiembrie) : Dacia Orăștie — 
Rapid Arad, Minerul Ilba Seini 
— Aiurul Brad, F.C.M. Reșița — 
Minerul Lupeni, C.F.R. Cluj-Na- 
poea — CJ.R. Timișoara, Strun
gul Arad — Minerul Cavnic, F.C./ 
Bihor Oradea — F.C. Baia Marc, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Olimpia Satu Mare, U.M. Tiani-» I 
șoara — înfrățirea Oradea, So
meșul Satu Mare — C.I.L. Si- 
ghet.



„Trofeul Carpați“ la handbal feminin 7
J

-A

ECHIPA NOASTRĂ-0 VICTORIE Șl 0 iNFRlNGERE
TÎRGOVIȘTE, 8 (prin tele

fon). Ziua a treia a celei de a 
XXI-a ediții a „Trofeului Car- 
pați" la handbal feminin a 
marcat prima înfrîngere a re- 
prezentati vei „A" a țării noastre, 
periclltindu-i astfel posibilita
tea de a ocupa primul loc, po
ziție pe care o viza, fără în
doială.

CEHOSLOVACIA — ROMA
NIA B 18—14 (9—6), Au mar
cat : Brezaniova 5, Novakowa 
4, Nagyova 4, Stasova 2, Vira- 
gova, Nemetova și Bokolowa, 
respectiv Dorgo, 4, Lupșor 4, 
Pieșoianu 2, Grigore 2, Cazaca 
și Neică. 
Bolstad și 
vegia).

R.S.F.S. 
A 23—22 
oaspetelor, facilitată de forma 
slabă, de astă dată, a portaru
lui Ionică, dar șl de inefica
citatea acțiunilor ofensive : din 
cele 22 de goluri ale echipei 
noastre, 10 au fost realizate din 
aruncări de la 7 m, deci a- 
proape 50 la sută ! Mai este 
de subliniat forma slabă a lui 
Grigoraș, ca și a celorlalte ju
cătoare pe care se bazează e- 
chipa în acțiunile ofensive. 
Handbalistele sovietice s-au a- 
părat foarte bine, aruneînd în 
luptă toate armele pentru a 
ciștiga : ele au fost sancționate 
de 3 ori pentru joc pasiv în 
repriza secundă și au avut 8 
eliminări pe două minute. Au 
marcat : Safina 7, Țigankova 5, 
Serediuk 3, Sagitova 2, Podo- 
gova 2, Klimko 2, Bareeva și 
Savelieva respectiv Mozsi 9, 
Oacă 4, Torok 3, Avădanei 3, 
Ștefanovici 2, Marian 1. Au ar
bitrat J. Wroblowski și S. 
Pobis (Polonia).

R. D. GERMANA — UNGA
RIA 20—15 (12—8). Au marcat : 
Kirsche 5, Kuniseh 5, Kro
ger 3, Schulz 3, Hubscher 2, 
Apler 1, Tietz 1, respectiv Go
dor 4, Csajbok 2, Kramer 2, 
Nyari 2, Gyorgy, Angyal, 
na, Gombay și Jakab. Au 
trat bine Marin Marin și 
ian Șerban (România).

Simbătă s-a consumat

Au arbitrat bine O. 
T. Anthonsea (Nor-

RUSA — ROMANIA
(12—9). Victorie a

Bar- 
arbi-
Ște-

o e- 
tapă agitată, cu trei jocuri in
teresante și — mai ales două 
dintre ele — viu disputate. 
Doar echipa secundă a țării

noastre, foarte activă și am
bițioasă în meciul precedent, 
s-a comportat modest, 
vlagă, in confruntarea 
mația R.D. Germane.

R.I». GERMANA — 
N1A B 25—14 (13—7). 
a început în nota de evide.ită 
dominare a handbalistelor din 
R.D. Germană, care, în min. 8 
conduceau cu 7—9! Echipa ță
rii noastre a înscris primul gol 
în min. 9 prin Lupșor, și nu 
și-a revenit pînă la sfirșitul 
reprizei, acționînd timid, cu 
teamă, în fața unei echipe 
care nu avea nici o problemă 
atit în apărare, cit și în atac. 
Abia în repriza secundă (pro
babil muștruluite la cabine) 
handbalistele noastre și-au mai 
revenit, și datorită faptului că 
portarul Palfi — cu mari pers
pective — a 
ne. Astfel că 
țării noastre 
12—16 (min. 
apoi o nouă 
tativa R.D. Germane cîștigind 
la un scor concludent. Au mar
cat: Kruger 6, Kirsche 6, Hub- 
seher 4, Schulz 4, Kuniseh 2, 
Apler 1, Tietz 1, Werner 1 — 
pentru R.D. Germană: Cazaca 
4, Lupșor 3, Noica 2, Pieșoianu 
2, Morariu 2, Chiriță 1 — pen
tru formația secundă a Româ
niei. Au arbitrat bine Oivld 
Bolstad și Terje Antho isen 
(Norvegia).

ROMANIA A 
SLOVACIA 17—15 (7—6). 
partidă foarte frumoasă, 
care echipa noastră a fost 
perioară adversarei sale, 
păcate însă nu pe toată dura
ta jocului. De pildă, începutul 
meciului a fost excepțional: 
3—0 în min. 8, ultimul gol în
scris în inferioritate numerică! 
Apoi, cind excelentul portar 
Macharckova a început să 
prindă și s-o imite pe Ionică 

„minuni" 
handba- 

s-au pierdut re- 
incredibil și s-au 
printr-o arunca- 
6—6 min. 29. în-

ROMA-
Meciul

apărat foarte bi- 
echipa secundă a 
s-a apropiat la 
39). Ea a avut 
cădere, reprezen-

CEHO- 
O 
în 

su- 
din

— care și ea făcea 
în poarta cealaltă — 
listele noastre 
pede, au ratat 
văzut egalate 
re de la 7 m: 
cepului reprizei secunde a fost 
din nou favorabil echipei 
României care, acționînd foar-

ROMÂNIA - ISLANDA 26-17
ÎN „TROFEUL CEHOSLOVACIA" 

LA HANDBAL MASCULIN
e Competiția a fost clștigată de reprezentativa Ungariei

TRNAVA, 8 (prin telefon). 
S-a încheiat competiția mascu
lină de handbal dotată cu

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE
• în optimile de finală ale 

turneului de tenis de la Stock
holm, Hie Năstase a pierdut la 
Saviano (S.U.A.) cu 7—5. 6—1. 
Alte rezultate: Wilander — 
Mayotte 6—4. 6—2, Mayer — 
Noah 6—2, G—2, Eller — Beu- 
tel 6—3, 6—4, Connors — Glick- 
stein 7—6, 7—5.

• Cu două runde înainte de 
încheierea turneului feminin 
de șah de la Pernik (Bulgaria), 
în clasament conduce Radzi- 
kowska (Polonia) cu 8’/s p, ur
mată de Szmacinska (Polonia) 
— 71/. P, Ligia Jicinaa (Româ
nia) — 7 (1) p, etc.

„Trofeul Cehoslovacia". în ul
timul meci, mareînd o reveni
re, insuficientă însă pentru mo
mentul în care se află, repre
zentativa României a obținut 
a doua victorie, înireeînd cu 
26—17 (11—5) echipa Islandei, 
prin golurile înscrise de Boroș 
5, Stingă 4, Drăgăniță 4, F61- 
ker 4, Durau 3, Grabovschi 2, 
M. Voinea 2, Bedivan 2. Cele
lalte rezultate: Cehoslovacia A 
— Cehoslovacia B 29—23 (12— 
9), Ungaria — U.R.S.S. 25—20 
(11—11). Clasament final: 1. 
Ungaria 9 p, 2. Cehoslovacia A 
8 p, 3. U.R.S.S. 6 p, 4. Româ
nia 5 p, 5. Islanda 2 p, 6. Ce
hoslovacia B 0 p.

>—14

9—15

ECHIPELE DE RUGBY
ALE NOII ZEELANDE 

Șl AUSTRALIEI - ÎNVINGĂTOARE
PARIS 8 (Agerpres). — In 

continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în Franța, echipa de 
rugby a Noii Zeelande a întîl
nit, la Bayonne, o selecționată 
„Barbarians" alcătuită din Inter
naționali francezi cărora li s-a 
alăturat și cunoscutul fundaș 
scoțian Andy Irvine. Rugbyștii 
neo-zeelandezl au obținut victo
ria cu 28—18 
fiind realizate prin 
înscrise de Wilson (2), Stone 
Salmon.

(6—9), 16 puncte
„eseurile"

31

G Selecționata de rugby a 
Australiei, aflată în turneu în 
Anglia, a evoluat la Londra, în- 
tîlnind o selecționată a capitalei 
engleze. Victoria a revenit cu 
25—14 (13—3) jucătorilor austra
lieni.

8— 17
9— U

19

ii

ii

ia—îs
14

ÎS

fără 
cu for-

CLASAMENT
1. R.D. Germană 3 3 0 0 69—52
2. R.S.F.S. RUS& 3 2 0 1 69—68
3. România A 3 2 0 1 65—56
4. Ungaria 3 10 2 G7—64
5. Cehoslovacia 3 1 0 2 54—61
6.România B 3 0 0 3 46—69

« 
t
4
2
1 
O

și folosind bine 
— dar mai ales 
foarte mobil — 
de la 8—7 min.

con- 
apă- 

s-a 
33 la 
cind

te rapid 
traa tacul 
rindu-se 
desprins
13—7 min. 41. Și tocmai
ne pregăteam să consemnăm o 
victorie lejeră, tonică, a repre
zentativei noastre, a urmat o 
suită de 3 goluri ale acestei 
atit de tehnice echipe a Ce
hoslovaciei, și scorul a devenit 
13—10. Din acest moment par
tida a luat o intorsătură neaș
teptată, scorul ’ - - -
16—14 (min. 58). 
ceasta excelentă 
a luat o acțiune 
priu și a înscris 
cit roata carului
14). făcind ca in decizia asu
pra victoriei să nu mai existe 
dubii. Au înscris: Oacă 6, 
Torok 4, Ștel'anoviel 3, Grigo- 
raș 2, Mozsi 1, Avădanci 1 — 
pentru România A; Nagyov* 3, 
Benova 3, Opacita 3. Brezanio- 
va 2, Durisinova 2, Nemet o va 
1, Bokolova 1 — pentru Ce
hoslovacia. Au arbitrat bine 
Jacek Wroblewski și Stanislav 
Pobis (Polonia).

RUSA — UNGA- 
(9—11). Rezultatul 
mare surpriză, ți- 
de faptul că nu

ajungînd la 
Numai că a-
Maria Torok 
pe cont pro- 
un gol mare 

(min. 59: 17—

R.S.F.S. 
RIA 23—22 
constituie o 
nind seama 
cu mult timp în urmă handba
listele ungare au învins pri
ma garnitură a U.R.S.S. la Bu
dapesta, la „Cupa Elegant". 
Ele au și condus, dealtfel, mul
tă vreme cu două-trei goluri. 
Ruperea acestui raport de for
țe s-a produs după primele 10 
minute din repriza secundă, 
cind trioul Klimko — Safina 
— Țigankova a început să ac
ționeze foarte lucid și eficient. 
După ce în min. 58 scorul era 
22—22, handbaiista sovietică 
Klimko a înscris golul victo
riei pentru formația sa. Au în
scris: Safina 8, Țigankova 3, 
Bareeva 3, Savelieva 3, Klim
ko 2, Pobogova 2, Kucikova 1, 
Serediuk 1, respectiv Godor 9, 
Gyorgy 4, Nyarî 3, Angyal 3, 
Kramer 2, Orban 1. Au condus 
bine un meci foarte greu Ro
meo lamandi și Traian Ene 
(România).

Luni este zi de pauză, com
petiția urmînd să fie reluată 
marți după-amiază.

Călin ANTONESCU

CRIȘUL ORADEA U JUCA 
ÎN TURNEUL FINAL

AL CUPEI CUPELOR LA POLO!
KECSKEMET, 8 (prin tele

fon). Echipa Crișul s-a califi
cat in turneul final al Cupei 
cupelor la polo ! Performanța 
orădenilor. de a ajunge intre 
primele patru formații partici
pante la această prestigioasă 
competiție continentală. este 
foarte bună și ea dovedește 
creșterea formei sportive si a- 
tingerea unui nivel valoric in
ternațional. precum și multă 
ambiție, dăruire, pentru obți
nerea victoriei din partea spor
tivilor antrenați de Nicolae Ru- 
jinschi si Ion Alexandreseu. 
Prin frumoasa lor performan
tă. poloistii orădeni au contri
buit la creșterea prestigiului 
clubului sportiv din Tara Crișu- 
rilor si. In același timp, la ridi
carea valorii acestui joc spor
tiv din tara noastră. Ca «1 in 
turneul preliminar, de la Cluj» 
Napoca. Crișul a izbutii să ob
țină calificarea după primei* 
două zii* de întreceri. După ce. 
în prima zi. a învins categorie 
formația olandeză Zian Vitesse, 
simbătă orădenii au cîștigat si 
in fata echipei grecești. 
Glyfada Atena acumullnd. ast
fel. maximum de punctaj ; în 
acest fel. partidele de dumini
că au decis 
ficată.

In meciul 
disputa a 
o bună bucată de vreme, mai 
precis în primele două reprize, 
cind poloistii greci au reușit să 
conducă cu 3—1 și 4—3. Dar, 
de fiecare dată. Crișul a avut 
capacitatea de a restabili echi
librul. ultima dată în min. 8, 
la scorul de 4—4. De aici, jo
cul în vjteză al orădenilor. in
sistența și precizia cu care au 
încercat poarta adversă, le-au 
adus o desprindere destul de 
rapidă (7—4). după care a ur
mat detașarea decisivă (11—<5 
in min. 21). Avind succesul asi
gurat. cei doi antrenori 
losit în continuare mai 
jucătorii de rezervă. în 
rodării lor în vederea 
relor partide. Glyfada 
a încercat să profite de situație 
si a atacat cu mult aplomb, dar 
eforturile echipei respective nu 
au putut aduce decît micșora
rea handicapului in fata Crișu- 
lui. care a făcut un meci re
marcabil. Scor final: 12—10 
(2—3, 3—1, 6—3, 1—3). Au în
scris : Rusu 4. Gordan 3, Un- 
gureanu 2, Coslrăș 2. Fejer pen
tru Crișul, respectiv Patheros 
5. Markoglu 3, Gianopoulos X

Arbitri : Paggi (Italia) și Sotl- 
rov (Bulgaria).

In ultima partidă susținută 
in cadrul acestui turneu, Crișul 
a întîlnit pe reprezentanta țării 
gazdă, echipa Viszmu Szentesi, 
încheind întrecerea cu un sco» 
de egalitate : 9—9 (3—3, 1—0, 
3—3, 2—3). în felul acesta, 
poloiștii orădeni au mai obți
nut o performanță demnă de 
felicitări, anume terminarea 
competiției fără a fi cunoscut 
infrîngerea. In jocul de dumi
nică, echipa Crișul a început

L crișui, 
X Ssenteni 
8. Vitesse 
*. Glyfada

CLASAMENTUL
3 8 1 • 89-83 S
H 8 9 31-85 4
1111 22-85 3
3 4 4 3 Z7-34 4

ta
14»

mia. 10, eondu- 
acest scor, Un-

doar a doua caii*

cu Glyfada Atena 
fost echilibrată

au fo- 
mult 

scopul 
viitoa- 
Atena

furtunos și, 
cea eu 7—3. 
gureauu a încheiat un contra
atac cu un șut atit de putere 
nic, Incît arbitrii nu au sesi
zat că mingea a ieșit din poar
tă după ce lovise bara inte
rioară și deci, nu au acordat 
got Echipa ungară a contra
atacat și a micșorat handica
pul. iar in continuare nevali- 
darea golului amintit a pus am
prenta nefavorabilă asupra ca
pacității jucătorilor ro”' .1. El 
au fost egalați (7—7 în min. 
23), ba chiar și conduși cu 9—8 
(min. 28), dar au reușit să 
egaleze, grație golului marcat 
(cu șase secunde înaintea flu
ierului final) de Costrăș (4 
m). Au marcat! Costrăj 4, 
Gordan 3, Ungureanu, Fejer 
pentru Crișul, respectiv D3m. 
sBdi 3, Ffillăp 2, Benko, Kurocz, 
Vass, Szenaszky. Arbitri: C. 
Sehenermann (R.F.G.) și D. 
Odalovici (Iugoslavia). Alte re
zultate : Zian Vitesse — Gly
fada 10—9 (0—2, 4—1,2—3, 4—3),
Viszmu Szentesi (Ungaria) —- 
Glyfada Atena 14—8 (2—1.'
4—4. 2—1. 6—2), Viszmu Szentesi 
— Zian Vitesse 8—8 (3—2. 2—1, 
0-3. 3—2.

Hristache NAUM 1

TELEX • TELEX

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA (et. 8) : Cesena — 

Fiorentina 2—1, Avellino — As- 
coli 1—0, Cagliari — Catanzaro 
2—1, Genoa — Juventus 2—1, 
Milan — Como 1—1, Roma — 
Bologna 3—1, Torino — Napoli 
0—0, Udinese — Inter 1—L In 
clasament : 1. Roma 13 p, X 
Juventus 12 p, 3. Internaxio
nale 11 p etc.

ANGLIA. Aston Villa — 
Arsenal 0—2 ; Brighton — Bir
mingham 1—1 ; Ipswich — 
Swansea 2—3 ; Leeds — Nott» 
County 1—0; Manchester City 
— Middlesbrough 3—2 ; Liver-:

Main 1—4! Bayern 
— Duisburg 4—0 ; 

Bielefeld — V.LB. 
1—0; Eintracht Braun- 

— Kaiserslautern 2—1;
Borussia Dori

AGENDA SAPT AMIN!!
GIMNASTICA: continuă turneul de demonstrații al echi
pei României (f), în Belgia.
ȘAH: continuă meciul pentru titlul mondial masculin, 
Merano ~
TENIS:
TENIS:
VOLEI:
BOX: Cupa Mondială (amatori), Montreal.
FOTBAL: Elveția — România (C.E. tineret), Wi tin gen. 
BASCHET: meciuri în cupele europene tntercluburi (Cu
pa cupelor. Kiev: Stroitel — Dlnamo București, retur). 
BASCHET: meciuri în cupele europene intercluburl (Cu
pa Liliana Ronchetti. f: Voința București — Maccabl 
Ramat Her, retur).
FOTBAL: Bulgaria — Austria (gr. L Sofia), Elveția — 
România (gr. 4, Berna), In preliminariile C.M.
BASCHET: meciuri In cupele europene intercluburl 
(C.C.E., m: Steaua București —Maccabi Tel Aviv, retur); 
C.C.E., f: Universitatea Cluj-Napoca — Southgate Lon
dra, retur).
CĂLĂRIE: concurs internațional. Dublin.
RUGBY: Franța — N. Zeelandă,
FOTBAL: Italia — Grecia (gr. 5,
FOTBAL: polonia — Malta (gr. 
C.M.

(Italia).
Cupa Federației (f), Tokio, 
turneu international indoor, Londra, 
continuă Cupa Mondială, in Japonia.'

meci-test, Toulouse. 
Torino), în prel. C.M. 
7, Wroclaw), in prel.

poo! — Everton 3—1 ; Nottin
gham Forest — Vest Ham 0—0; 
Stoke City — Southampton 
0—2; Sunderland — Manchester 
United 1—5 ; Tottenham — 
West Bromwich 1—2; Wolver
hampton — Coventry 1—0.

R. F. GERMANIA (et 13). 
Darmstadt — Eintracht Frank
furt pe 
Miinchen 
Arminia 
Stuttgart 
schweig ■
Karlsruhe 
mund 0—2 ; Fortuna Diisseldorf
— F. C. NUrnberg 1—1 ; Wer
der Bremen — F. C. Kdln 1—1; 
Bayer Leverkusen — 8. V.
Hamburg 0—3 ; V.f.L. Bochum
— Borussia Monchengladbach 
I—L In clasament conduce 
8. V. Hamburg — 18 p, urma
tă da F. C. Kdln — 18 p și 
Bayern Miinchen — 17 p.

SCOTIA. — In derbyul cam
pionatului, Celtic Glasgow a 
întrecut cu 2—1 pe F. C._ Aber
deen. Alte rezultate 
United 
nian — 
Partick 
Mirren
• în ultimul meci din gru

pele semifinale ale „Cupei Li- 
bertadores\ echipa chiliană 
Cobreloa a terminat la egali
tate : 2—2 pe teren propriu cu 
Naclonal Montevideo. Echipa 
Cobreloa a cîștigat grupa semi
finală și s-a calificat pentru 
finală, în care va întîlni for
mația braziliană Flamengo din 
Rio de Janeiro.
• La Tegucigalpa 

ras). 
Canada 
vador - 
punct a fost marcat de Fer- 
nadez în min. 31.

Dundee
— Morton 3—0 ; Hiber- 
Glasgow Rangers 1—2 ;
— Dundee 1—2; St
— Airdrieoniana 1—L

(Hondu- 
în preliminariile C.M. : 

- Haiti 1—1 și El Sal- 
Mexic 1—0 (!). Unicul

ATLETISM * Concursul da 
maraton de Ia Budapesta a re
venit atletului ungur Kiss, înre
gistrat pe distanța de 42,195 km 
cu timpul de 2hl8:52. Pe locul 
secund s-a situat coechipierul 
său Jenkei — 2h20:M. • C.E.
indoor — 1983 vor ti organizate 
la Budapesta, In zilele de 5 și 
6 martie. De asemenea, a fost 
stabilit orașul ce va găzdui C.MI 
de cros din același an. Compe
tiția se va desfășura în ziua de 
20 martie în orașul Gateshead 
(Anglia).

BASCHET • Rezultate din op
timile de finală (meciuri tur) 
alo „Cupei Koract" : Limoges — 
Aris Salonic 106—77 ; Anderlecht
— Orthez (Franța) 93—86; ’tapoel 
Tel Aviv — Sibenik 
Hlctt — Olimpia 
86—es ; B.C. Groningen 
dalona 104—82 ; Vasas 
ta — Fleurus (Belgia)

BOX • Americanul 
Spinks și-a "
campion 
semigrea 
vingînd 
priza a 
• La 
mondial — ----- - ----- „—_____.
siunea W.B.C.), Larry Hoknes.' 
șl~a apărat pentru a 11-a oară 
centura învingîndu-1 prin k.o» 
telinfo In repriza a 11-a pe șa- 
langerul său Renalde Snipes. în 
repriza a 7-a Holmes a fost nu
mărat, apoi In repriza a 11-a. în 
urma unul clasic un-dot la fi
gură, Snipes a cunoscut clipa 
dificile, arbitrul tntitalrU. Ortegas' 
oprind lupta, care devenise ine
gală. A fost prima tnfrîngere 
suferită de Snipes, în decursul 
celor 23 de meciuri susținute.

SCRIMA • La Sofia a început 
meciul internațional de scrimă 
dintre echipele de juniori șl ju
nioare ale României, R.D. Ger
mane șl Bulgariei, tn probele 
individuale sportivii români au 
obținut trei victorii : Rozalia 
Oros (floretă feminin), Miklos 
Bodoczi (spadă) și Nicolae Sto- 
lan (sabie). Proba masculină da 
floretă a fost cîștigată de Inge 
Prlnic (R.D. Germană).

ȘAH G La Sofia, s-a disputat 
una dintre semifinalele C.C.E. în 
care s-au întîlnit echipa locală 
Slavia șl formația sovietică Bu- 
revestnik. Șahiștii sovietici au 
ctștigat cu t'h—i'lt și s-au cali
ficat pentru finală.

TENIS G In turneul de la Quito, 
Gildmeister (Chile) l-a eliminat 
ou 6—2, 6—4 pe Peccl (Para
guay), iar Gomez (Ecuador) a 
cîștigat cu 4—6, 6—3, 6—2 în fața 
lui Jose Luis Clerc (Argentina). 
G Turneul de la Hong Kong a 
programat sferturile de finală. 
Principalele rezultate : Edmond
son — Sadri 7—6. 6—4; Gullickson
— Lewis 7—6, 6—2; Wlnltsky — 
Bourne 6—3, 6—7, 6—3.

-jj-97 ;
LtUbliana 

Ba- 
Budapes- 
95—99.
Michael 

titlul da 
_______ _ categoria 

(versiunea W.B.A.), în- 
prin k.o. tehnic, tn re- 
7-a, pe V. Johnson. 
Pittsburgh, campionul 
la categoria grea_ (ver- 

Larry I—.»——.

i păstrat 
mondial la
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