
„TINERETUL ROMÂNIEI 
DOREȘTE PACEA"

Impresionantul marș desfășurat în Capitală 
de 70000 de tineri, veniți din toate 
județele țării, s-a încheiat cu o mare 
adunare populară consacrată luptei pentru 
dezarmare generală, colaborare și pace
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Etapa a Xlll-a a Diviziei „A“ de fotbal

Sub generoasa deviză „Tine
retul României dorește pacea" 
s-a desfășurat simbătă, 14 no
iembrie, un impresionant marș 
al tineretului la care au parti
cipat peste 70 000 de tineri — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — veniți Ia 
București din toate județele 
tării pentru a răspunde Apelu
lui pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, chemării vi
brante a secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a- 
dresate întregului nostru popor, 
tinerei generații a patriei de a 
se pronunța eu toată energia 
împotriva politicii de continua
re. a înarmărilor, pentru instau
rarea, in interesul păcii $1 li
niștii pe planeta noastră, a u- 
nui climat in care toate popoa
rele să se poată dezvolta liber 
și suveran, la adăpost de orice 
amestec sau agresiune din 
afară.

Organizat de Uniunea Tine
retului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Orga
nizația Pionierilor, impresio
nantul marș al zecilor de mii 
de participant! — muncitori și 
țărani, elevi, studenți și inte
lectuali — a constituit un nou 
prilej de exprimare, în numele 
milioanelor de tineri și copii 
ai patriei noastre, a unanimei 
lor adeziuni la politica înțe- 
leaplă și clarvăzătoare, con
sacrată păcii și dezarmării, a 
conducătorului partidului și 
statului nostru.

Imensa coloană a 
straniilor — purtind 
ale tovarășului 
Ceaușeseu, drapelele 
și -''«rtidului, panouri 

demon- 
pnrtrete 
Nicolae 
patriei 

sugesti

Campionatele europene de scrimă

PETRU KUKI - MEDALIE DE BRONZ

pro-

ex-

ve, seandînd lozinci — 
a străbătut traseul B-dul Ana 
Ipătescu, B-dul Magheru, Piața 
Unirii, B-dul Dimitrie Cante- 
mir, pină la Palatul Sporturi
lor și Culturii, fiind insolită 
spontan de mii și mii de locui
tori ai Capitalei, aflafi in acele 
ore de-a lungul magistralelor 
bucureștene.

Marșul „Tineretul Româ
niei dorește pacea" a culminat 
eu o impresionantă adunare 
consacrată luptei tinerei ge
neralii pentru dezarmare gene
rală, securitate, colaborare șl 
pace, desfășurată la Palatul 
Sporturilor și Culturii.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-seeretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru 
blemele tineretului.

Numeroși vorbitori au 
primat adeziunea la noua și 
strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
inițiativă cu larg ecou in via
ta internațională, care consoli
dează și mai mult prestigiul 
international al tării noastre, 
demonstrind, incă o dată, jus
tețea politicii intelepte a parti
dului și statului nostru.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm tineresc cei prezențl 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, mesajul tinerei 
generații a României socialiste 
prin care au dat expresie hotă- 
ririi ferme a întregului tineret 
al patriei de a urma neabătut 
cuvintul partidului, al secreta
rului său general.

A urmat un spectacol tema
tic realizat de C.C. al U.T.C., 
cu participarea Cenaclului Fla
căra al tineretului revoluționar.

CRAIOVENII, VICTORIOȘI, AȘTEAPTĂ RESTANTELE!* W * 7 7

• F.C.M. Brașov, performera etapei, învinge la Tg. Mureș • F. C. Constanța (1—1 
la Timișoara) recuperează pas cu pas • Patru victorii la limită (1—0 pe teren 
propriu) • Din nou eficacitatea in suferință : doar 14 goluri, „recordul" campio

natului • Miercuri, un interesant cuplaj bucureștean pe stadionul „23 August"

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc

- F. C. Olt
— Corvinul

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

C. S. Tîrgoviște — Progresul-Vulcan 1-0 (1-0)
„Poli" Timișoara - F. G Constanța 1-1 (1-0)
S. G Bacău - U.T.A. 3-0 (2-0)
A.S.A. Tg. Mureș - F.GM. Brașov 0-1 (0—1)
Universitatea Craiova — Dinamo 2-0 (0-0)
Steaua — Jiul Petroșani 1-0 (0-0)
F. G Argeș -„U* Cluj-Napoca 2-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 18 noiembrie)
„U* Cluj'-Napoca - Jiul Petroșani
S. C. Bacău — Chimia Rm. vîlcea
F. G Olt — F.C.M. Brașov
Progresul-Vulcan — Dinamo
Corvinul Hunedoara - „Poli" Timișoara
Sportul studențesc — Steaua
U.T.A. — F. C. Argeș
F. C. Constanța — Univ. Craiova
A.S.A. Tg. Mureș — C. S. Tîrgoviște (Citiți cronicile in paginile 2—3)

1. DINAMO 13 8 3 2 27-13 19
2. Univ. Craiova 11 9 0 2 28- 7 18
3. Corvinul 13 6 3 4 30-17 19
4. F.C.M. Brașov 13 6 3 4 12-12 19
5. Sportul stud. 13 4 6 3 15-19 14
4. S. G Bacău 13 5 4 4 16-17 14
7. F. G Olt 13 6 1 6 18-17 13
8. Steaua 12 4 5 3 12-13 13
9. „U* Cluj-Napoca 13 5 3 5 13-17 13

10. G S. Tîrgoviște 13 S 3 5 14-19 13
11. U.T.A. 13 4 4 5 14-18 12
12. „Poli* Timișoara 12 4 3 5 13-13 11
13. F. G Constanța 13 3 5 5 17-18 11
14. Jiul 13 3 5 5 14-20 11
15. Chimia Rm. Vîlcea 13 4 3 6 15-24 11
16. F. C. Argeș 13 3 4 6 10-14 10
17. A.S.A. Tg. Mureș 13 4 1 8 18-19 9
18. Progresul-Vulcan 13 2 4 7 14-27 8

GOLGETERII

7 GOLURI : D. Georgescu, Ior- 
dănescu.

6 GOLURI : Cîrțu, Căimătaru, 
Dragnea, Buduru, Gîngu.

5 GOLURI : Balact Augustin, 
O. lonescu, Văetuș. lama-ndi, 
Cîmpeanu H, Dobrin.

4 GOLURI : Gabor, Șoiman, 
Andrieș, Coras. Sălăjan. Manea, 
Nedelcu, Boldul, Țevi, Paraschi- 
vesou.

8 GOLURI : Pateu (Corvinul)

La edifia a zecea a „Crosului tipografilor"

REVĂRSARE DE TINEREȚE, 
PRIN SPORT, PENTRU PACE

Ca unul singur, cu inimile 
bătind în același ritm, sportivii 
urmează pilda și Îndemnul 
președintelui țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, înăl- 
tîndu-și glasul și unindu-și 
faptele pentru triumful visului 
oamenilor de bine de pretutin
deni : PACEA. Așa s-au manifes
tat tinerii noștri sportivi în ziua 
de duminică. îndeosebi, la o 
acțiune incârcată de semnifica
ții, pentru că Crosul tipografi
lor nu înseamnă numai prile
jul unei întreceri pe terenul de 
sport, ci reprezintă și un emo
ționant omagiu adus martirilor 
proletariatului român, care, in 
acel 13 decembrie 1918. au plă
tit cu sîngele lor credința in
tr-o lume mai bună.

Ediția a zecea a finalei a- 
eestei întreceri de tradiție — 
aflată sub generosul însemn 
a. ..Daciadei" — a avut drept 
prolog o manifestație spontană 
a sute și suta da actuali sau

Floretistul român apreciat pentru frumusețea asalturilor sale
FOGGIA, 15 (prin telefon). — 

Cea de a treia probă din ca
drul Campionatelor europene 
individuale de scrimă, floreta 
masculină, ne-a oferit o fru
moasă satisfacție : unul din
tre reprezentanții țării noas
tre. Petru Kuki, s-a aflat prin
tre medaliați. Bronz, după o 
evoluție interesantă In care 
floretistul român s-a bucurat 
de meritate aprecieri datorită 
tehnicii sale deosebite, ex
primată cu brio mai ales In 
asalturile din eliminări directe 
și turneul final.

Conform regulamentului com

viitori slujitori ai cuvintuiui 
tipărit pentru pace și dezarma
re, Împotriva ațîțărilor la răz
boi și Înarmărilor.

„Sînt pentru a șasea oară la 
start — ne spunea legătoreasa 
Cateta Sanda —, fiind pină a- 
cum de trei ori prima și in 
două rînduri a doua. Nu-mi as
cund gîndul de a mă afla și de 
data asta printre laureate, 
după cum mărturisesc nădej
dea de a putea munci în viitor 
mereu mai bine. Pentru aceas
ta e nevoie de liniște, de pace 
și trebuie să facem totul pen
tru a le avea !“. Iar după 
puține minute de la rostirea 
acestor cuvinte, ea trecea pri
ma linia de sosire.

Am aplaudat victoriile elevi
lor tipografi Ioana Pădureanu 
și Virgil Brinaru. a controlo
rului tehnic de calitate Ale
xandru Păun (acesta din urmă 
făcînd o cursă în stil de au
tentic campion, fără drept de 

petiției, Petru Kuki a intrat 
direct în turul II al prelimi
nariilor, tur pe care l-a tre
cut fără dificultate, printre 
învinșii săi aflîndu-se și 
Gay (R.F.G.). Apoi, în elimi
nări directe floretistul nos
tru s-a impus _ în fața fran
cezului Phîllippe Omnes 
(10—9), după care a dispus 
și de italianul Andrea Borella 
(10—7), intr-un asalt apreciat 
ca unul dintre cele mai atrac
tive din întregul turneu de 
floretă! Cele două victorii

(Conttnuara In pag a t-ai

replică din partea celorlalți 
concurenți). Am privit cu 
bucurie lupta fiecăruia cu pro
priile puteri, cu secundele și 
partenerii de întrecere.

Pe primele locuri : junioare
(1 000 m) : 1. Ioana Pădureanu,
2. Lidia Vîrlan, 3. Ellsabela But- 
naru (toate de la Lie. ind. po
ligrafie Buc) : juniori (2 ooo m) : 
1. Vlrgil Brtnaru 2. Vaslle BIrlog.
3. Nicolae Spirea (toti Lie. ind. 
poligrafie) : senioare (2 000 m) : 
1. Catela Sanda (I. P. Arta Gra
fică), 2. Ioana Coman (I. P. Fi
laret). 3. Vasilica Goglu (C. P. 
Casa Sctnteii) : seniori (3 000 m): 
1. Alexandru Păun (într. meca
nică poligrafică Buc.). 2. Marcel 
Stamate (C.P.C.S.), 3. Ionel Jl- 
taru (I. p. 13 Decembrie). Pen
tru buna organizare, cu prile
jul edttlei a zecea. Uniunea sin
dicatelor pe ramură a primit o 
cupă clin partea U.G.S.R.. Iar Li
ceului industrial de poligrafie din 
București 1 s-a inmînat cupa o- 
ferită de C.N.E.F.9. pentru cea 
mal bogată partl-Inare.

Geo RAEJCHI

Min. 68 : Cămătaru va șuta și va deschide scorul. (Fază din 
meciul Universitatea Craiova — Dinamo, 2—0).

Foto : Dragoș NEAGU

Cupele europene la volei feminin

C DINAMO - CALIFICARE CU LEIXOES
Cupa cupelor:

FĂCUI-SUCCES SCONTAT CU HAPOEL
Numai 37 de minute le-au 

trebuit voleibalistelor dina- 
moviste pentru a obține ca
lificarea în turul al doilea al 
C.C.E. O calificare, dealtfel 
previzibilă după victoria ne
tă, acum o săptămînă, în fața 
campioanelor portugheze, pe 
terenul acestora. Sîmbătă sea
ra, în sala proprie, Dinamo 
nici nu a trebuit sâ se an
gajeze la nivelul mediu al 
posibilităților, pentru a în
vinge sec pe Leixoes Sport 
Club din Matosinhos : 3—0
(0, 2, 7). Și, în primul set, 
în care a fost folosit numai 
sextetul de bază, bucureșten- 
cele au încheiat conturile 
(15—0) înainte de a face o ro
tație completă. Diferența mai 
mult decît izbitoare care le 
separa pe jucătoarele noastre 
de oaspetele lor s-a menți
nut și după ce, rind pe rînd, 
cele cinci trăgătoare titulare 
au fost retrase pe banca re
zervelor de către antrenoarea 
Doina Ivănescu. în afară de 
inferioritatea tehnico-tactică 
evidentă. voleibalistele lusi
tane au avut de suportat și un 
important handicap pe planul 
gabaritului (toate componen
tele lotului fiind foarte scun
de), ceea ce a creat în per
manență o dispuți inegală la 
fileu. Ca urmare, oaspetele au 
fost nevoite cel mai adesea 

să trimită mingea în terenul 
dinamovist nepericulos, une
ori pasînd-o pur și simplu în 
timp ce In faza de apărare 
au renunțat în multe rîn
duri la blocaj. în partea a 
doua a fntîlnirii. elevele an
trenorului Antonio Rijo, aju
tate și de unele greșeli ale 
partenerelor de întrecere, dar 
și prin inspirate recuperări 
și plasamente de mingi au 
izbutit să acumuleze cîteva 
puncte nesperate. Arbitrii in
ternaționali Gyula Ribizsar 
(Ungaria) și Nicolae Găleșanu 
(România), cărora meciul nu 
le-a pus probleme, au condus 
formațiile : DINAMO — Maria
na lonescu, Victoria Banciu, 
Victoria Georgescu, Irina Pet- 
culeț. Doina Moroșan, Mirela 
Pavel (Corina Crivăț Spe
ranța Găman Carmen Bobe, 
Carmen Puiu, Nicoleta Iancu); 
LEIXOES — Maria Teresa Pe
reira, Ilda Maria Costa, Ma
ria Cristina Pereira Maria 
Rosario Abreu. Marla Emilia 
Pereira, Maria Fatima Gilbert 
(Fernanda Rosa Andrade. Re
nata Judite Alves, Maria Ar- 
minda Alves. Ana Paula Ro
cha).

în turul al II-lea al com-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pop. a 4-a)



In Divizia „A“ la polo

LA CONCURENȚA CU HOC1DIN Ar 0 A EGALAT (9-9) PE CRIȘUL IN
raschivescu — Medianu. Au 
marcat : Gordan 4, Rusu 4, 
Costrăș 3, Pantea 2, Arabagiu, 
Fejer (Cr.) și Manea 3, Boga 2, 
Florincescu 2, Ionescu, Tcodo- 
rescu, Munteanu ; RAPID — 
VOINȚA 5—3 (2—0, 0—0, 3—1, 
0—2). Arbitri : Schilha — Bur- 
dea. Au înscris : Gaiță 3, Niță, 
Schervan (R) 
Rusu (V) ;
TRIUMF 17—8 (5—1. 4—2. 5—1, 
3—4).
Czegeny.
3, Hagiu 3, 
băniuc 2, D. Popescu 2. Arde- 
leanu 2, Nastasiu, Moiceanu, Ș. 
Popescu (D) și Ciomârtan 2, 
Ghiță 2, Tomescu, PiȚgoi, 
Ghizdăreanu, Malecu (Tr.) ; 
VOINȚA — PROGRESUL 13—9 
(3—1. 2—3, 3—3, 5—2). Arbitri :

Cel mai important joc din e- 
tapele programate sîmbătă și 
duminică, la Floreasca, în Di
vizia „A“ la polo a pus față 
în față pe Dinamo și Crișul. 
în primul tur, bucureștenii cîș- 
tigaseră cu 12—11 ; de această 
dată partida s-a terminat la e- 
galitate (9—9) rezultat... ce ne
mulțumește ambele tabere. Di- 
namoviștii. mizînd din nou to
tul pe cartea atacului, i-au sur
prins pe orădeni (lipsiți de Ga- 
rofeanu, una din piesele de 
bază). Munteanu, D. Popescu și 
Răducanu reușind să aducă e- 
chipa lor în avantaj : 1—0,
2—1, 4—2 și 5—3. Poloiștii Cri- 
șului au sesizat insă repede 
„culoarele" din defensiva ad
versă, precum și faptul că 
Spînu nu excelează, Costrăș și 
Fejer reușind să egaleze (5—5 
în mln. 
tehnice

De la 
cerea a 
chilibrată. Dună 
țări, la „om în 
chipierilor săi. Ciobăniun 
șește să mai aducă 
chipa bucureșteană 
taj (6—5). Tot el, și 
rită. au ratat ocazia 
distanta din poziții 
Crișul, în schimb, profitînd de 
o greșeală a dinamoviștilor 
(Munteanu. cu 3 eliminări a 
intrat în apă !) a egalat din 
nou : Ungureanu, 6—6. din pe
nalty. în ultimele 7 minute a 
fost rîndul orădenilor să-și 
impună punctul de vedere, la 
canătul unor frumoase acțiuni 
concretizate de Rusu (gol pa- 
rabil) si Ungureanu de două 
ori. la „om în plus". De fie
care dată. însă. Dinamo a re- 
olicat promnt. 
două ori și 
(cînd mai erau doar 4 secunde 
de ioc) izbutind să-1 învingă 
pe Kiss., (excelent aseară în
tr-o serie de intervenții). în 
situații de superioritate, echipa 
lor continuînd astfel să rămi- 
nă neînvinsă în actuala ediție.

Astăzi (ora 17) este nrogra- 
mat dnrbv-ui Ran»d — Dinamo.

Rezultate tehnice. CRIȘUL 
— PUOGRFSITT. 15—1(1 (5—4,
2—2 5—1 3—31. Arbitri : Pa-

ULTIMELE SECUNDE |
Schilha — Băjenaru. Au mar-

Divizia 
etapa

și Colceriu 2,
DINAMO —

Arbitri ; Băjenaru — 
Realizatori : Chiriță 

Munteanu 2, Cio-

cat : Gyarfas 4, Rusu 3, Colce- | 
riu .2. Olpreiean 2, Sebok, Ko- | 
vacs (V) si Florlncescu 3, 
Munteanu 2, Gh. Ion 2, Boga, 
Teodoreseu (Pr.) ; DINAMO — 
CRIȘUL 9—9 (4—2, 1—3, 1—1, 
3—3). Arbitri : Bădiță — Nichi- 
ta. Au înscris : Răducanu 3, 
Munteanu 2, D. Popescu, Cio- 
băniue, Ș. Popescu, 
(D) și Ungureanu 
Costrăș 2. Fejer i 
PID — TRIUMF 
2—1. 2—2. 3—1).

în clasament conduce 
mo cu 17 p, urmată de 
cu 14 p. Astăzi (ora 16) 
programate- meciurile Crișul 
Voința, Rapid — Dinamo 
Progresul — Triumf.

Adrian VASILIU

i, Moiceanu
3. Rusu 3, 
(Cr.) ; RA- 
10—6 (3—2,

Dina- 
Crișul 

sînt

Și

I
I
1
I
I
I

13) cu două execuții 
de mare efect.
această
devenit

situație între- 
extrem de e- 

o serie de ra- 
plus“, ale coe- 

reu- 
o dată e- 
In avan- 
apoi Chi

de a mări 
ideale ;

Răducanu de 
anoi Moiceanu

în campionatul de rugby

GRIVIȚA ROȘIE - POLITEHNICA IAȘI 15-3
Etapă incompletă în campiona

tul de rugby, liderele balonului 
o vad din Capitală, Dinamo și 
Steau<a, nu au jucat — avîndu-și 
partidele amînate — ceea ce l-a 
permis Farului să preia (provi
zoriu) șefia clasamentului. Poate 
pînă miercuri, cînd se vor dis
puta două întîlniri decisive : Fa
rul — Steaua și Dinamo — Gri- 
vlta Roșie.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — POLI
TEHNICA IAȘI 15—3 (6—0). Un 
joc specific de iarnă, cu vînt, 
umezeală, teren greu și specta
tori (puțini) zgribuliți de frig, 
în teren însă cei 30 de jucători 
nu au ținut seama de condițiile 
atmosferice neprielnice și au 
desfășurat un joc bun, cu multă 
mișcare și o spectaculoasă plim
bare a balonului pe liniifle de 
treisferturi. Merite în realizarea 
unui joc apreciabil je au 
bele combatante.
(deși fără C. Dinu, 
Ștefan, V. Vlad, P.R. 
menajați tn vederea 
miercuri) au izbutit 
frumos concepute nu 
sate în aceeași măsură. 
OCTAVIAN MORARU a reușit să 
înscrie prin eseu, la o bună fază 
colectivă a înaintării grivițene.

am-
Bucureșten-li 
A. Ion, E. 
Marin etc., 
meciului de 
cîteva faze 

însă și fini- 
Doar

După 5 runde, In finala șahiștilor

CIOCALTEA SI»
Prima mare surpriză a fina

lei Campionatului național 
masculin de șah s-a produs 
sîmbătă, în runda a IV.-a, cînd 
debutantul Dorel Oltean 
învins, cu negrele. 
Ghindă, 
la titlu 
autorul 
această 
ternațional 
probabil, adversarul (care 
cepuse turneul cu două înfrîn- 
geri consecutive), a jucat foar
te hazardat, a greșit în criză 
de timp, pierzînd un punct, 
socotim noi. foarte important.

Celelalte șapte întîlniri ale 
rundei s-au încheiat remiză. în 
două dintre ele (Nicolaide — 
Ștefanov și Șubă — Rado
vici) s-a dat o luptă foarte in
teresantă. egalitatea fiind con
semnată ____ I...
dovici a găsit într-o poziție in
ferioară 
manevră 
care poate constitui obiectul u- 
nui studiu. Iată și celelalte 
„remize" Stoica — Urzică, 
Foișor — Pavlov, Vaisman — 
Ghițescu, Griinberg — Ionescu, 
Gheorghiu — Ciocăltea.

Și în runda a V-a, desfășu
rată duminică, favoriții cam
pionatului au evitat (se pare) 
lupta menținîndu-se în expec
tativă. Rezultatul 
s-a înregistrat 
mult așteptate de 
căltea — Stoica, 
Subă Pavtav — 
dovici

FOIȘOR - LIDERI

I
I
I

l-a 
pe Mihai 

unul dintre aspiranții 
și — printre altele — 
unui start excelent în 
întrecere. Maestrul in

și-a subestimat, 
în-

după întrerupere. Ba-

o foarte ingenioasă 
de remiză pozițională,

și pline de conținut). Oltean 
a obținut a doua victorie con
secutivă, învingîndu-1 pe Ni
colaide într-un complicat final 
de piese ușoare, iar Foișor l-a 
întrecut pe Urzică printr-o 
subtilă manevră tactică. A fost 
amînată partida Ionescu — 
Gheorghiu, marele maestru a- 
cuzînd o stare gripală.

La încheierea primei treimi a 
campionatului, după 5 runde, 
conduc CIOCALTEA și FOI
ȘOR cu 3,5 p. Urmează : Pa
vlov, Ghindă, Șubă 3 p, Rado
vici, Ștefanov, Oltean, Urzică, 
Stoica 2,5 p, Gheorghiu 2 p (1), 
Griinberg, Vatapian 2 p, Iones
cu l,5p (1), Gnițescu, Nicolaide 
1,5 p.

Astăzi, de la ora 16, în sala 
de festivități a Casei univer
sitarilor se dispută runda a 
Vl-a, care programează urmă
toarele partide : Griinberg — 
Ghițescu, Gheorghiu — Rado" 
viei. Ciocăltea — Ionescu, Șu- 
ba — Ștefanov, Vaisman — Ol
tean, Nicolaide — Pavlov, 
Ghindă — Urzică și Stoica Fo
ișor.

ta mln. 70, după ce tot el ple
case cu cîteva minute mai tas
tate ea din pușcă, doar un pla
caj de ultim moment oprtadu-i 
acțiunea. E drept, grivtțenii au 
mai realizat In min. 26 prin 
Stroe un eseu clar, pe care sin
gur arbitrul FI. Tudorache (ieri 
ta zi nefastă) nu l-a văzut... Ce
lelalte puncte ale învingătorilor 
s-au datorat Iul RADU TUDOR, 
drop, ta min. 2, și l.p., ta mito. 
36, FALCUȘAN, o l.p. ta min. 49 
și transformarea eseului Iul Mo
rarii. Pentru ieșeni, caire au ju
cat cu mult curaj, abordînd par
tida într-o manieră cu totul lău
dabilă, punctele de onoare au 
fost reușite de BENEDEK, din 
l.p. în min. 72. Să mal mențio
năm cea mai frumoasă fază a 
tatîlniriii, fază ta maniera rug- 
byștilor „AII Blacks" datorată 
echipei moldovene și pornită dtn 
„22“-ul propriu cu purtarea ba
lonului ,,la mînă“ (Benedek — 
C. Cioban a — Doroftei — Colibă 
șl din nou Doroftei) și eșuată 
doar la 2—3 metri de ținta gaz
delor. A fost o excelentă miș
care ta teren (se simte mîn« 
Iscusită a antrenorului Emil Cri- 
șan) din păcate prea izolată pe 
parcursul meciului.

GRIVIȚA ROȘIE : Tudose — 
Al. Marin, Voicu, Nlcolae. C. 
Tudor — R. Tudor (min. 46 Făl- 
cușanu), Anton — Pena, Pon- 
gracz, Moraru — Stroe, Măcă- 
neață — Soarlat, Cercel (mln. 
46 Pasache), Pașca ; politeh
nica : Benedek — Motrescu n, 
Năstase, C. Ciobanu, Manea — 
G. Popa, Doroftei — petrișor, 
Nemesniciuc, Colibă — Cristei. 
Andrei — Pătrăhău, Oanea (mta. 
46 Nistor), Elisei.

Dimitrie CALLIMACHI
FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 

SIBIU 11—3 (0—0). Constănțenh
au reușit două eseuri prin 
VARZARU și PLLOTSCHI și 
un drop-goal prin BOGHEANU, 
ta timp ce pentru oaspeți a 
marcat matache dtn l.p. A 
arbitrat D. Grigorescu (N. Ena- 
che, coresp.).

VULCAN — P.T.T. ARAD 4—9 
(0—9). Au marcat : LECA o l.p., 
ATILLA, un eseu, transformat 
de CORDUNEANU, pentru învin
gători, respectiv I. POPA, eseu. 
A condus bine C. Stanca — 
Constanța (O. Guțu, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMtSO? " • 
— RULMENTUL BlRLAD 3—3 
(3—3). Studenții au beneficiat de 
șase lovituri dc pedeapsă din 
,,22“-ul advers, din oare P. MA
RIN a transformat doar una, în 
min. 12. Oaspeții au răspuns prin 
același procedeu : MIHALCEA.
min. 20. A arbitrat : St. Rădu- 
lescu. (C. Crețu, coresp).

eseu,

Voleriu CHIOSE

în clasament : 1. FARUL 22 p, 
2. Dtnamo 22 p (ambele din 8 
partide, la egalitate de puncte 
decide victoria dfreetă). 3. Steaua 
20 p (din 7 meciuri). 4. Grivița 
Roșie 19 p, 5. ,,Poli“ Iași 19 p 
(ambele din 9 meciuri) etc.
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de egalitate 
în întilnirile 
public : Cio- 
Ghițescu — 

Ghindă, Ra- 
Grfînberg și Ștefanov 

— Vaisman (ultima la capătul 
unei lupte foarte Interesante

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 15 NOIEMBRIE 1981 
I. Univ. Craiova — Dinamo 

U. Sportul stud. — Corvinul 
HI. F.C. Argeș— „U“ Cj.-Nap. 1 

Chimia Rm. V. — F.C. Olt 1 
Unirea Foc. — Gloria B-ța 1 
Metalul Buc. — Rapid Buc. X 
C.F.R. Cj-N. — C.F.R. Tim. X 
F.C. Bihor — F.C. Baia 
Brescia — Perugia 
Foggia — Verona 
Pisa — Varese 
Reggiana — Pescara 
Sampdoria — Lazio

1
1

ALE ECHIPELOR DINAMO Șl STEAUA I

IV. 
v.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
x.

XI. 
XII. 

xm.

M. 1
1 

X 
X 
X 

______ _____ X 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 

1.404.950 LEI, din care 368.905 lei, 
report la categoria L

Sfîrșitul de săptămînă a fost 
marcat de cîteva jocuri în ca
drul primei serii valorice a Di
viziei „A* de hochei.
• AVÎNTUL GHEORGHENI — 

DINAMO BUCUREȘTI 5—11 (3—3, 
1—5. 1—3), în primul joc (vineri); 
au marcat : Tureanu 5, Moroșan 
2. Costea 2, Toke si Gherghișan, 
respectiv Daniel 2, Andrei, Gyor- 
gypăi, Barabăs ; a condus A. 
Balint, ajutat dc T. Szabo si L. 
Petraș ; și 5—10 (0—2, 1—4, 4—4) 
ta al doilea meci (sîmbătă), 
cînd mai agitată a fost ultima 
repriză, scorul fiind la un mo
ment dat de 5—7 (mln. 56): au 
marcat : Costea 4, Herghelegiu 2, 
T6ke, Plsăru. Tureanu " ‘ 
respectiv Daniel 2, 
nedek, Gyorgypăl ; 
T. Szabo, ajutat de 
L Andrei.
• STEAUA — 

MIERCUREA CIUC : 
•—O. a—2) In partida

Solyom, 
Tamăs. Be- 

a condus : 
L. Petraș si

PROGRESUL 
11—3 (4—1,

i de sîmbă-

tă după amiază, cind bucureș- 
tenll, după ce au început mal 
puțin convingător meciul, s-au 
dezlănțuit, avind apoi o „căde
re" în final ; au marcat : Chi- 
riță 2, Cazacu 2, Justinian, Hu- 
țanu, Ioniță, Hălăucă. Olenlci, 
Gheorghiu, Popescu, respectiv 
Cociș, Kemenesi, Bejan : a con
dus FI. Gubernu, ajutat de Gh. 
Micu și R. Cristcscu ; si 18—1 
(6—0, 5—1, 7—0), de această da
tă. în confruntarea de dumini
că, hochelștii de la Steaua au 
realizat o victorie categorică : au 
marcat : Chiriță 3, Hălăucă 3, 
Ungureanu 2, Cazacu 2, Jumătate 
2, Olenlci 2, Popescu. Nistor 
Huțanu, Gheorghiu, respectiv 
Kedveș ; a condus M. Dinu, aju 
tat de A. Dibernardo si Gh. M 
cu.

® Azi și mîine, la Miercure- 
Ciuc are loc meciul dta prima 
serie a Diviziei „A" dintre A- 
vîntul Gheorgheni și Dunărea 
Galați.

i
I
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O zi de iarnă, închisă pi rece, cu spectatori pu
țini, zgribuliți — feri în tribunele Diviziei „A- — 
in așteptarea golului înscris de echipa de inimă 
care să-i mai încălzească puțin.

Numai tn Bănie suporterii formației campioane 
au sfidat timpul ostil fotbalului pentru a asista, 
în număr record, circa 50 000 J, la derbyut etapei, 
al turului, al întregului campionat.

Pentru că un eventual succes al actualului li
der, pe terenul principalei contracandidate la 
titlu — cvasicert din momentul eliminării lui 
Beldeanu — ar fi însemnat, odată cu desprinde
rea lui și mai autoritară în clasament, o distan
țare și pe planul moralului a învingătoarei lui 
Inter, decisivă (poate) în pasionantul duel pentru 
supremație.

Mai solidă însă la capitolul PSIHIC a fost ieri 
învingătoarea lui Bold Klub Copenhaga, care, 
printr-un splendid efort de voință, a surmontat 
handicapul numeric, obțtnînd, finalmente, o

victorie, care 
protagonistelor 
din grupul fn 
F.C.M. Brașo'

mute aplaudată 
taculos, disputa

Subliniind — 
performanța lui 
oaspete care se întoarce acasă 
grație unui gol care a rezistat 
minute l), să reținem, in închei 
din zona lanternei : punctul cut 
Hașotî in detrimentul lui „Po 
care, astfel, o egalează In clase

Este un rezultat notabil care 
F.C. Constanța — Universitatea 
„capetele de afiș" ale etapei de 
firește, de cuplajul bucureștean 
?i in zi de iarnă, cind, docr la 
tanță de marele nostru stadion 
balul sfidează concurența mecii 
pe gheață...

Gheorghe

DEFENSIVA OASPEȚILOR APARA UN
A.S.A. TG. MUREȘ
F.C.M. BRAȘOV

o
1 (1)

Spectatori — oproximotlv 8 000. Șu- 
tari s 9-8 ‘ ..............."
12-4. A
(mln. 5).

A.S.A. t . _
tin 6 (mln. 66 Cemescu 5), Isplr 7, 
Ho-jnal 6 — C. Hie 6, Biro 1 6, Boloni 
6 — Fdzekos 5 (mln. 30 Gali 6), Fa
ntei 5, Both H 5.

F.C.M. BRAȘOV ; Clipa 1 - Ștefan 
7, Panache 7, Ncghi 8, Manela 7 — 
Șutea 7, Ciobanu 6 (mln. 28 Chio- 
roonu 6), Ghergha 7 — Bențo 6, Pa- 
raschivescu 7, Borlceonu 6 (mln. 86 
Daraban).

A arbitrat : Al. Mustâțea 9 j la li
nie : E. Ionescu (ambii din Pitești) 
și Gh. D urnit rașca (Constanța).

Cartonașe galbene t GHERGHE, 
SZABO.

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

(pe poartâ : 1—4). Comere: 
marcat t PARASCHIVESCU

Biro H 6 — Szobo 6, Co«-

TG. MUREȘ, 15 (prin telefon).
Meciul debutează cu o veri-

tabilă lovitură de teatru : la 
prima acțiune de atac a oas
peților din min. 5, inițiată de 
Ciobanu, apărarea mureșeană 
acordă corner. Execută Benja 
și balonul i! găsește nemarcat 
în careu pe PARASCHIVES
CU, care trimite, calm și pre
cis, în plasă : 0—1. După alte 5 
minute, brașovenii au o exce
lentă posibilitate să majoreze 
scorul. însă șutului puternic 
expediat de Boriceanu 1 se o- 
pune inspirat Biro II. Sur
prinse, gazdele fac eforturi să 
echilibreze situația, dar ofe’țîs- 
va lor, prea puțin consistentă, 
se izbește de apărarea bine or
ganizată și fermă a echipei 
oaspete. Minute în șir jocul 
are aproape un singur sens, 
spre poarta lui Clina și cele 
mai mari ocazii de gol le în
registrăm în min. 37 și 42 cînd 
Fazekaș și, respectiv, Biro I

A DECIS UN GOL.
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1) 
CORVINUL HUNEDOARA 0

— aproximativ 4 000. Șu- 
(pe poarta : 9—0). Cor* 
A marcat : BUCURESCU

Spectatori 
turi ; 18-4 
nere : 10—1.
(min. 13)..

SPORTUL
7 — M. Marian 7, Cazan 7, Pana 8, 
M-unteanu il 8 — Chihaia 7, Mun- 
teanu 1 6, Șerbânicâ 6 (min. 88 Bo- 
zeșan) — Terheș 8 (min. 89 FI. Grl- 
gore), M. Sandu 6, Bucurescu 8.

CORVINUL : lonițâ 9 - Rednic 7, 
Dubinciuc 7, Gâlan 7, Bogdan 8 — 
Oncu 6, Petcu 6, Nicșa 6, Klein 8 — 
- Ghițâ 5 (min. 64 Lucescu 6), Ga
bor 6 (mîn. 52 Vfietuș 6).

A arbitrat : AL IIie 8 ; la Mnîe : 
R. Șerban și Em. Pâunescu (toți din 
Craiova).

Trofeu! Petschovschî : 10. 
La speranțe : 0-0.

STUDENȚESC : Spertatu

rea, friguroasă, cu 
(în prima repriză) și 

care avea să influențeze 
îndeosebi, 

lauda lor, cele două for
au depășit aceste obsta-

Vreme
ploaie 
vînt, 
controlul balonului, 
Spre 
mâții

UN MECI
c. s. TIRGOVIȘTE 
PROGRESUL-VULCAN

FRAGIL A
trec cu puțir 

Mureșenii 
deciși să 1 
F.C.M. însă s 
mic nu pare 
trece rețeaua 
unei defensiv 
să mențină 
insistă totuși 
reușește să 
în plasă, în u 
nel lovituri d( 
Arbitrul, pe 
însă un fault, 
acordă ■ gotul, 
ciulul crește, 
cet, încet, dar 
rea echipei bi 
min. 88, mai t 
cului, încă o 
gol, dar Szabo 
timă instanță 
îndrepta spre

I

SUCIT!
cole și au oferit un joc bun, 
un meci cu tempou vioi* cu 
angajament, cu faze palpitante 
în cele două careuri, cu inter
venții bune ale celor doi por
tari, îndeosebi ale lui Ioniță, 
care în min. 65 și 78, ca să 
dăm doar două exemple, a sal
vat goluri sigure la 
bele" lui Munteanu I 
pectiv, Bucurescu. O 
dată a fost el învins, 
fază în care nu are 
vină : în min. 13, cînd, Ia ca
pătul unui atac prelungit, 
BUCURESCU a sprintat pe 
stingă, a intrat în careu, a șu
tat puternic, balonul a lovit 
pieptul lui Dubinciuc (nici el 
nu are vină), l-a păcălit pe 
portar șî a intrat în gol. Avea 
să fie singurul gol al partidei, 
pentru că alte ocazii au fost 
ratate de către Terheș (min. 
11), Munteanu I (min. 14), sau 
de partea cealaltă, Rednic (miiK 
31) și Ghiță (min. 41). Cu ’T’W 
ceptia unor scurte perioa< .»*

„bom- 
și, res- 
singură 

într-o 
nici o

prima repriză 
delor, dezinvol 
tac, mereu pe

După pauză, 
Corvinul s-a v; 
prin țesătura c 
nalizarea (nici 
tă) a privat-o 
Ghiță (min. 49) 
58 și 81) au be 
zii favorabile, 
Finalul a apari 
însă, cum spun 
fost imbatabil, 
(min. 80) și Mi 
82) au scăpat < 
Debutul arbitru 
bun. La faza, di, 
cînd Oncu a < 
careu, jucînd cu 
aerian pe care 
gajeze... cu pici 
tri din zece ar 
nalty. Și noi an 
cord cu ei.____

Con

1 (1) 
o

Spectatori - aproximativ 5 000. Șu
turi : 1’5—9 (pe poartâ : 8-3). Cor- 
nere : 8-1. A marcat : GREACA
(min. 45).

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinea 7 - Ni
culescu 7, Ene 7, l. Constantin 
Pitaru 7 — Gheorghe 6 
Alexandru), Dumitrescu
— Greaca 7, Marge la tu 
I, Popescu), Dobrin 6.

PROGRESUL-VULCANj
— Tânăsescu 6, P.
teescu 7, Gh. ț.----- -
(min. 46 M. Ionescu 6), Neeulce 6, 
Simionov 6, Stoichițâ 6 — V. Nicolae 
5, Apostol 6 (min. 60 Marica 6).

A arbitrat • R. Petrescu (Brașov) 8; 
Io linie : M. Neșu (Oradea) și -A. 
Forwirth (Timișoara).

Cartonașe galbene : DOBRIN, 
RICA.

Trofeul Petschovschl : 9.
La speranțe : 4—0 (2—0),

7.
(mln. 83 FI.

6, Aelenei 5
6 (min. 82

Girjoobâ 7
Grig ore 7, Ma- 

Șt-efan 6 — baia 5

MA-

.CENUȘIUL
TIRGOVIȘTE, 15 (prin telefon).

A lost un meci de slabă factu
ră în care Dobrin, piesa de bază 
a tîrgoviștenilor, n-a reușit să-și 
valorifice calitățile, el fiind straș
nic marcat de masivul fundaș 
central P. Grigore. Și cum nici 
noul transferat, Aelenei, nu s-a 
încadrat în jocul echipei locale, 
a reieșit un joc echilibrat în Ca
re Progresul-Vulcan a avut un 
plus de voință, de vitalitate. Pri
ma mare ocazie a meciului a a- 
parținut oaspeților, în min. 6, 
cînd Niculescu a trimis spre pro- 
pria-I poartă, V. Nicolae a inter
ceptat balonul, l-a driblat pe 
Voinea, a centrat pe jos înapoi 
și Stoichită a reluat imprecis din 
interiorul careului. Abia în min. 
21 localnicii se văd mai clar in 
atac, cînd Gheorghe a șutat pu
ternic, din voleu, de la 16 m ; 
mingea a trecut pe sub Gîrjoabă, 
dar și pe lîngă poartă, tn min.

Șl VREME,
28, mingea central 
este reluată impr 
Un șut „bombă" 
diat de fundașul 

' min. 39, dar Gîr 
să respingă bait 
în ultimul minut 
matia locală ben 
lovitură liberă, d< 
care GREACA o 
un șut puternic,

La reluare, acela 
librat al jocului. F 
la un pas de egî 
67, cînd Marica a 
vitură liberă de lâ 
a respins cu difict 
nescu a reluat i 
„transversală". Dii 
în min. 83, a e 
lovitură liberă din 
lui, dar Voinea 
respingă balonul.

Gheor

ÎNTRE UN OFSAID NESEMNALIZAT Șl UN PENALTY NEA
CHIMIA RM. VILCEA 
F. C. OLT

1 (1) 
o

6 000.Spectatori — aproximativ
Șuturi : 16—6 (pe poartâ : 6—2). Cor- 
nere : 5—5. A marcat : GINGU (min. 
38).

CHIMIA : Povel 6 — Basno 6, Ca
targ iu 7, Preda 6, CIncă 7 — Savu 
6 (min. 72 ,G. Stan 6). Alexandru 7 
(min. 81 Iordan), Carabageac 6 — 
Teieșpan 7, Stanca 6, Gîngu 6.

F.C. OLT Nedea 7 — Martinescu 
6, lonașcu 6, Ciocioanâ 6, Matei 6 
— lovânescu 7. P. Petre 5 (min. 76 
Slgmirean), Câțoi 6 - Pițurcă 7, lo- 
mandi 6, Rotaru 6 (mln. 63 Prepe- 
[tâ 6).

A arbitrat : S. Drâgulici 5 ; ta li
ne : I. Za har ia (ambii din Drobeta 
Tr. Severin) șl D. Radulescu (Bucu
rești) ,

Cartonașe galbene : P. PETRE. 
Trofeul Petschovschl : 9.
La speranțe : 2—1 (2-1).

4

RM. VILCEA, 15 (prin telefon).
Luptă aspră pe parcursul 

celor 90 de minute, cu sacri
ficarea subințeleasă a spectaco
lului. Echipa gazdă a atacat 
mai mult, dar cursivitatea jo
cului ei a suferit, căci „coordo
natorul" Savu a fost blocat de 
marcajul insistent al lui Iovă- 
nescu.

în aceste condiții. Chimia a 
ales varianta simplistă a ata
cului pe margini cu centrările 
de rigoare, anihilate ușor de 
fundașii Oltului. Totuși, ocazii
le de gol au surîs echipei 
mai mult spirit 
mia), cele mai 
ratate de Savu 
Stanca (min. 70).

Oaspeții nu au renunțat la 
jocul eminamente defensiv de-

CU 
ofensiv (Chi- 
limpezi fiind 
(min. 36) și

cît după primirea 
38, inscris de Gib 
zițic de ofsaid, 
de (ușierul I. Zahi 
menii din linia în 
rat acțiunile indivi
de dejucat), 
combinațiilor.

Vrînd 
victorie 
luat în 
seseră. 
terminat în forță r 
nințînd careul lui 
șarjă energică a 
dru, acesta a fost f. 
prafața de pedeaps 
dar arbitrul Sevei 
probabil în comoer 
acordat penaltyul < 
punea.

în

să 
de

parcă 
umbrită 
seamă din 
jucătorii

h



CAMPIONII
UNIVERSITATEA CRAIOVA 2 (0) 
DINAMO 0

ir 
■e 
e, 
le 
:ă 
ui 
oe

ul 
in 
ri, 
tă
»- 
>t- 
vei

Spectatori — aproximativ 50 000. Șu
turi : 13—4 (pe poartâ : 7—2). Cor- 
nere : 11-0. Au marcat : CAMATARU 
(min. 68), BĂLĂCI (min. 87).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Boldlcl 
7 — Negrilâ 6, Tilihoi 6, Ștefânescu 
8, Ung urea nu 6 — Țicleanu 6 (min. 
71 Irimeseu 6), Beldeanu, Bălăci 8 — 
Crișan 7, Câmotaru 7 (min. 87 Cîrțu), 
Geolgâu 7.

DINAMO : Moraru 7 - I. Marin 7. 
Bumbescu 7, Dinu 6, Stânescu 7 — 
Augustin 6, Custov 0, Dragnea 5 
(min. 55 Mulțescu 5) — Țâ-lnar 6,. D. 
Georgescu 6, Orac 5 (min. 71 Stra- 
die 5).

A arbitrat î !. Igna (Timișoara) 7; 
la linie : M. Abnamiuc (Suceava) și 
V. Ciocan (Bistrița).

Cartonașe galbene : MORARU. STA- 
NESCU.

Cartonașe roșii ; BELDEANU.
Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 1-0 (1-0).
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CRAIOVA, 15 (prin telefon). 
Miza mare a anulat der- 
byul în bună parte, pentru că 
duelul din Bănie a început 
foarte „tare", urmărindu-se in
timidarea adversarului în cîte- 
va puncte vitale (Bumbescu 
fault la Cămătaru în min. 1 ; 
Ungureanu fault la Țălnar în 
min. 3 ; Negrilă la Orac în 
min. 4). Neimpunîndu-se în a- 
ceastă stare de nervozitate,

at gaz- 
. in a-
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i mult 
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Șl ECHIPA
F. C. ARt^Ș 2 (1)
„U" CLUJ-NAPOCA 0
Spectatori — aproximativ 4 000. Șu

turi : 15—6 (pe poartâ : 9—3). Cor- 
nere : 18—5. Au marcat : RADU H 
(min. 7), TOMA (min. 88).

F. C. ARGEȘ : Ariciu 7 — M. Zam
fir 7, Cîrstea 7, Stancu 7, Eduard 8 
— Kalîo 7, Badea 7, Ignat 6 (min. 
52 Toma 8) — Bâluțâ 6 (min. 55
Nica 5), Radu II 7, Turcu 7.

„U" : Lâzâreanu 7 — L. Mihai 6, 
Ciocan 6, FI. Pop 6, I. Mureșan 6 - 
Porațchi 6, Boca 6 (min. 80 A. Mure
șan), Moș 6 — Dobrotâ 5, Cîmpeanu 
II 6, Țiglariu 6 (min. 46 Albu 7).

A arbitrat : I. Pop 9 ; la linie : C. 
Mateescu și V. Mândescu (toți din 
București).

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

PITEȘTI, 15 (prin telefon).
Gazdele au abordat întîlnirea 

cu o mare dorință de victorie.

ALEXE
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DE DOUA ORI-ÎN PLASĂ, DE TREI
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 (1) 
F. C. CONSTANTA 1 (0)

Spectatori — aproximativ 4 000. Șu
turi : 16—1'1 (pe poartâ : 7—3). Cor- 
nere : 8—3. Au marcat : NEDELCU 
(min. 38, din 11 m), respectiv PE- 
NIU (min. 56).

POLITEHNICA : Moise 7 - Șunda
6, Bocânici 5 (min. 60 Vișan 6), Șer- 
bânoiu 6, Murar 6 — Manea 5, Vlâ- 
tân-escu 6 (min. 60 Nucâ 6), Dumi
tru 8 — Anghel 7, Nedelcu 7, Co
tea 6.

F.C. CONSTANȚA : Costaș 7 - Bo- 
raii 6, Av -eseu 8, Nistor 6, Turcu 
6 — Drcr .u 6, Gache 6, Constan- 
tinescu 6 (min. 84 Purcârea) — Peniu
7, Pe teu 7. Moldovan 5 (min. 89 
Mârculescu).

A arbitrat : V. Tâtar 9 ; ta linie :
C. Rațiu (ambii din Hunedoara) și
S. Necșulescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : NISTOR, BO- 
RALI.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2-1 (2-0).
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POLITEIIHICA IAȘI — VII
TORUL MECANICA VASLUI 4-2 
(4—1). Au marcat : Romilă (min. 
2 din 11 m), Simionaș (min. 12), 
Paveliuc (min. 14) și Florean 
(min. 44), respectiv Georgescu 
(min. 25 din 11 m și min. 50).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 (0—0).
Autorul golului : Burlcanu (min. 
84).

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S.M. SUCEAVA 2—0 (0—0). A
înscris : Ciorceri (min. 70 și 84).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LATI — GLORIA BUZĂU 0—0.

C.S.U. GALATI — CONSTRUC
TORUL IAȘI 2—1 (0—1). Au în
scris Lala (min. 55) și Popoacă 
(min. 76). respectiv Bandac (min. 
8)

RELONUL 6AVINEȘTI — 
I.M.U. MEDGIDIA 2—1 (1—1). Au 
marcat : Nicolau (min. 21 din 11 
m), Fodor (min. 83), respectiv 
Braic (min. 2).

DELTA TULCEA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 0—0.

C. S. BOTOȘANI — VICTORIA 
TECUCI 5—1 (2—0). Autorii go
lurilor : Brihac (min. 8), Luca 
(min. 33), Iepure (min. 70 și 80), 
Macovei (min. 73). respectiv 
Ichim (min. 61).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—1 
(0—0). Marcatori : Barbu (min. 
69 din 11 m) pentru gazde. Va- 
silî’j (min. 71) pentru oasneti.

Relatări de la • M. Macovei, V. 
Manoliu, C. Malnasi, Ț. Sirfo- 
nol. Gh. Arsenie. C. Rusu, P. 
Comșa, S. Ungureanu, Gh. Brio- 
tă.

AU CÎȘTIGAT ÎN
prin măcar un cartonaș galben, 
arbitrul I. Igna va contribui la 
tensiunea primei reprize in 
care s-a jucat puțin fotbal. Au 
fost, firesc, și ci te va ocazii in 
primele 45 minute (Geolgău — 
min. 7 ; D. Georgescu — min. 
14 ; Bălăci — min. 39 și 45) 
însă impresia generală a pri
mului act a fost defavorabilă 
fotbalului. Mai ales că în mi
nutul 26 s-a petrecut și o fază 
care a aprins spiritele pe Cen
tralul craiovean : pe atacul 
campionilor, Moraru iese decis 
la minge, Beldeanu cade, pu
blicul solicită penalty (noi nu 
l-am văzut !), Moraru îl trage 
de păr pe Beldeanu, acesta îi 
dă un pumn Iui Dinu (,,m-a 
tras și Dinu de păr, de aceea 
am replicat nervos a afir
mat în pauză jucătorul craio
vean), dar arbitrul I. Igna l-a 
eliminat numai pe Beldeanu. 
Era tot ce s-a reținut, practic, 
dintr-o repriză săracă, cu nu
mai două șuturi pe poartă, din 
45 minute în care mijlocul di- 
namovist, deși mai matur, nu 
a împins atacul.

Din fericire, pentru ' meci, 
intervenția fermă la pauză a 
observatorului federal Fl. Du
mitrescu a liniștit jocul șî der- 
byul s-a mai apropiat cît de cit 
de... fotbal. E meritul craiove-

Șl RADU II ÎN
Prima repriză, mai puțin spec
taculoasă și darnică în faze de 
poartă decît avea să fie actul II, ni 
l-au arătat pe argeșeni, în ma
joritatea timpului. în atac și 
deschlzînd destuii de repede sco- 
rull, în min, 7 : o suită de com
binații Turcu — Badea — Turcu — 
RADU II, un șut din întoarcere 
al ultimului, aflat într-o puter
nică revenire de formă, și Lăză- 
reanu nu poate împiedica intra
rea mingii în plasă. F.C, Argeș 
acționează mult pe aripa dreap
tă prin Băluță, execută multe 
centrări, dar clujenii, sînt Ia 
post. Notăm, în această parte a 
meciului, ocaziile lui Kallo 
(min. 29) și Turcu (min. 36). 
Oaspeții au avut o singură si
tuație mai clară, în min. 39, 
cînd șutul lui Cîmpeanu IT a 
fost respins în corner de M. 
Zamfir.

Mult mai animată, cum subli
niam, repriza a n-a. După o ac-

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon).
La sfîrșitul întîlnirii, unii su

porteri ai lui ,,Poli“ i-au apostro
fat pe majoritatea componenților 
echipei. Amărăciunea lor a fost 
provocată nu numai de punctul 
pierdut pe propriul teren, ci mai 
ales de jocul mediocru practicat 
de studenții timișoreni. Deși au 
dominat, în unele perioade chiar 
categoric, timișorenii n-au putut 
să termine învingători, deoarece 
au greșit, uneori copilărește, în 
dsfășurarea acțiunilor ofensive — 
prin centrări înalte in careul ad
vers căutîndu-1 tot timpul pe Ne
delcu, dar și în faza de apărare, 
unde constănțenii Petcu și Peniu 
au găsit deseori culoare largi 
spre poarta lui Moise. Replica lui 
F.C. Constanța a fost dîrză în 
primele 45 de minute, cînd a pus 
accentul pe defensivă și a con
struit contraatacuri periculoase. 
Peniu (în min. 17), Dumitru (min.
23 — bară' și Drogeanu (în min. 
34 șl 36) au fost la un pas de

ETAPA VIITOARE (duminică 
22 noiembrie) : F.C.M. Progre
sul Brăila — Politehnica Iași, 
Gloria Buzău — Unirea Dinamo 
Focșani, Victoria Tecuci — Vii
torul Gheorgheni, Gloria Bistri
ța — Delta Tulcea, C.S.M. su
ceava — C. S. Botoșani. I.M.U. 
Medgidia — C.S.U. Galati, Con
structorul Iași — Relonul Săvi- 
nesti, Ceahlăul P. Neamț — 
F.C.M. Sideru.rgis-tul Galati, Vii
torul Mecanica Vaslui — C.S.M. 
Sf. Gheorghe.

1. POLIT. IAȘI 14 9 3 2 21- 9 21
2. Unirea D. Focș. 14 8 3 3 19-11 19
3. Gloria Bistrița 14 8 2 4 27-11 18
4. C.S.M. Suceava 14 8 1 5 28-15 17
5. C.S.M. Sf. Gh. 14 7 3 4 25-17 17
6. Gloria Burau 14 7 2 5 19- 8 16
7. F.C.M. Galați 14 5 6 3 16-10 16
8. C.S. Botoșani 14 6 3 5 25-18 15
9. Viitorul Vaslui 14 6 2 6 15-15 14

10. I.M.U. Medgidia 14 6 2 6 18-23 14
11. Viit. Gheorgheni 14 4 5 5 10-11 13
12. Delta Tulcea 14 5 3 6 15-19 13
13. F.C.M. Progresul 14 4 4 6 14-11 12
14. Ceahlâul P. N. 14 4 4 6 12-19 12
15. C.S.U. Galați 14 6 0 8 19-29 12
16. Constr. lași 14 3 2 9 10-26 8
17. Relonul Sâv. 14 2 4 8 10-28 8
18. Vict Tecuci 14 3 1 10 9-33 7

SERIA A II-a
PETROLUL PLOIEȘTI — GAZ 

METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0). Au
torul golului : Toporan (min. 
74).

METALUL BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 1—1 (0—0). Au 
înscris : C. Nica (min. 78) pentru

10 OAMENI.. DOMINARE NETĂ, VICTORIE LA LiMITĂ
nilor, desigur, care în 10 oa
meni au forțat victoria de or
goliu și de clasament, printr-un 
joc mai apropiat de posibilită
țile lor, în timp ce oaspeții, 
surprinzător, s-au stins treptat. 
Insistența studenților se vede 
materializată prima dată in 
min. 68. Ștefănescu a făcut o 
cursă excelentă, a șutat vio
lent, lingă bară, dar Moraru a 
„scos" senzațional în corner ; 
Bălăci a executat lovitura do 
colț, Ungureanu a prelungit Ia 
CAMATARU, acesta a făcut o 
piruetă printre fundașii bucu- 
reșteni și a înscris de Ia 7 m. 
Fusese prima fază. de fotbal a- 
devărat din acest derby ! Li
derul, însă, care nu ieșise la 
atac, deși avea superioritate 
numerică, nu o face nici acum, 
joacă modest faza ofensivă și 
campionii sprintează în finalul 
partidei pentru a-și onora bla
zonul. Ei ratează în min. 81 
prin Cămătaru ; Moraru res
pinge de la 18 m, cu piciorul, 
atacul lui Crișan ; pentru ca 
BĂLĂCI să transforme impe
cabil, cum numai el știe să o 
facă, o lovitură liberă de Ia 18 
m în min. 87, stabilind scorul 
final. Ultima impresie, ar tre
bui. firește, să însemne „suc
cesul meritat al campionilor".

Mircea M. IONESCU

REVENIRE
țiune, Cîmpeanu n (min. 50), 
blocată ou dificultate de apăra
rea piteșteană, este rîndul iui 
Kallo (min. 61) și Toma (mim. 
73) să efectueze incursiuni peri
culoase la poarta lui Lăzăreanu. 
Ocazia cea mai clară a pitește- 
nilor se va înregistra în min. 74, 
cînd după o pătrundere a lud 
Turcu, urmată de o pasă la 
Radu n, vîrful de atac al gaz
delor trimite puternic balonul în 
bară. în final. F.C. Argeș accen
tuează presiunea șl după situa
țiile ratate în min. 77 'de M. 
Zamfir și min. 85 (lovitură li
beră Radu n, boxează Lăzărea
nu, reia Turcu și Pop dega
jează de pe linia porții), argeșe
nii îșl măresc avantajul în min. 
88 : un corner excelent executat 
de Eduard și TOMA reia mingea 
cu capul în pfasă.

Eftimie IONESCU

ORI —ÎN BARĂ...
deschiderea scorului, dar aceasta 
a făcut-o NEDELCU în min. 38, 
din penalty, acordat just Ia un 
henț în careu comis de Peniu, ve
nit în sprijinul colegilor săi din 
apărare.

După pauză, Cotec (min. 50), 
Petcu (min. 51) și Moldovan 
(min. 53) au ratat din poziții 
foarte favorabile, iar PENIU, în 
min. 56, a adus egalarea, la o ac
țiune a lui Petcu, care a cen
trat de pe partea dreaptăț Moise 
n-a putut reține balonul respin- 
gînd în picioarele „nouarului*’ 
constănțean. Pînă la sfîrșitul me
ciului, jocul a fost mai deschis 
decît în prima repriză, fazele au 
alternat de la o poartă la alta, 
însă Nucă (min. 61 — bară), Pe
niu (min. 68 — bară și min. 86, 
de la 7—8 m, ne jenat de nici un 
adversar, a luftat) nu au putut 
schimba soarta meciului.

Pompiliu VINTILA

Metalul, respectiv Cojocaru (min. 
54).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALUL PLOPENI 1—0 (0—0). Au
torul golului : Păturariu (min. 
73).

PANDURII TG. JIU — CAR- 
PAȚI MÎRȘA 2—1 (2—1). Au
marcat : Găman (min. 4) și 
Croitoru (min. 22), respectiv 
Vîțan (min. 39).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Singurul gol a fost înscris 
de Sultănoiu (min. 55).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — ENER
GIA SLATINA 3—0 (1—0). AU
marcat : Gabel (min. 14 și 85). 
Turlea (min. 63).

FLACARA MORENI — I.C.I.M. 
BRAȘOV 0—0.

DUNĂREA CALARAȘI — CHI
MICA TÎRNAVENl 2—0 (1—0). Au 
înscris : Ștefan (min. 10) și Du
mitru (min. 64).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 3—1 
(0—1). Autorii golurilor : Gh. Ra
du (min. 58), Stancu (min. 76) si 
Voicilă (min. 79), respectiv Du- 
mitiasa (min. 44).

Relatări de Ia I. Tănăsescu, N. 
Ștefan, C. Gruia, M. Bâloi, D. 
Brănoiu, T. Maniu, Gh. Ilinca, N. 
Constantinescu, Al. Bizon.

ETAPA VIITOARE (duminică 
22 noiembrie) : Autobuzul Bucu
rești — Petrolul Ploiești, Ener
gia Slatina — Pandurii Tg. Jiu, 
I.C.I.M. Brașov — Automatica 
București, Chimica Tîrnăveni — 
Șoimii I.P.A. Sibiu. Carpați Mîr- 
șa — Rapid București, Metalui 
București — Rulmentul Alexan
dria, Metalul Plopeni — Gaz me
tan Mediaș, Luceafărul București 
— Tractorul Brașov. Dunărea 
Călărași — Mecanică fină Bucu
rești. Flacăra Moreni stă.

STEAUA 1 (0)
JIUL PETROȘANI 0

Spectatori — aproximativ 5 000. Șu
turi : 19—4 (pe poartâ : 7—1). Cor- 
nere : 15—2. A marcat : ION
GHEORGHE (min. 82).

STEAUA î lordache 6 — Anghel'ini 
5. lovan 6, Someș 7 — Muresan 6 
(min. 62 Fierea 6), Stoica I 6, lordâ- 
nescu 5 (min 56 Balint 6), I. Gheor- 
ghe 7+ — Majaru 6, Sertov 6, Câmui o+.

JIUL : Ca vai 7 — V. Popa 5, Rusu 6, 
M. Popa 6~K Giurgru 5 — Șumu- 
lanschi 6, Varga 7, Muia 6 (min. 85 
P. Grig ore). Frați lâ 6 (min. 69 
Vînâtoru 6) — Sâiâjan 5, Lasconî 6.

A arbitrat : M. Adam (Cluj-Napoca) 
9; la Hnie e M. Ludoșan (Sibiu) șî
D. Munteami (Bîrlad).

Cartonașe galbene : GIURGIU,
STOICA I.

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

A fost spectaculos și cu re
zultat sub semnul întrebării 
acest meci disputat pe ploaie 
si vînt rece, în care gazdele au 
atacat și dominat întreaga des
fășurare a partidei în fața u- 
nor oaspeți hotărî ti să nu ac
cepte gol. Cu o apărare gru
pată în jurul careului de 16 m, 
Jiul a rezistat 82 de minute 
pînă să primească golul în- 
frîngerii, la care, dealtfel, a și 
contribuit. Steaua a păstrat 
numai trei fundași pentru cele 
două vîrfuri de atac ale adver
sarilor și a aruncat toate for
țele în atac. Dar a combinat 
mult, steliștii debutanți preluînd 
tradiția echipei de a vămui 
mult mingea, mentalitate încă 
solid reprezentată de Iordănes
cu. De aceea valurile de 
atacuri ale militarilor se soldau

MAI CLAR CHIAR DECÎT ARATĂ SCORUL
5. C. BACĂU 3 (2)
U.T.A. 0

Spectatori — aproximativ 5 000. Șu- 
^turi s 33—3 (pe poartâ : 15—2<). Cor- 

nere î 15—3. Au marcat : ȘOȘU (min. 
32 și 44), ANDRIEȘ (min. 48, din 
11 m).

S.C. BACAU : Mangeac 7 — An- 
drieș 7, Cârpuci 8, C. Solomon 8, I. 
Solomon 7 (min. 86 Elisei) — Șoșu 
7, Vamanu 7, Penof 8 — Ș o iman 7, 
Botez 6 (min. 46 Antohi 7), Chitaru 6.

U.T.A. : Ducadam 6 — Marcu 6, 
Kukla 8, Bodi 6, Giurgiu 6 — Mușat
6, Tisa 6, Coraș 7, Hirmler 5 — Cura 
5 (min. 65 Vușca-n 5), Csordas 5 
(min. 61 Urs 5).

A arbitrat : A. Deleanu 9 ; la li
nie : Gh. Manta și C. Matache (toți 
din București).

Cartonașe galbene : C. SOLOMON.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 7—0 (3—0).

BACĂU, 15 (prin telefon).
Vremea total nefavorabilă (la- 

povită și ninsoare) a determinat 
pe mulți iubitori ai fotbalului 
din localitate să absenteze de la 
acest meci. Dar ei nu pot decît 
să regrete acest lucru, deoarece 
echipa lor favorită a avut azi 
(n.r. ieri) o evoluție foarte bună 
și a obținut o victorie mai cla
ră chiar decît o arată scorul de 

-3—0.
Așa cum începuse, meciul nu 

lăsa nicidecum impresia că va 
avea acest deznodămînt. în pri
mul sfert de oră jocul a fost 
destul de echilibrat, și cea din
ții mare ocazie de gol a apar
ținut oaspeților, în mim. 7. cînd 
la o greșeală de începător a lui 
C. Solomon, Cura a preluat 
mingea. a pătruns în careu 
și a șutat. dar Mangeac a

1. PETROLUL PL. 14 9 3 2 22-10 21
2. Rapid Buc. 15 8 4 3 31-10 20
3. Rulmentul Alex. 14 8 2 4 16-11 18
4. Mecanicâ fina 15 5 6 4 21-14 16
5. Șoimii Sibiu 14 7 2 5 21-17 16
6. Automatica Buc. 14 6 4 4 22 16
7. Gaz metan 14 7 2 5 14-18 16
8. Autobuzul Buc. 14 6 2 6 18-19 14
9. Dunârea Câlârași 15 7 0 8 21-24 14

10. Energia Slatina 14 6 2 6 17-21 14
11. Metalul Buc. 14 5 3 6 16-13 13
12. Flacâra Moreni 15 5 3 7 14-16 13
13. Chimica Tîrna 14 5 3 6 13-15 13
14. Carpați Mîrșa 14 4 4 6 12-14 12
15. Metalul Plopeni 14 5 2 7 12-16 12
16. Tractorul Bv. 15 5 2 8 14-22 12
17. Pandurii Tg. Jiu 15 5 2 8 18-26 12
18. I.C.I.M. Brașov 14 1 4 9 9-25 6

SERIA A Ul-a
F. C. BIHOR — F. C. BAIA 

MARE 3—1 (0—0). Au marcat :
Lupău (min. 70), Roja (min. 76) 
și Grosu (min. 81), respectiv 
Koller (min. 85).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.I.L. SIGHET 0—0.

C.S.M. DROBETA TH. SEVERIN 
— OLIMPIA SATU MARE 2—1 
(0—1). Au înscris : Bilan (min. 
46), Udrea (min. 70). respectiv 
Pinter (min. 44).

MINERUL ILBA SEINI — AU
RUL BRAD 0—0.

STRUNGUL ARAD — MINE
RUL CAVNIC 2—1 (1—1). AU 
marcat : Șchiopu (min. 25 și 72), 
respectiv Roatiș (min. 37).

DACIA ORAȘTIE — RAPID 
ARAD 2—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Neagu (min. 35). S. Po
pa (min. 63). respectiv Lesu 
(min. 721.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — C.F.R.

cu ratări, îndeosebi cu șuturi 
anemice la poartă.

Deși în min. 12 Sertov a a- 
nimat tribunele cu o „bară“, 
după aceea, Iordănescu (24), 
Majaru (42) și iar Iordănescu 
(44) au irosit mari ocazii de 
gol. După pauză, două situații 
puteau schimba fața jocului, 
rezultatul și chiar dimensiunea 
scorului. Prima : în min. 49 
cînd Rusu l-a faultat în careu 
pe Ion Gheorghe și Iordănescu 
a executat penaltyul pe lingă 
bara laterală dreaptă. A doua : 
în min. 71 cînd Lasconi a tre
cut cu ușurință în dribling pe 
lingă Anghelini, a centrat in 
careu, pe jos, și Varga, de la 
14 m, a tras in bară, de unde 
mingea a revenit în careu, la 
Sălăjan care a șutat pe lingă 
poartă.

Se părea că Steaua înceti
nise ritmul de joc și după atî- 
tea ratări și emoții rezultatul 
final se prevedea egal. Și to
tuși, în min. 82. Ia un nou atac 
al militarilor, apărarea Jiului 
se încurcă ; fundașul M. Popa, 
excelent pînă atunci, trimite 
mingea fără adresă, ION 
GHEORGHE profită și. din 
partea stingă a careului, de la 10 
m, trimite mingea în plasa 
porții Ini Cavai, notat cu 
7, vizavi de Iordache care, ne- 
fiiind aproape deloc solicitat, a 
primit doar nota-medie a echi
pei Steaua.

Avînd în vedere datele jo
cului, victoria echipei Steaua, 
întinerită masiv, este meritată.

Aurel NEAGU

respins i;n-extremis in corner. 
• După aceste 15 minute însă bă
căuanii au preluat initi-ativa, 
pe care nu au mai cedat-o 
pînă la încheierea meciului. Ei 
au atacat aproape în perma
nență. au creat faze de mare 
spectacol în careul arădenilor, 
dar nu au reușit să fruct!4- 
fine decît o mică parte din o- 
caziile ivite. Scorul l-a des
chis ȘOȘU, în min. 32, prin 
fructificarea unei inteligente 
pase primite de Ia Vamanu. 
Tot ȘOȘU a ridicat scorul, în 
min. 44, insă de astă dată cu 
largul concurs al portarului 
Ducadam, care a respins în 
propria-i poartă mingea șutată 
de mijlocașul băcăuan.

La numai 3 minute de la re
luare, Șoiman a fost faultat 
in careu și ANDRIES a trans
format penaltyul. Dominarea 
gazdelor a continuat și. în min. 
67, Ducadam a rămas simplu 
spectator la o „bară“ a lui An
tohi. Oaspeții au și ei o mare 
ocazie de gol în min 62 la o 
degajare greșită a lui Man
geac, însă portarul băcăuan își 
repară imediat gafa parînd 
spectaculos șutul lui Coraș. în 
ultima parte a meciului am a- 
sistat la atacuri debordante 
ale gazdelor, însă, fie impre
cizia acestora, fie intervențiile 
salvatoare ale lui Ducadam 
(care și-a revenit spectaculos 
după penibila evoluție din pri
ma oră de joc) au făcut ca 
U.T.A. să scape doar cu 0—3 
după o evoluție cu mult sub 
așteptări.

Constantin FIRĂNESCU

TIMIȘOARA 1—1 (0—1). Au mar
cat : Rău (min. 54) pentru clu
jeni, respectiv Cîreiumaru (min. 
30).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 
LUPENI 1—0 (0—0). Singurul gol 
a fost înscris de Bălosu (min. 59 
— autogol).

U. M. TIMIȘOARA — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 2—0 (i—0). Au
torii golurilor : Roman (min. 35) 
și Belanov (min. 89).

Relatări de la : I. Gliișa, Z. 
Kovacs, M. Focșan, A. Moraru, 
N. Străjan, I. Siminie, I. Lespuc, 
D. Glăvan. Șt. Marton.

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

1. F.C. BIHOR 14 11 2 1 40-15 24
2. Someșul S.M. 14 7 3 4 19-17 17
3. U.M. Timișoara 14 8 0 6 18-21 16
4. Aurul Brad 14 7 1 6 20-15 15
B. F.C. Baia Mare 14 6 3 5 18-13 15
6. Strungul Arad 14 6 3 5 22-22 15
7. înfrățirea Oradea 14 7 0 7 27-19 14
8. F.C.M. Reșito 14 5 4 5 24-16 14
9. C.S.M. Dr T.S. 14 6 2 6 20-16 14

10. C.I.L. Sighet 14 6 2 6 14-17 14
11. Minerul Cavnic 14 5 3 6 22-23 13
12. C.F.R. Tim. 14 4 4 6 24-20 12
13. Olimpia S. M 14 5 2 7 16-17 12
14. Rapid Arad 14 5 2 7 17-23 12
15. Min. Ilba Seini 14 4 4 6 13-22 12
16. C.F.R. Cj-Nap. 14 4 4 6 13-26 12
17. Min. Lupeni 14 5 1 8 21-25 11
18. Dacia Orâștie 14 4 2 8 15-36'10



Divizia „A" de volei DM NOU, DOAR O REPRIZĂ BUNĂ...

fM Ci Clil/AikiiA (mi DCDrno&irnn r rTADnLmivh LX ([î) dl oILVAiNIA (mj - rtKrUKMtKtLt tlArtl
P, F. ccnnniiia — România I9-!6 (19), la hanubal

Divizia „A“ de volei a progra
mat ieri ultima etapă a turului 
în campionatul feminin și pe
nultima în cel masculin. Dintre 
rezultate, de subliniat victoriile 
în deplasare realizate de Chim- 
pex Constanța la Baia Mare 
(mare surpriză) și de Sllvania 
Simleu Silvan «eP la Oradea.

FEMININ
MARATEX BAIA MARE — 

CHIMPEX CONSTANȚA 0—3 
(—12, —12, —4). Lipsită de trei 
titulare (Mariana Jurj, Doina 
Săvoiu și Niculina Stanică), lo
calnicele au cedat în numai 56 
de minute ! Oaspetele au evoluat 
foarte bine în toate comparti
mentele. exploatînd cu prompti
tudine greșelile poziționale a.le 
bă imărep celor. De la Învingă
toare s-au remarcat Liliana 
Pașca, Emilia Cernega. Luxa Ra- 
covițan și Ileana Stati, iar de la 
învinse Georgeta Cioflînc și 
Silvia Dobrovolschi. Arbitri : L 
Leizcriuc din Iași și I. Nicules- 
cu din București (A. Crișan, 
coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—1 
(13, —13, 0. 4). Timișorencele, cu 
Cristina Cosma în sextetul de 
bază, au jucat ceva mal bine 
decît vineri, cu Dinamo, însă 
numai jumătate de meci. Din 
setul al treilea studentele n-au 
mai contat. rapidistele — în 
frunte cu Ileana Tîrnovean, Ana 
Grecu, Constanța lorga și Ma
riana Ivanov — punctînd fără 
dificultate adesea direct din ser
viciu, într-un teren în care dom
nea deruta. Foarte bun arbitra
jul : FI. Scorțaru din Galați și 
N. Ionescil din București (A.B.).

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—d (10, 
13, 6). Partida a fost echilibrată

CUPELE EUROPENE 
LA VOLEI FEMININ

Urmare din pag I)

petiției, Dinamo urmează să 
întîlnească la 12 (sau 13) de
cembrie, pe teren propriu, -și 
la. 19 (sau 20) decembrie, în 
deplasare, pe campioana Gre
ciei, A.O.N. Zirinos Atena.

★
Aproape 2 000 de spectatori 

au asistat la meciul retur din 
preliminariile Cupei cupelor 
la volei, dintre Farul Constan
ța. și Ilapoel Kfar-Saba (Israel). 
Ca și în primul meci, victoria 
a revenit constănțencelor cu 
3—0 (2, 8, 4). Antrenorul Do
rin Jitaru a utilizat întreg 
lotul, din care s-au evidențiat 
Maria Enache, Iuliana Enescu 
și Gulniza Gelil. De la oas
pete au jucat mai bine Mahoz 
Vcred, Ester Dcn-Zion șl 
Lountz Michal. Jocul a durat

LA BISTRIȚA VA AVEA LOC 
BALCANIADA DE HALTERE
Da sfîrșitul acestei săptămîni, 

de ioi pînă duminică. în 
Sala ♦ sporturilor din Muni
cipiul Bistrița se va desfășura 
Balcaniada de haltere pentru 
seniori

La federația noastră de spe
cialitate și-au anunțat partici-

NOUA ZEELANDĂ A ÎNTRECUT
FRANȚA, LA RUGBY

PARIS. (Agerpres). —
Simbătă, in primul meci-test 
pe care selecționata de rugby 
a Noii Zeelande l-a susținut, 
la Toulouse, in compania re
prezentativei Franței, victoria a 
revenit, cu scorul de 13—9 
(10—9). rugbyștilor „AII 
Blacks". întilnirea s-a dispu
tat. majoritatea timpului. între 
pachetele de înaintași, rugbyș- 
tii neozeelandezi dovedindu-se 
suoeriori in regrupări si în 

ACEKDA SĂPTĂPÎNII [16-22 noiembrie]
16— 22 Handbal ; optimi de finală în cupele europene

masculine.
Tenis : campionatele internaționale ale America 
de Sud, la Buenos Aires.

Ciclism : Cursa de 6 zile, la Grenoble.
17— 29 Volei î Cupa mondială (bărbați), în Japonia.
18 Fotbal : preliminarii ale C.M. : R.F. Germania —

Albania (grupa 1) la Dortmund, Franța — Olanda 
(grupa a 2-a) la Paris. U.R.S.S. — Țara Galilor
(grupa a 3-â) la Tbilisi, Anglia — Ungaria (grupa
a 4-a\ la Londra, Irlanda de Nord — Israel (grupa
a 6-a) la Belfast și Portugalia — Scoția, (grupa a
6-a) la Lisabona.

21 Fotbal : preliminarii â’e C.M. : Iugoslavia — Lu
xemburg (grupa a 5-a).

22—29 Gimnastică : campionatele mordiale (bărbați și fe
mei), la Moscova.

numai în setul al doilea, cînd 
studentele au avut chiar avan
taje de cîte 2—3 puncte (4—1, 
6—3, 11—8, 12—9, 13—11), dar cam
pioanele au remontat grație per
cuției în atac. învingătoarele 
n-au desfășurat totuși un 1oc la 
nivelul posibilităților. Remarcate: 
Doina Moroșan, Mirela Pavel, 
Corina Crivăț (D), Constanța Mi- 
litaru și Lucreția Mirea (U). Ar
bitraj foarte bun : N. Georges
cu din Ploiești șl Gr. Nedelcu 
din București (N, Mateescu, 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 (6, 3, 
—1, 5). în ciuda scorurilor deta
șate pe seturi, jocul a fost fru
mos, spectaculos. S-a evidențiat 
întreaga echipă băcăuană. Ar
bitri : V. Arhire din Brașov și
E. Ududec din Suceava. (S. Ne- 
niță, coresp ).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
PENICILINA IAȘI 3—0 (14, 11, 
16). Meci frumos, cu răsturnări 
spectaculoase de scor. Gazdele 
au fost surprinse de începutul 
bun al ieșencelo’r care au con
dus cu 13—2 în setul întîi ! în 
setul 3, sibiencele au condus cu 
13—1 șl au fost ajunse șl depă
șite : 14—16 ! Remarcări : Mirela 
Popovici, Doina Bischin, Anca 
Stefan (C.S.M.), Georgeta Popes
cu și Gabriela Bordel (P). Ar
bitri : L Rusu din Timișoara șl 
I. Covaci din București (I. Io- 
nescu, coresp.).

MASCULIN
C.S.U. ALUMINA ORADEA — 

SILVAN IA ȘIMLEU SILVAN1E1 
2—3 (—7, —2, 18, 13, —11). în
tr-un meci dramatic, care a du
rat două ore și 10 minute, echi
pa oaspete s-a dovedit mal omo
genă și a cîștlgat pe merit, în
deosebi datorită jocului mai va

Tinăra jucătoare dinamovlstă Carmen Bobe nu poate fi împie
dicată să puncteze de blocajul individual opus de campioana 
portugheză Leixoes. Foto : Vasile BAGEAC

numai 38 de minute. Arbi
traj bun : Stoian Panteleev
(Bulgaria) și Sorin Popescu 
(Constanța). (G. TAMAȘ — 
coresp.).

parea reprezentativele Bulga
riei una dintre cele mai pu
ternice din lume —, Albaniei, 
Iugoslaviei, Greciei și Turciei. 
Bineînțeles, alături de aceste 
formații va lua startul și se
lecționata țării noastre.

momentele fixe. Singura fază 
mai interesantă de atac s-a 
desfășurat în min. 33. cînd ari
pa S. Wilson a înscris la colț 
unicul eseu al meciului, cele
lalte puncte ale oaspeților fiind 
marcate de Allan Hewson — 
două lovituri de pedeapsă și 
un drop-goal. Punctele echi
pei franceze au fost realizate 
de Laporte (2 l.p.) și Gabernet 
(un drop-goal). 

riat în atac și superiorității la 
blocaj. Remarcați : Manole, Nagy, 
Todoran (C.S.U.), respectiv Tu- 
tovan, Strauff și Colceag. Arbi
tri : E. Costoiu din București și 
V. Szakăcs din Bala Mare. (P. 
Lorincz — coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— C.S.U. GALAȚI 3—1 (2, —11, 
10, 4). După cum începuse par
tida, se contura o victorie da
ră, în trei seturi, a gazdelor, 
dar în setul al doilea gălățenii 
s-au aliat la cîrma jocului tot 
timpul. Numai în acest set... Re
marcări : loniță, Băroiu, Mari
nes cu de la învingători. Pustiu 
de la învinși. Arbitraj fără pro
bleme : M. Constantlnescu din 
Ploiești șl I. Armeanu din Bucu
rești. (M. Vesa).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(13, 7, 12). Victorie meritată a lo
calnicilor într-un joc disputat. 
Evidențiați : Stoian, Braun, Du
mitru (U), Grădinarii și Solea 
(P). Arbitri : A. Dinicu și Gh. 
Simulescu din București (T. Cos- 
tin, coresp.).

EXPLORĂRI baia mare — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (13, 
12, 6). Partidă destul de echili
brată, gazdele depunînd mari e- 
forturi pentru a cîștiga. S-au re
marcat : Bălaș, Bujor, Mîțu (E), 
BuJIlă, Stancu șt Sterea (T). Ar
bitri : I. Niculescu și I» Leize- 
riuc (C. Aurel, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — C.S.M. 
DELTA TULCEA 3—0 (18, I, 11). 
Evoluție merituoasă a gazdelor, 
de la care au ieșit în evidență 
Dumitru, Pan cu, Mîndru și Savu. 
De la tulceni s-au remarcat Ia* 
coblev șl Gavrilă. Arbitri : C. 
Pădurarii din Timișoara șl M. 
Marian din Oradea. (I. Mîn- 
drescu, coresp.).

PREGĂTIRI PENTRU 
„MONDIALELE" DE GIMNASTICĂ 

în vederea campionatelor mon
diale de gimnastică, federația din
R. D. Germană a alcătuit urmă
toarea formație : Maxi Gnauk,
Birgit Suess, Sn.net Lindner, 
Șteffi Kraeker, Franka Voigt, 
Kerstin Klotzek. Echipa mascu
lină are în frunte pe Roland 
Bruekner și Michael Nikolay.

în localitatea Liederbach s-a 
disputat întîlnirea internațională 
feminină de gimnastică dintre 
echipele R. F. Germania și
S. U.A. Gimnastele americane au
reourtat victoria cu scorul de 
378,15 — 376,10 p. La individual
compus, pe primul loc s-a si
tuat Juliana McNamara (S.U.A.) 
— cu 76,25 p.

TELEX • TELEX •
BOX • La Montreal au conti

nuat întrecerile .Cupei Mondia
le". în limitele categoriei semi- 
muscă, cubanezul Hipolito Ra- 
mos • dispus la puncte de cam
pionul olimpic Șamll Sabirov 
(U.R.S.S.). iar la categoria mijlo
cie Iuri Torbek (U.R.S.S.) l-a 
învins prin k.o. tehnic, în repri
za a 3-a, pe bulgarul Andrei 
Ankov. Alte rezultate ț categ. 
pană : Haciatrian (U.R.S.S.) b.p. 
Metov (Bulgaria) ; Cantancio 
(Fillpine) o p. Noian (Canada) ; 
categ. mijlocie î Tabar (Irak) 
b.p. Tovar (Columbia) • Gomez 
(Cuba) b. k.o. Black (Canada). 
La categoria „cocoș** cub'»^0-’! 
Luis Delis l-a învins la puncte 
pe sovieticul Viktor Miron șcen- 
ko. iar la categoria semimijloc:e 
Serik Konakbaev (U.R.S.S.) a 
cîștlgat la puncte meciul cu An
tonio Guerra (Venezuela). Alte 
rezultate mai importante : cat. 
ușoară — Viktor Rîbakov 
(U.R.S.S.) b.p. Hyun. Lee (Coreea 
de Sud) ; Angel Herrera (Cu^i) 
b. descalificare pe John Kalb- 
henn (Canada) : cat. semlmijîo- 
cle - Luis Heward (S.U.A.) 
b.ab. Naama (Irak)

HANDBAL £ în meci pentru 
optimile de finală ale ..Cupei 
Cupelor* la masculin echipa el
vețiană BSV Berna a întrecut pe 
teren propriu cu scorul de 
28—17 (14—11 j formația Maccabi
Nathanva (Israel). A în penul
tima zi a campionatului pana
merican masculin : Cuba — 
S.U.A. 29—24 : Brazilia — Argen
tina 35—29 ; Mexic — Chile 31—12.

SINDELFINGEN, 15 (prin 
telex). — Duminică după-amia- 
ză s-a disputat, în Sala spor
turilor din Sindelfingen, în 
tribunele căreia au luat loc 
4 000 de spectatori, cea de a 
doua întîlnire amicală a a- 
cestei toamne dintre formații
le masculine de handbal ale 
R.F. Germania și României. Și 
de această dată, victoria 
a revenit gazdelor : 19—16
(7—9). Meciul a fost deosebit de 
disputat și. la fel ca în 
prima întîlnire. românii au 
dominat repriza I (cind 
au și condus cu 5—1 șl 
au avut la pauză 9—7), iar 
handbaliștii vest-germani pe 
cea de a doua. Cel mai efi
cient dintre oaspeți a fost Cor
nel Durau, care a înscris 7

CAMPIONATELE EUROPENE DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

i-au asigurat lui Kuki intra
rea în turneul final.

Ajuns aici scrimerul român 
a mai făcut un pas spre po
dium, întrecîndu-I pe france
zul Didier Flamment, fost cam
pion mondial, cu 10—5, din 
nou într-un asalt de kinogra- 
mă. A urmat disputa cu.. . An
drea Borella care, învins 
(de Kuki) în eliminări directe 
a revenit pe linia de plutire, 
prin recalificări! Sub impre
sia victoriei facile obținută în 
fața floretistului italian tn 
eliminările directe (doar cu 
cîteva ore mai înainte), Pe
tru Kuki și-a îngăduit să ac
ționeze mai puțin decis, con
vins că va reedita cu ușurin
ță succesul și va ajunge să-și 
dispute titlul de campion con
tinental. Borella a sesizat în
ceputul mai puțin convingă
tor al floretistului nostru, a 
forțat ritmul, luînd și păs- 
trînd conducerea. Italianul a 
dat 10 tușe, față de 5 cîte a 
realizat Kuki... Pentru me
dalia de bronz, Kuki s-a în- 
tîlnit tot cu un floretist ita
lian, Francesco Cervi, pe care 
l-a dominat din start, apro- 
priindu-și victoria cu 10—7. 
Scăpat de asaltul cu Kuki, 
Borella a tras pentru locuri

ITALIA, LA EGALITATE CU 
GRECIA (1-1) IN PRELIMINARI

ILE C.M.
La Torino, tn med oontînd 

pentru preliminariile campiona
tului mondial, selecționata Ita
liei a terminat la egalitate : 1—1 
(0—0) cu formația Greciei. Gaz
dele au deschis scorul prin 
Conți (min. 61), golul egalizator 
fiind marcat în minutul 88 ds 
Kouis. Partida a fost condusă 
de arbitrul român Nlcolae Bal
nea.

tn clasamentul grupei a 5-a 
europene conduce Italia — 10 
puncte (din 7 partide disputate), 
urmată de Iugoslavia — 9 punc
te (din 6 meciuri). Danemarca 
— 0 puncte (din 8 Jocuri), Gre
cia — 7 puncte (din 7 meciuri) 
și Luxemburg — 0 (din 6 Jocuri).

TELEX • TELEX
în finală se vor întîlni echipele 
Braziliei și Cubei

RUGBY • Echipa Australiei a 
susținut un meci la Belfast în 
compania unei selecționate loca
le. pe care a învins-o cu scorul 
de 12—6 (9—0).

ȘAH • Meciul pentru titlul 
mondial dintre mării maeștri 
Anatoli Karpov și Viktor Korci- 
nol a continuat la Merano (Ita
lia) cu partida a 16-a. întrerup
tă ia mutarea a 41-a. A 15-a 
partidă a fost remiză. Scorul se 
menține în continuare 5—2 puncte 
în favoarea campionului m~Tr 
A. Karpov.

TENIS • Finala turneului in
ternațional de la Londra se va 
disputa între jucător i a me 
John McEnroe și Jimmy Con
nors. în semifinale. McEnroe l-a 
eliminat cu 6—3 6—3 ne compa
triotul său Sandy Mayer, iar 
Connors a dispus cu 6—3. 6—3 
de francezul Yannick Noah.

Competiția internațională fe
minină de tenis pe echipe 
,.Cut>a Federație!" s-a T" - 
iat la Tokio cu victoria se
lecționatei S.U.A., care cuce
rește pentru a șasea oară 
consecutiv trofeul. în 
jucătoarele americane au în
trecut cu 3—0 formația An
gliei. Rezultate *-ehnice : An
drea Jaeger — Virg’nia Wado 
6—3. 6—1 : Chris Eyert-IJovd
— Sue Barker 6—2. 6— t f 
Rosemary Cassals. Kathy Jor
dan-Wade. Barker 8—4. 7—5;

goluri (4 din aruncări de Ia 
7 m). Avînd un final mai bun, 
gazdele au repurtat victoria.

Realizatorii golurilor : Wun
derlich 5, Hormel 4, Harting 
4, Krokowski 3. Voik 2 și 
Lammann 1 — pentru R. F. 
Germania ; Durau 7, Dumitru 
3, Boroș 2, Folker 2, Voinea 1 
și Bedivan 1 — pentru Ro
mânia.

Au arbitrat : Broman și Wes
ter (Suedia).

Ambele meciuri — de vi
neri, disputat la Offenburg și 
de duminică, la Sindelfingen — 
au fost găzduite de săli în 
care se vor disputa întrece
rile campionatului mondial 
programat între 23 februarie și 
7 martie 1982.

le I—II cu compatriotul său. 
Angelo Scuri pe care '-a în
trecut la limită... Deci, pe 
podium : 1. Andrea Borella, 2. 
Angelo Scuri, 3. Petru Kuki.

Celălalt floretist român pre
zent la Foggia. George Oancea, 
a ieșit în primul tur prelimi
nar.

Ultima probă a „europene
lor" a fost cea de sabie, care 
s-a desfășurat duminică. Au 
participat 22 de scrimeri, prin
tre care și reprezentanții ță
rii noastre, Ioan Pe,o și Ale
xandru Chiculiță.

Start bun al sabrerilor noș
tri, care au intrat în elimi
nări directe: Pop l-a între
cut pe italianul Teglio (10—7), 
apoi a pierdut la Gerevich 
(Ungaria), cu 10—8. în re
calificări, însă, Pop a dispus 
de bulgarul Ciumakov, cu 
10—4 și a ajuns astfel în tur
neul final. Aici a avut drept 
adversar pe polonezul Bier- 
kowski. După un asalt epui
zant, cu multe decizii discu
tabile, Pop a pierdut cu 11—9, 
clasîndu-se pe locul 8.

Celălalt sabrer român, Chi
culiță, a dispus de Ciumakov 
cu 10—9, dar a fost stopat 
în drumul spre finală de Te
glio (în recalificări), cu 10—9, 
într-un asalt cu multe decizii 
eronate!

în ultimul meci din cadrul 
grupei a 7-a europene a prelimi
nariilor C.M. echipa Poloniei a 
învins, duminica, la Wroclaw, 
formația Maltei cu 6—0 (1—0).
Din această grupă, din care a 
mai făcut parte selecționata R.D. 
Germane, s-a calificat reprezen
tativa Poloniei. care a obținut 
4 victorii din tot atîtea partide.

★
în meci tur ai finai<cs-„Cupei 

Libertadores", Flanier % a în
vins, la Rio de Janek bu 2—1 
(2—0) formația chiliană Cobreloa. 
Zico a fost cel mai bun jucător 
de pe teren, mareînd cele două 
puncte, dintre care unul din 11 
m. Meciul retur va avea loc la 
20 noiembrie la Santiago. Echi
pa învingătoare a acestei com
petiții va întîlni la 13 decem
brie, la Tokio, echipa F.C. Li
verpool, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni". în finala 
„Cupei intercontinentale**.

CAMPIONATE
U.R.S.S. : Campionatul unional 

s-a încheiat cu victoria echipei 
Dinamo Kiev cu 53 p din 34 de 
meciuri. Au urmat în clasament 
Spartak Moscova — 46 p. Dina- 
namo Tbilisi — 42 p și Dinamo 
Moscova — 40 p. în clasamentul 
golgeterilor, pe primul loc s-a 
situat Ramaz Senghelia (Dinamo 
Tbilisi) cu 23 goluri

ANGLIA î Etapa de campionat 
a fost amînată deoarece echipa 
națională se află în pregătire 
pentru meciul cu selection a 
Ungariei, programat miercuri pe 
stadionul .,Wembley" din Lon
dra, tn cadrul preliminariilor 
campionatului mondial.

R. F GERMANIA (etapa a 
14-a) : FC. NUmberg — Karl
sruhe 3—1 î Stuttgart — Bayern 
MUnchen 0—3 ; Duisburg — Ba
yer Leverkusen 2—1 ; SV Ham
burg — Darmstadt 6—1 ; Ein
tracht Frankfurt pe Main — 
Werder Bremen 9—2 (!) ; F.C. 
Kdln — Fortuna Dusseldorf 3—0; 
Borussia Dortmund — Eintracht 
Braunschweig 1—2 : F.C. Kaiser
slautern — Bochum 3—3 ; Bo
russia Moenchengladbach — Ar
minia Bielefeld 3— 1. Clasament : 
1. SV Hamburg 20 p : 2. F.C. 
Kbln 20 p : 3. Bayern Miinchen

MECIURI AMICALE
Echipa Spaniel va susține la 16 

noiembrie la Lodz un meci a- 
mical în compania formației Po
loniei.

Continuîndu-șî pregătirile în 
vederea turneului final al cam
pionatului mondial echipa Ar- 
eent’nei va susține un nou me~t 
de verificare la 24 martie, la 
Buenos Aires cu ech^na R.F. 
Germania.
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