
ȘMIA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolao Ccaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist 
Român, sîmbătă, 21 noiembrie, 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Komân.

Au participat, ca invitați, 
membri ai guvernului, precum 
și alți conducători de institu
ții centrale.

In cadrul ședinței s-au dez
bătui și aprobat proiectelo 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia, planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei ali
mentare, bugetului de stat și 
planului financiar centralizat 
pc anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că întreaga activitate 
de elaborare a proiectelor de 
plan pentru anul viitor s-a 
desfășurat sub îndrumarea di
rectă a tovarășului Nicolao 
Ceaușescu, în deplină concor
danță cu orientările stabilite 
de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. și cu prevederile Pla
nului cincinal 1931—1985, cu 
cerințele privind ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară a 
întregii activități economice și 
sociale.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere contri
buției nemijlocite a secretaru
lui general al partidului la 
fundamentarea obiectivelor pla
nului pe 1982 în direcția lăr
girii bazei proprii de materii 
prime și energetice, dezvoltării 
intensive a agriculturii, îm
bunătățirii structurii produc
ției industriale, gospodăririi ra
ționale și valorificării superi
oare a materiilor prime și e- 
nergiei, ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
consolidării echilibrului materi
al, valutar și financiar al pla
nului, sporirii mai accentuate 
a eficienței economice, apli
cării riguroase a prevederilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, mobilizării tuturor re
surselor în vederea înfăptuirii 
programului de creștere a ni
velului de trai al populației.

Corespunzător dezvoltării pro
ducției materiale a societății, 
proiectul planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1982 prevede creș
terea cu 5 la sută a veni
tului național și. pc această 
bază, sporirea în continuare a 
veniturilor populației. Comite
tul Politic Executiv a subliniat 
necesitatea ca, in realizarea 
creșterii veniturilor populației, 
să se pornească de la princi
piul acoperirii în întregime a 
veniturilor cu mărfuri și ser
vicii.

De asemenea. Comitetul Po
litie Executiv a apreciat că 
proiectul Planului de dezvolta
re a agriculturii și industriei

Azi incep la Moscova C. M. de gimnastica

400 DE SPORTIVI DIN 37 DE ȚARI 
LA STARTUL MARII COMPETIȚII

MOSCOVA, 22 (prin telefon). 
Deși întrecerile propriu-zise 
vor începe luni dimineața in 
impunătoarea arenă de la Com
plexul Olimpiiski. startul ofi
cial în cea de-a 21-a ediție a 
Campionatelor mondiale de 
gimnastică s-a dat astă-seară 
(n.r. ieri) în Sala de concerte 
a hotelului „Rossia“. intr-un 
cadru festiv.

Deși este vorba dc o ediție 
intermediară — așa sint soco
tite campionatele mondiale de 
după Jocurile Olimpice — în 
sala de la Olimpiiski vor fi 
prezente stele de primă mări
me ale gimnasticii, medaliați 
olimpici, mondiali si europeni. 
Pe multi dintre favoriți i-am 
urmărit în ultimele zile la an
trenamentele oficiale și ne-am 
dat seama că pregătirea Io: nu 
este cu nimic mai prejos de- 
cît — să zicem — un an în ur
mă, la Jocurile Olimpice, sau 
decît anul acesta la campiona
tele europene de la Madrid si 
Roma. Totodată, antrenorii tu
turor echipelor au pus la punct 
ultimele detalii tehnice și stra
tegice. comisia de validare a 
confirmat toate înscrierile, iar 
sportivele și sportivii sînt gata 
să înceapă luni dimineața lup
ta pentru întîietate. Au fost de

alimentare pe anul 1982 orien
tează întreaga activitate din 
acest domeniu spre dezvoltarea 
intensivă a agriculturii, în ve
derea asigurării unei bune a- 
provizionări a populației cu 
produse agroalimenlare, nece
sarului de materii prime pen
tru industrie și acoperirii altor 
nevoi ale economiei naționale, 

Examinind, in continuare, 
proiectele bugetului de stat și 
planului financiar centralizat 
pe anul 1982, Comitetul Poli
tic Executiv a evidențiat că 
ele au la bază realizările ob
ținute în primul an al actua
lului cincinal în toato sec
toarele de activitate — reali
zări care ilustrează cu preg
nanță forța și trăinicia eco
nomiei românești.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, în conti
nuare, Programul privind auto- 
conducerea și autoaproviziona- 
rea teritorială pentru asigura
rea populației cu produse agri
cole, animale și vegetale, in 
perioada 1982—19S5, precum și 
Programul cu privire la apro
vizionarea populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe tri
mestrul IV 1981 și semestrul I 
1982.

Apreciind că măsurile adop
tate recent prin decrete ale 
Consiliului de Stat au condus 
la o aprovizionare bună și sta
bilă a populației, in confor
mitate cu principiile eticii și 
echității socialiste. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat că 
programele pentru autocondu- 
cerea și ăutoaprovizionarea te
ritorială pe perioada 1982—1985 
au Ia bază obiectivele stabilite 
de Congresul al XII-lea al 
partidului de sporire a produc
ției agricole, de înfăptuire a 
programului de aprovizionare 
a populației.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca proiectele de plan 
și programele examinate să fie 
supuse dezbaterii Plenarei Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat concluziile desprinse 
din controalele efectuate dc or
ganele de partid și de stat ^pri
vind raportarea unor mari 
cantități dc cărbune nereaii- 
zate, depozitarea necorespun
zătoare și degradarea unor în
semnate calitități de căi bune 
extras, precum și alte lipsuri 
existente în activitatea de pro
ducție la Combinatul minier 
Oltenia. S-a hotărît ca rezulta
tele acestor cercetări și mă
surile care se impun să fie 
supuse dezbaterii P snarci Co
mitetului Central al partidu
lui.

☆
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, pro
bleme curente ale activi —
dc partid și de stat.

finitivate si echipele noastre 
reprezentative. Astfel, Kurt Szi- 
lier, Aurelian Georgescu, Emi- 
lian Nicula, Octavian Ionașiu. 
Valentin Pintea si Dumitru 
Sîrbu ne vor reprezenta în con
cursul masculin. Ușor acciden
tat. Dan Odorhean nu va pu
tea. din păcate, lua startul. 
După cum am mai anunțat, 
echipa României face parte 
din seria a patra și va intra 
în întrecere la ora 17.

Cristina Grigoraș, Rodica 
Dunca. Emilia Eberle, Dumi- 
trița Turner. Mihaela Stănuleț 
și Lavinia Agachc sînt cele 6 
fete care au primit misiunea să 
apere culorile țării noastre în 
această grea întrecere și să 
lupte pentru renumele școlii ro
mânești de gimnastică. Este o 
formație cu trei debutante la 
C.M., dar Cristina, Mihaela și 
Lavinia par hotărîte să depă
șească tracul unui asemenea 
moment. Dealtfel și alte repre
zentative — inclusiv cele ale 
U.R.S.S. și R.D.G. — au a- 
cordat credit unor clemente ti
nere, de perspectivă, si toti spe
cialiștii anticipează o frumoasă 
luptă sportivă pentru locurile 
de pe podium. Șanse serioase 
se acordă în disputa pentru 
medalii, mai ales după vizio
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Etapa a 15-a a Diviziei ,,A" de fotbal

LIDERUL Șl CAMPIOANA SE DISTANȚEAZĂ... 
® Gazdele s-au impus net: 17 puncte din 18 posibile 9 Singura „remiză" : 
F. C. Olt, la Petroșani $ Un arbitru consacrat (Jucan)... corigent și un debutant 

(Dumitrașcu) de nota 9 Q Miercuri, din nou în prim-plan Dinamo (la Goteborg) 
și Universitatea Craiova (restanță la Timișoara)

I

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — U.T. Arad
Universitatea Craiova - Corvinul 
Politehnica Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș
Chimia Rm. Vîlcea 
Jiul Petroșani
F.C. Argeș
F.C.M. Brașov
C. S. Tirgoviște 
Progresul-Vulcan

- Sportul stud.
- F.C. Olt
- F.C. Constanța
- Steaua
- S.C. Bacău
- „U" Cluj-Napoca

ETAPA VIITOARE (duminică 29 noiembrie)
Politehnica Timisoara 
F.C. Olt
Universitatea Craiova
Steaua
F.C.M. Brașov
S.C. Bacău
Corvinul Hunedoara 
U.T. Arad
Sportul studențesc

Meci restant (
Politehnica Timișoara

GOLGETERII
8 GOLURI : Peicu (Corvi- 

nui).
7 GOLURI : D. Georgescu, 

Iordănescu — 1 din 11 m, 
Dragnea. Cămătaru.

6 GOLURI : Cirțu, Buduru, 
Gîngu, O. Ioneșcu — 1 din 11 
m, Iamandi — 2 din 11 m, Cîm- 
peanu li — 1 din 11 m, Bol&nl, 
Bălăci — 3 din lt m.

5 GOLURI : Augustin, Văe- 
tuș, Dobrin — 3 din 11 m, Co- 
raș. Țevi, Orac.

DINAMO PLEACĂ, AZI, 
SPRE GOTEBORG

în cursul acestei dimineți ur
mează a părăsi țara, cu des
tinația Goteborg, formația Di
namo, care, miercuri 25 noiem- 
brei, va întîlni, în cadrul pri
mei manșe a celui de al treilea 
tur al Cupei U.E.F.A., echipa 
suedeză I.F.K. Goteborg.

Antrenorii Valentin Stăncscu, 
Dumitru Nicolae-Nicușor si Cor
nel Dinu au deplasat un lot de 
17 jucători, printre care Morarii, 
I. Marin, Augustin, Mulțcscu, 
găinar, Orac.

narea mai multor antrenamen
te. și selecționatelor R.P Chi
neze. cu exerciții de înaltă teh
nicitate și de regulă bine exe
cutate.

Așadar, de luni. 400 de spor
tive și sportivi din 37 de țări 
(conform datelor furnizate du
minică la prînz de președintele 
F.I.G., Iuri Titov, în cadrul 
unei conferințe de presă) intră 
în focul celei de a 2l-a ediții a 
C.M. de gimnastică, în prima zi 
fiind programate exercițiile im
puse ale băieților. Primele me-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

La hochei: STEAUA Șl DINAMO LA
Cu excepția primei reprize, în 

care cele două formații s-au 
complăcut în a practica un joc 
lent, fără riscuri, joc de aștep
tare. meciul, disputat sîmbătă 
seara, pe patinoarul ,,23 August‘% 
în prezența a pes’e 4000 de spec
tatori, a plăcut fiind rapid, a* 
bundînd în faze de mare specta
col, cu o palpitantă evoluție a 
scorului și încheiat cu un rezul
tate de exal tate : Steaua — Di
namo 4—4 (1—1, 1—3, 2—1).

2-1 (0-1)
2-0 (1-0)
2-1 (0-0)
2-1 (2—1) 
0-0
2-0 (1-0)
2-1 (1-1)
2-0 (2-0)
1-0 (0-0)

— Chimia Rm. Vilcea
— Progresul-Vulcan
— Jiul Petroșani
— F.C. Argeș
— F.C. Constanța
— „U“ Cluj-Napoca
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S. Tirgoviște 
curi 25 noiembrie)

— Universitatea Craiova

Portarul clujean a fost învins de șutul fericit al lui Apostol 
și Progresul-Vulcan a cișligat cu 1—0, Foto : I. MIHĂICA

dc azi, ia Palatul sporturilor și culturii

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
Șl ALE „DACIADEI" LA BOX

Azi. la ora 15,30, -Va răsuna 
primul gong în turneul final 
al campionatelor naționale și 
ale „Daciadei" la box pentru 
seniori.

După întrecerile zonale au 
obtinut dreptul de a fi pre- 
zenți la ultimul act S- al fina
lelor —, cel care va stabili pe 
cîștigătorii titlurilor, primii 8 
sportivi la fiecare categorie. 
Celor 88 de boxeri calificați 
li se va adăuga — cu apro
barea biroului federal — și 
campionul semiușorilor Viorel 
Ioana care, din motive obiec
tive, nu a putut participa la 
întrecerile de „zonă“. Mușce- 
leanul își va apăra deci cen
tura cucerită anul trecut. el 
urmînd să poarte nr. 1 la ca
tegoria respectivă și să susți
nă un meci preliminar cu unul 
dintre ceilalți 8 candidați, prin 
tragere la sorți.

Ca loc de desfășurare a aces
tui important turneu pugilis
tic a fost ales Palatul sportu
rilor și culturii din Capitală.

Programul reuniunilor este 
următorul : luni 2 gale ; de la 
ora 15,30 și de la ora 18,30 ;

Scorul l-a deschis Steaua (mim. 
7), la capătul unei excelente 
combinații a liniei de atac Nis- 
tor — V. Huțanu — Cazacu (a 
cărui prezență pe gheață era 
mereu subliniată de o netă do
minare a echipei Steaua !) prin 
V. Huțanu, care a introdus pu
cul cu abilitate în poartă la o 
pasă a lui Cazacu. După cîteva 
minute, Dinamo a egalat prin- 
tr-un șut excepțional al lui Toke 
(mia. 10), caro dlntr-ua unghi

1

CLASAMENTUL
1. DINAMO 15 10 3 2 32-15 23
2. Univ. Craiova 13 10 1 2 31- 8 21
3. Corvinul 15 7 3 5 33-21 17
4. F.C.M. Brașov 15 7 3 5 14-16 17
5. F. C. Olt 15 7 2 6 21-17 16
6. Sportul studențesc 15 5 6 4 17-17 16
7. S.C. Bacău 15 6 4. 5 17-19 16
8. „U“ Cluj-Napoca 15 6 3 6 16-19 15
9. C. S. Tirgoviște 15 6 3 6 16-21 15

10. U.T.A. 15 5 4 6 17-20 14
11. „Poli" Timișoara 14 5 3 6 17-17 13
12. Steaua 14 4 5 5 13-16 13
13. Chimia Rm, Vilcea 15 5 3 7 17-26 13
14. F.C. Constanța 1.5 3 6 5 18-21 12
15. F. C. Argeș 15 4 4 7 12-16 12
16. Jiul 15 3 6 6 15-23 12
17. A.S.A. Tg. Mureș 15 5 1 9 21-21 11
18. Progresul Vulcan 15 3 4 8 16-30 10

(Citiți cronicile în pag. 2-3)

marți 2 gale : de la ora 15,30 
și de la ora 18,30 ; miercuri, 
de la ora 18, prima gală a 
semifinalelor ; joi, de la ora 
18. a doua gală a semifinale
lor ; vineri este zi de pauză, 
iar sîmbătă, de la ora 18 fi
nalele.

De reținut faptul că dintre 
cei 11 campioni ai ediției tre
cute : semimuscă : Săli Adem 
(Farul) ; muscă : Cristian
Gheorghișor (Pistonul Slatina); 
cocoș : Dumitru Cipere (Met. 
Drobeta Tr. Severin) ; pană : 
Titi Cercel (Dinamo) ; semi- 
ușoară : Viorel Ioana (S. C. 
Muscelul) ; ușoară : Dragomir 
Ilie (Dinamo) ; semimijlocie i 
Ion Vladimir (Dinamo) ; mij
locie mică : Marinică Ouatu 
(S.C. Bacău) ; mijlocie : Valen
tin Silaghi (Dinamo) ; semi
grea; Ion Cîrlan (B.C. Galați) 
și grea : Ion Cernat (Steaua), 
doi boxeri nu-și vor mai a- 
păra titlurile la categoriile res
pective. Cristian Gheorghișor 
va evolua la cat. cocoș, iar Ion 
Cernat a fost învins la „zone“.

La galele de luni și marți 
elevii și studenții au intrare 
liberă.

EGALITATE: 4-4
dificil a găsit, totuși, spațiul in
fim dintre apărătoarea lui Nete- 
du și bara porții. Repriza se
cundă a fost dominată la înce
put de Dinamo care a înscris 
două goluri de toată frumusețea 
prin Solyom (min. 21) și Turea- 
nu (mim. 30) — acesta din ur-

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. 2—3)



In Divizia „A“ la rugby - etapa a XÎ-a

„LANTERNA", VULCAN, ÎNVINGE PE ȘTIINȚA BAIA MARE: 6-0! |
Diviz 
etape

VULCAN BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 6—0 
(3—0) ! Mare surpriză ; echipa 
metallurgists obține o victorie 
(prima 1) absolut meritată (după 
im șir neîntrerupt de 10 tnfrîn- 
geri). A fost una din partidele 
bune ale acestui sezon. în care 
bucureștenii L Stoica, G. Stoica 
(rugbyști cu reale perspective), 
Chirigiu și ceilalți s-au mobili- 
xat exemplar, au făcut un pres
sing remarcabil. Marele atu al 
învingătorilor a fost linia L 
frații Căinaru, cu Oprea la talo- 
naj, cîștigînd net duelul cu in
ternaționalii Ioniță, Moț și Un- 
gureanu. Băimărenii au constru
it cîteva acțiuni viguroase, dar 
S-au izbit de o... replică adver
să ce i-a surprins, pur și sim
plu. Punctele Vulcanului au fost 
opera talentatului Bj2GA. în min. 
38 din drop și min. 52 dir l.p. 
A condus foarte bine Th. 
Witting.

STEAUA — RULMENTUL BlR- 
LAD 68—4 (34—4). Succes facil 
ol campioanei, prin nu mai pu
țin de 12 eseuri semnate de 
MUNTE AN U 2, BALȚAT 2, 
CIOAREC 2, MURARIU, SUCIU, 
ROȘU, FLOREA O, ALEXAN
DRU, M. IONESCU, zece dintre 
efle fiind transformate de ALE
XANDRU. Punctele de onoare 
ale oaspeților (care au dat o 
replică neașteptat de «labă) au 
fost marcate de DIA (eseu). Ar
bitraj foarte bun al constănțea- 
nului O. lonescu.

Geo RAEȚCHI
DINAMO — ȘTIINȚA PETRO

ȘANI 1—3 (C—3). Greu, neaștep
tat de greu s-a desprins echipa

bucureșteanâ în învingătoare ! 
Deși a condus (Lp. CONSTAN
TIN, min. 12), Dinamo a lost e- 
galată după 10 minute (Lp. 
DUCA). La scorul de 3—3 am 
avut impresia că Dinamo va for
ța victoria, de altfel a și luat 
din nou conducerea (tot prin 
CONSTANTIN, l.p., min. 28). dar 
studenții din Valea Jiului, cu un 
Bucan in zi excepțională, au 
răspuns prompt la orice tenta
tivă ofensivă a adversarilor lor. 
Placajul a funcționat ireproșabil, 
iar în grămezi forța de împin
gere a oaspeților, a fost cel pu
țin egală celei a dinamoviștilor. 
Pe fondul unor acțiuni alternati
ve care au dat frumusețe meciu
lui (în pofida nefinalizării lor) 
s-a consumat cea mai mare oca
zie a științei de a... întoarce 
rezultatul : un eseu ca și în
scris de Medragone, după ce a 
depășit trei apărători dinamoviști. 
Fostul jucător al Rulmentului A- 
lexandria s-a grăbit, însă în se
cunda hotărftoare, scăpînd balo
nul din brațe... A condus bine. 
Stoica Manea — Sibiu (T. 
STAMA).

K.C. GRIVITA ROȘIE — R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC M— 3 
(7—3). studenții au deschis sco
rul Îndată după fluierul arbitru
lui (COJOCARU — l.p.) ; gazdele 
au egalat repede (FALCUȘANU 
— Lp.) și partida a mers mult 
timp de la egal la egal, chiar 
dacă grivițeniă au mai înscris 
pînă la pauză ■ încercare prin 
ANTON (a urmărit bine un ba
lon la o „grămadă la 5 m" de 
butul Sportului, culmea, introdus 
și talonat de... studenti). Prima 
parte a întîlnirli a fost însă, ta 
general, de o faetură tehnică și

spectaculară modestă. Abia după _ 
reluare, Grivița desfășoară un I 
joc bun, pe alocuri foarte bun I 
chiar. Unor acțiuni ofensive din 
oe ta ce mal bine concepute de _ 
Octavian Moraru, în curs de I 
reală maturizare, Al. Marin, in I 
formă excelentă, Anton, Stroc, 
Pongratz, Tudose, rălcușanu, _ 
Țuică et comp, care au produs I 
satisfacție și... puncte pe tabela | 
de marcaj. Sportul a opus, în 
general, un joc individual, lipsit . 
de consistență și perspectivă. Au I 
mai înscris FALCUSANU (l.p. — | 
min. 57), MARIN (eseu, min. 62, 
FALCUȘANU transformă) și ■ 
SCARLAT (eseu, min. 71), Mora- I 
ru și Marin ratînd Insă ta plus | 
cel puțin două eseuri ca și fă
cute ! Partida a fost condusă • 
bine de un arbitru ttaăr, Mircea I 
Vălul. (D. CALLIMACHI).

POLITEHNICA IAȘI — C.SJH.
SIBIU 10—4 (3—4). Superiori în >
„momentele" fixe, ieșenii s-au I 
adaptat, totuși, mai greu pe te- ] 
renul desfundat pe care s-a ju
cat. Realizatori : NISTOR (l.p.), ■ 
BENEDEK (drop) și COLIBA (e- I 
seu), respectiv NEGRU (eseu). 1 
A condus P. Soare (D. On ciul, 
coresp.). |

FARUL CONSTANȚA — P.T.T. I 
ARAD 78—3 (36—3). învingătorii I
confirmă, ei înscriind 14 eseuri 
(cele mai multe dintre acestea : 
HOLBAN 3, NACHE 2, FLOREA ■ 
2 : BEZUȘCU a transformat 11). I 
Pentru oaspeți, LECA (Lp.). A I 
condus Petre lonescu — Bucu
rești (N. Stere, coresp.).

C.SM. SUCEAVA — UNIVER- I 
S1TATEA TIMIȘOARA 0—0. I

In clasament: 1. FARUL 28 p, I 
2. Dinamo 28 p, 3. Steaua 24 p, I 
4. „Poli" Iași 24 p.

TREI ANTRENORI
Toamnă lungă și rece, uneori cu ferestre 

de soare, prin care raze luminoase scăldau, 
in finalul jocului de la Craiova, covorul ver
de al stadionului unde echipa campioană su
portă greu locul secund pe care o mențin 
cele două restanțe și ambiția dinamovistă de 
a nu ceda șefia primei jumătăți a campiona
tului. Imaginile televizoarelor transmiteau 
parcă această dorință craioveană prin efor
turile vizibile ale jucătorilor săi de a învin
ge detașat Corvinul, echipa noului antrenor 
al naționalei, răsfățat de regizorul TV in nouă 
imagini in prim-plan, pină cind Mircea Lu- 
cescu a intrat in teren, in ultimul sfert de 
oră, cu imaginația de final a unui autor 
dramatic. Echipa hunedoreană iși merită in
tr-adevăr locul in actualul clasament general 
pentru mentalitatea sănătoasă de echipă ce 
joacă o partitură de fotbal realistă și mo
rală, chiar atunci cind pierde, cum a fost 
cazul ieri la Craiova. Universitatea iși men
ține tonusul de echipă cu veleități in Cupa 
campionilor europeni, in timp ce Dinamo a 
părut sîmbătă deconcertată in formula in 
care va juca miercuri la Goteborg, in Cupa 
UEFA, fără Dudu Georgescu și Custov. Cum

ÎN PRIM-Pl
în aceste Cupe se joacă pe 
puncte să sperăm că Dinamo 
ficarea în jocul-retur de la

Altfel, o nouă etapă favo 
Cele mat multe victorii de ii 
zate la limită. Un singur j 
deplasare de F.C. Olt, echipe 
nor, FI. Halagian, știe să in 
nism util echipelor pe care 
ferent de nivelul valoric al i 
ziție cu Halagian, alt antren.) 
fisticat cum se pare că a de 
nescu, și-a părăsit echipa, Sti 
un alchimist, a încercat tr 
tipie și spectaculoase, din 
orice, afară de eficacitate. 
Steaua a inscris 13 goluri, ț 
asemenea clasament.

In rest, o luptă dură pent) 
sd în cronicile redactorilor i 
sdptămîni și Moș Gerilă n 
pauza de iarnă a campionat) 
lora din fotbal, timp necesar

CĂMĂTARU - GABOR 2-0...

Divizia „A“ la volei

C.S.U. GALAȚI
Ieri s-au disputat jocurile pri

mei etape a returului ta întrece
rea divizionarelor „A" feminine 
la volei și ultima etapă a tu
rului ta cea masculină.

FEMININ, seria I. ȘTONȚA 
BACAU — DINAMO BUCUREȘTI 
2-3 ft, —t, —4, 13, —13). JOC «- 
chilibrat, aprig disputat, drama
tic, prin evoluția scorului. Cam
pioanele, cu un plus de expe
riență, s-au detașat in final. 
S-au remarcat : Monica Moise, 
Dacica Zola și Margareta Pes
cara, respectiv Mariana lonescu, 
Irina Peteuleț, Mirela Pavel și 
Victoria Baneiu. Arbitri : C. 
ȘovlU* (Ploiești) și M. VUdcscn 
(Brașov). E. Teixău — coresp.

RAPID BUCUREȘTI — FLACĂ
RA ROȘIE BUCUREȘTI 8—3 (—13. 
—12, —7). Superioare din toate

PENICILINA (f) 3-1, LA
punctele de vedere, foi special 
în ceea ce privește organizarea 
jocului, elevelor antrenorului S. 
Chiriță le-au fost necesare doar 
65 de minute pentru a se im
pune net, în sala Ciulești, în 
fața rapidistelor. Cu un atac bine 
dirijat de Georgeta Zaharia și 
finaliza*, pe rîhd, de Daniela 
Drăghici, Georgeta Lungu și Lu
cia Ettz, cu o apărare în linia 
a n-a în care s-a mai remarcat 
și Simona Enache, echipa Fla
căra roșie a oferit un spectacol 
voleibalistie agreabil, la care, 
sporadic, au participat și gazde
le, din rîndul 
dențiat Ileana 
arbitrat
Niță (eu_____________
începutul meciului) și 
șanu. (M.---------

bine 
unele

cărora s-a evi- 
Tcodorescu. Au 
bucureșten i 1 M. 

ezitări -

VESA)

totuși, la 
N. Gâle-

IAȘI>a
CRAIOVA • 

TIMIȘ OAR .

J
-I

PENICILINA

FINIȘ STRÎNS ÎN
Cu patru runde înainte de 

«finșit, situația se menține in
certă în finala campionatului 
național masculin de șah, cel 
puțin 5 jucători aspirînd cu șan
se egale la titlu. Poziția cea 
mai bună o are marele maestru 
Victor Ciocâltea, care sîmbătă a 
cîștigat la Dorel Oltean. Dar, în 
aceeași reuniune, manele maes
tru Mihai Șubă l-a învins pe 
Ovidiu Foișor, obținînd astfel o 
foarte serioasă opțiune la primul 
loc. Celelalte partide ale rundei 
a 10-a au fost remize : Gheor
ghiu — Pavlov, Vaisman — 
Ghindă, Grfinberg — Urzică, Ra
dovici — Ghițescu, lonescu — 
Șefanov și Stoica — Nicolaide. 
In dimineața zilei de sîmbătă, 
Ghindă a cîștigat partida neter
minată cu Nicolaide, în timp ce 
întîltniriiîe Radovici — Stoica ' și 
Foișor — Vaisman s-au terminat 
la egalitate.

Duminică, în runda a 11-a, 
Intflniriile Urzică — Gheorghiu 
(16 mutări) și Pavlov — Ciocâl
tea (15) s-au terminat repede 
remiză, țn schimb, o luptă acer
bă s-a dat în partida Ghindă —

FINALA ȘAHIȘTILOR
Șubă, în care primul, dornic de 
revanșă pentru înfrîngerea su
ferită în meciul de baraj dintre 
ei, disputat la începutul acestui 
an (și care i-a adus lui Șubă 
titlul), a atacat vehement, a a- 
vut o poziție evident superioară, 
dar s-a grăbit și la întrerupere 
va trebui, probabil, să lupte 
pentru remiză. Stoica a cîștigat 
la Ghițescu, iar Radovici la Ște- 
fanov (ambii cu negrele), parti
dele Oltean — lonescu, Foișor — 
Grfinberg și Nicolaide — Vais
man fiind întrerupte.

înaintea ultimelor 4 runde, în 
clasament conduce Ciocâltea cu 

. de Șubă 6.5 (1),
Gheorghiu 6,5, Foișor și Ghindă 
6 (1), Pavlov 6, Stefanov, Urzi
că și Stoica 5,5 p etc.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte. După-amiâză, 
de la ora 16, în sala Casei U- 
niversitarilor șe dispută runda a 
12-a, după următorul program : 
Ciocâltea — Urzică, Șubă — Ni
colaide, Grfinberg — Ghindă, 
Gheorghiu — Foișor, lonescu — 
Pavlov, Radovici — Pavlov. Ghi
țescu — Ștefanov, Stoica — Vais
man.

7,5 p, urmat

ADMINISTRAȚIA OE STAT
Valeriu CHIOSE

UNIVERSITATEA 
UNIVERSITATEA 
3—0 (8, 7, 9).

Seria a H-a.
LAȘI — C.S.U. GALAȚI 1—3 (—10,
—8, 15, —3). Victorie meritată a 
gălățencelor, care au prezentat 
în teren o echipă omogenă, bine 
condusă de Crina Răuță, cîști
gînd pe merit. Gazdele au gre
șit foarte mult la preluări și 
servicii. S-au mai 
Florentina 
Dobroschi, 
Georgeta 
Pricep.
(București) și I. Pin tea
Mare). M. Macovei —

FARUL CONSTANȚA — 
PEX CONSTANTA 3—0 (6.

MASCULIN. SILVANIA ȘIMLEU 
SILVANIEI — C.S.M. SUCEAv 
3—0 (9, 9, 7). Victorie meritată 
a gazdelor într-un meci în care 
oaspeții au greșit mult'. S-au re
marcat : ““ “
Tutovan 
Dumitru. 
Maier și 
coresp.

C.S.M.
NIVERSITATEA CRAIOVA
(5, 12, 11). Succes repurtat mult 
mai ușor decît s-au așteptat lo
calnicii, după numai o oră de 
joc. Oaspeții au evoluat mai 
bine doar în setul secund cind 
au și condus.
dache, 
Hrinco (U). ___ _______
Dragomir și I. Armeana, 
din București. P. Comșa 
resp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
EXPLORĂRI BAIA MARE 3—2 
(12, —3, 13, —0, 10). Joc cu răs
turnări spectaculoase de scor. în 
setul decisiv, timișorenii au ega
lat la 10, după ce fuseseră con- 

■ duși cu 3—8, ajutați și de ner- 
; vozitatea excesivă a oaspeților. 
; Timișorenii au obținut o victorie 

nesperată. Evidențiați : Cionca,
Grădinaru și Groza de la învin
gători, Mihalca și Corcheș de la 
Explorări. Au arbitrat : Gh. Io- 
nescu (București) și I. Martin 
(Cluj-Napoca). C. Crețu — co
resp.

TRACTORUL BRASOV - 
CULATORUL BUCUREȘTI 
(10, —9, 8, 9).

mult
S-au mai remarcat : 

Danielescu și Elena 
iar de la

Popescu
Arbitri :

ieșence, 
Mihaela 
Nicol au

(Baia 
coresp. 
CHIM- 
12. 9).

Strauff, Mășcășan și 
(Sil), respectiv Savu și 
Au arbitrat sibienii I. 

E. Mendel. M. Stefan —

DELTA TULCEA — U-
3—0

Remarcați : lor-
Gavrilă, Radu (Delta), 

Au arbitrat : AI. 
ambii
- co-

CAL-
3—1

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

UNIVERSITATEA CRAIOVA 2 (1) 
CORVINUL 0

Spectatori — opnoximotiv 25 000. Șu
turi : 14—11 (pe poortâ : 7—6). Cor

ner* : 7—2. Au rrwncot : CÂMATARU 
(min. 43), BĂLĂCI (min. 47 — din 11 
metri).

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Negri4â
TiKhol 7, Ștefănescu 8, Ungureorvu 

7 — Țicleanu 7 (min. 65 Clrțu 7), 
Don os e 7, Batoct 8 (min. 70 Bel'- 
deonu) — Geolgău 8, Comâlaru 8, 
Uimesc u 7.

CORVINUL : Ioniță 7 - Rodnic 6. 
Golan 6, A nd one 7, Bogdan 6 — 
Petcu 6, Dixnitriu IV 6, Klern 6 (m-in. 

79 Lucescu) — Nicșa 6, Gabor 6, Vâe- 
luș 5 (min. 85 Ghiță 5).

A arbitrat : M. Salomir 8 ; Io li
nie : M. Adam (ambii din Cloj-Na- 
pocc) și Ad. Krasovschi (Zalâu).

Trofeul Petachovschi : 9. La spe
ranțe : 3—1 (1—1)-

CRAIOVA, 22 (prin telefon).
La o săptămînă distanță de 

meciul cu liderul clasamentului, 
disputat pe același teren, campi
oana a vrut să tranșeze repede, 
în favoarea ci. tocul cu cealal

tă echipă ..de podium". Corvi
nul Hunedoara. La pressingul 
ei. eu care a încercat să recu
pereze balonul si să creeze pa
nică în careul advers, forma
ția oaspete a replicat prin cu- 
noscuta-i țesătură de pase chiar 
și la... portar. Si cum. o vreme, 
din liniile dinapoi craiovene 
pleacă spre vîrfuri mingi cu a- 
dresă aproximativă. Ioniță șo
mează mai mult decît Lung, 
care, la suturile expediate de 
Gabor (min. 15). Petcu (min. 
24) și Kloin (min. 26), trece 
prin emoții. Abia in min. 18. 
Ia o lovitură liberă executată, 
eu dibăcie, de Bălăci, de la cir
ca 17 m, Ioniță are pentru pri
ma oară de lucru. Forțînd 
deschiderea scorului, gazdele 
își pigmentează ofensiva si cu 
un-doi-uri declanșate de Țiclea- 
nu în min. 30 și 42. care pro
duc panică în 16-le hunedorean. 
Golul atît de așteptat de tribu
ne va cădea, totuși, pînă la 
pauză : insistentul și puternicul 
CÂMATARU (aiuuri scoase în 
evidentă, prin contrast, eu.

ieri, indole 
obosit după 
nie austral 
minge „scă 
intr-un uiți 
în plasă, d<

Pe c.- d 
scorul cr 
ușor sii^de 
jora <1 
nalty-u. 
la un la 
Bogdan ast 
transformat 
BĂLĂCI. J 
gaiament 
prin greșe 
mingii și 
comise. îm 
și Gălan. 
fazele clare 
(în min. ' 
imprecis, c 
piere ; în i 
trimite, dii 
versată") ș 
de marcaj 
rămas, par: 
cută.

Ghec

0 REZERVĂ,
F.C.M. BRAȘOV 2 (1)
STEAUA 1 (1)

Spectatori — aproximativ 6 000. Șu
turi c 1’6^7 (pe poartă : 7—3). Cor
ner* : 10-10. Au marcat : CIOBANU 
(mm. 115), CHIOREANU (min. 80), 
respectiv BALINT (min. 27).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa 7 - Ștefan 
6, Panache 7, Naghi 7, Manciu 7 — 
Șuleo 7, Ciobanu 8 (min. 46 Dara
ban 7 ; min. 76 Chioreanu), Gherghe 
7 — Marinescu 6, Fbraschivescu 7, Bo- 
ricean-u 7.

STEAUA : lordache 7 — Anghel-ini 
5, l-ovan 6, Someș 7, I. Gheorghe 7 
— Stoica I 8, I. Mureșon 7, Ba hi n-t 
7 (mi-n. 86 Fl-orea) — Maja-ru 6, Fîșic 
6 (min. 80 Sertov), Câ-mui 6.

A arbitrat : S. Dragul ici (Drobeta 
Tr. Severin) 8 ; la linie : T. Bata
nov ici și V. Naumcef (ambii din lași).

Cartonase galbene : IOVAN, ȘTE
FAN, SERTOV.

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 2—1 (1-1).

CHIOREANU, ADUCE 1
BRAȘOV, 22 (prin telefon)

Meci foarte disputat și foarte 
greu pentru echipa locală, de
oarece Steaua a arătat. din 
start, că n-a venit aici doar să 
$e apere. Prima fază „fierbin
te0 s-a consumat în min. 2 — 
Iordache a apărat excepțional lo
vitura liberă executată de Bo- 
riceanu. £1 avea însă să fie în
vins în min. 15, cind, în urma 
unei faze prelungite, CIOBANU 
a înscris spectaculos : 1—0. Oas
peții, fără să fie descumpăniți, 
combină frumos, mijlocașii lor 
sînt foarte activi și astfel în 
min. 27 egalează : Stoica I pă
trunde decis pe dreapta, pa
sează înapoi la Anghelini, acesta 
centrează și BALINT egalează.

La reluare, F.C.M. atacă dez
lănțuit, bucureștenii nu mai lea
gă jocul atît de bine și... Ior
dache se opune salvator, ca în 
zilele lui bune, în minutele 47, 
53 și 70, la șuturile extrem de 
periculoase ale lui Boriceanu și

Manciu. Al 
trimite în 
în m:n. 76 
atacului si 
rată, pentru 
veni goi 
trează de 
ghe preia 
CHIOREAN1 
dînd greșeli 
ghelini și 1 
naiul cu ul 
ri3 ale Stc 
acordă cai 
meciul se îr 
ritată (n 
priza

Stena
P.S. COTK 

ua ne-a in 
cu totul n< 
Tralnn ion< 
cerea tehi 
din pregăti 
formația fi 
șov de se 
Pantea.

IERI, ÎN DIVIZIA „B“

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 NOIEM

BRIE 1981
I. UnJv. Craiova — Corvinul 1; 

D. Chimia — Sportul stud. 1 ; 
in. F.c.M. Bv. — Steaua 1 ; IV. 
Progresul — „U“ Cluj-N. 1 ; V. 
Ascoli — Milan 1 ; VI. Cesena — 
Torino x : VII. Como — Cagliari 
1 ; VECI. Internazionale — Roma 
1 ; IX. F.c.M. Brăila — Poli. 
Iași x ; X. Gloria Buzău — Uni
rea Focsani 1 ; XI. Ceahlăul — 
F.C.M. Galați 1 ; XH. Autobuzul 
Buc. — Petrnlul 2 ; XITI. Carpați 
Mirșa— Rapid Buc. 2.

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI: 
905.170 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA „LOTO 2“ 

DIN 22 NOIEMBRIE 198t
FAZA I : EXTR AGEREA I : 60 

1 32 33 : EXTRAGEREA A H-a : 
74 26 36 33 ; EXTRAGEREA A
in-a : 69 23 29 28.

FAZA A Il-a : EXTRAGEREA 
A IV-a : 37 73 21 23 : EXTRAGE
REA A V-.a : 12 50 34 5.

FAZA A in-a : EXTRAGEREA 
A Vl-a : 57 4 39 72 3 8 : EX
TRAGEREA A VTT-a : 10 53 24
37 40 14.

FON'l TOTAT. DE' CTȘTIGURI: 
1.214.852 k*:. din care 3.253 lei.
report ia categoria 1 faza L

DERBYUL CAMPIONATULUI DE HOCHEI |
(Urmare din pag 1)

mă fiind gol de kinogramă — 
în timp ce Steaua a punctat 
doar o dată prin Justinian (min. 
26), valorificînd atunci o supe
rioritate numerică. în finalul a- 
cestei a doua reprize Steaua a 
atacat furibund, dar Dinam-o a 
reușit să salveze cîteva situații 
extrem de critice pentru poarta 
lui Huțan. în ultima parte, poate 
cea mai frmoasă, dinamovișf 
fac greșeala de a crede că pot 
apăra timp de 20 de minute un 
fragil avantaj, cum era •acri 
3—2, în favoarea lor, înscris pe 
tabela de marcaj. Asalturile e- 
chipei Steaua erau însă d’n ce 
în ce mai insistente. în timp ce 
forțele fizice ale dinamoviștilor 
se risipeau. Două eliminări din 
tabăra lor au consumat și mai 
mult energia defensivă a lui Di
namo și în min. 50 Cazacu, cu 
un șut frumos și plasat egalea
ză (3—3), după care la mai bine 
de un minut, N is tor (excelent 
în acest sezon) înscrie după o 
spectaculoasă combinație a pri
mei linii de atac a echipei 
Steaua, care după cum se vede a 
realizat trei din cele patru goluri 
ale echipei sale ! In final Dina

mo revine, egalează prin Turea- 
nu, apoi înscrie un go-1 neregu- 
launentar (inutile protestele, pu
cul fusese introdus în poartă în 
mod evident, cu piciorul !) și 
arbitrul Mihai Presrieanu (care 
a fost ajutat de A. Balint și FI. 
Gubernu) a anulat în mod 
corect acest gol. Deci, 4—4, un 
scor echitabil, ambele echipe 
trecînd, pe rînd ,pe lîngă vic
torie pe care niciuna n-a știut 
s-o... păstreze.

★
La Miercurea Ciuc 

dubla 
greșul din localitate 
Galați. ” 
celor două echipe, au fost d’-f-e- 
rite : în primul meci, gălățenii 
mai eficienți și mai buni au cîs- 
tigat cu 6—3 (2—1, 2—0, 2—2),
prin punctele marcate de Bujo- 
reanu, Berdilă, - -
respectiv Cociș 2, 
în al doilea joc Progresul, 
vervă deosebită, a învins 
cu 6—1 (1—0, 2—1, 3—0),
golurile realizate de Solomon 2, 
Pall, Petreș, Olteanu, 
respectiv Brandabur. 
part’de au fost bine ___
de G. Tasnadi (Miercurea Ciuc) 

V. PAȘCANU - coresp.

confruntare

Victoriile, ca

s-a disputat 
dintre Pro- 
și Dunărea 
și evoluția

Marcu cîte 2, 
, Solomon, iar 

intr-o 
net 

prin 
3, 

Kedves, 
Ambele 

arbitrate

I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I

SERIA I
GLORIA BISTRIȚA — DELTA 

TULCEA 4—0 (4—0). Au marcat: 
Cazacu (min. 10, autogol), Moga 
(min. 24 și 60) și Cațaros (min. 35).

I.M.U. MEDGIDIA — C.S.U. 
galați 3—2 (3—2). Autorii go
lurilor: Breac (min. 22), Nițu I 
(min. 35), Catrlna (min. 40), res
pectiv Pascu (min 12) și Tara- 
rache (min. 44).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
POLITEHNICA IAȘI 1—1 (1—1).
Au înscris : Bulancea (min. 23) 
pentru F.C.M. Progresul, Cioacă 
(min. 40) pentru Politehnica.

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — C.S.M. SF. GHEORGHE 
2—1 (2—1). Autorii golurilor : 
Ghiță (min. 4), Georgescu (min. 
41 din 11 m), respectiv Siklodi 
(m;n. 6).

GLORIA BUZĂU — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Marin (min. 62).

CEAHLĂUL p. neamț — 
F.C.M. SIDERU tc ’ <
2—1 (1—1). Au înscris : Horvat 
(min. 41), Roșea (min. 65), res
pectiv Glonț (min. 13).

CONSTRUCTORIjL INȘI — RE- 
LONUL SAVINESTI 3—0 (1—0).
Autorii golurilor : Sachelarie
(min. 35), Bandac (min. 57) și 
Dumitriu (m :n. 82).

C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO
TOȘANI 5—1 (1—0). Au marcat : 
Avădanci (tmin. 27. 72 și 74
din 11 m), Petrescu II (m n. 67), 
Petrescu I (min. 87), respectiv 
Cristescu (min. 6i, autogol).

VICTORIA TECUCI — VIITO
RUL G’IEOPG’^'T 1—0 (1—0).
A înscris : Constantin (min. 17).

Relatări de la I. Toma, R. 
Avram, G. Rizu, M. Florea, D. 
Soare, C? Ru.su, V. biaconescu,
I. Mîndrescu și C. FHiță.
1. POU. IAȘI 15 9 4 2 22-10 22
2. Gloria Bistrița 15 9 2 4 31-11 20
3. C.S.M. Suceava 15 9 1 5 33-16 19
4. Unirea D. Foc. 15 8 3 4 19-12 19
5. Gloria Buzău 15 8 2 5 20- 8 18
6. C.S.M. Sf. Gh. 15 7 3 5 26-19 17
7. F.C.M. Sid. Gal. 15 5 6 4 17-12 16
8. Viitorul Vaslui 15 7 2 6 17-16 16
9. I.M.U. Medgidia 15 7 2 6 21-25 16

10. C.S. Botoșani 15 6 3 6 27-23 15
11. Ceahlăul P. N. 15 5 4 6 14-20 14
12. F.C.M. Prog. Br. 15 4 5 6 15-12 13
13. Viitorul Gheorgh. 15 4 5 6 10-12 13
14. Delta Tulcea 15 5 3 7 15-23 13
15. C.S.U. Gcilațr 15 6 0 9 21-32 12
16. Constructorul lași 15 4 2 9 13 26 10
17. Victoria Tecuci 15 4 1 10 10-33 9
18. Relonul Săvinești 15 2 4 9 10-31 8

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 noiembrie) : F.C.M. Siderur- 
gistui Galați — C.S. Botoșani, 
Constructorul Iași — Viitorul 
Ghe-orgheni, Gloria Bistrița — 
F.C.M. Progresul Brăila. Gloria 
Buzău — Victoria Tecuci, Relo
nul Săvinești — Politehnica Iași, 
Delta Tulce-a — C.S.M. Sf. Gheor
ghe, I.M.U. Medgidia — Ceahlăul 
P. Neamț, Unirea D'namo Foc
șani — Viitorul Mecanica Vaslui, 
C.S.U. Galați — C.S.M. Suceava.

SERIA A Il-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

PETROLUL PLOIEȘTI 1—2 (1—1). 
Autorii golurilor : Sultănoiu
(mm. 3), respectiv Cojocaru 
(mm. 43), Simeciu (min. 56).

ENERGIA SLATINA — PAN
DURII TG. .nu 1—0 (0—0). Uni
cul g-l a fost realizat de Păun 
(min. 65).

CHIMICA 
MII IPA !

METALUI 
RULMENȚI 
(1—0). Au 
24, autogol)

METALUI 
METAN M 
înscris : Dc

I.C.I.M. I 
TICA BU( 
Au marcat 
Chircă (mi 
(min. 89), 
(min. 25).

CARPATI 
BUCUREȘT 
golurilor : 
respectiv l< 
raschiv ' (m

DUNĂRE/ 
CAN IC A F 
(1—0). A 5 
25).

LUCEAF/ 
TRACTORL 
A marcat : 
din 11 m ș

Relatări < 
hai), I. D 
Frîncu, I. 
N. Constan

1. PETROLUI
2. Rapid. B
3. Rulmentui
4. Șoimii IP.
5. Mecanică
6. Automatic
7. Dunărea
8. Energia f
9. Gaz mp’

10. Metalul I
11. Metalul F
12. Autobuzul
13. Chimica 1
14. Flacăra F
15. Carpați 1
16. Tractorul
17. Pandurii
18. I.C ' M. I

Ru.su


I5«
GAZDELE PUTEAU FACE SCOR, DAR ARBITRUL LE RĂPEȘTE 
OASPEȚILOR (în min. 851) POSIBILITATEA DE A EGALA

OASPEȚII AU FOST MAI BUNI
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•erit in 

antre- 
oportu- 
e, indi- 
1n opo- 
5 și so
lan Io- 
i ce, ca 
i mul- 
rezultat 
neciuri, 
intr-un
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ii.

iAGU

DINAMO 2 (0)
U. T. ARAD 1 (1)

Spectatori — aproximativ 10 000. Șu
turi : 23—7 (pe poartă : 14—2). Coro
ner® : 15—1. Au marcat : CURA (min. 
4). MULJESCU (min. 50), ȚALNAR 
(min. 65).

DINAMO : Moraru 6 — 1. Ma
rin 6, Dinu 7, Bumbescu 6, Stă- 
nescu 5 — Augustin 6, Dragnea 5
(min. 70 lordache 5), Stredie 5
(min. 46 Custov 6) — Țălnar 7,
Mulțescu 6, O rac 7.

U.T.A. : Ducadam 8-f- — Marcu 4, 
Kukla 5, Bodî 5, Giurgiu 5 — Mușat 
7, Hirmler 5, Tisa 4 — Cura 6 (min. 
66 Țîrban 4), Urs 6, Csordoș 4 (min. 
75 Vușcan 5).

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 4 ; 
ha linie : C. Co man (Buzău) și M. 
Abramiuc (Suceava), ultimul cu gre
șeli la cîteva poziții de ofsaid.

Cartonașe galbene : CUSTOV, UR
BAN.

Trofeul Petschovschî : 9. La spe
ranțe : 5-0 (2-0).

O SUMĂ de date și fapte, de 
ocazii și erori1 (destule), de 
părți bune (puține), U.T.A., o 
idealistă, o „bătrînă doamnă" la

MECI DRAMATIC Șl 2 PUNCTE MARI
r, pare-se, 
a campa- 
irmărit o 
Ioniță și, 
împins-o 

—8 metri, 
a v eschis 
• atît de 
vor ma- 

pe- 
—n. 47, 
-eu, de 

■olgău, și 
cizie, de 
prin an- 
di solace 

nsmiterea 
alaritătile 

Negrilă 
ire, însă, 
sînt rare 

ra. relua, 
in apro- 
dlgău va 
i ..trans- 
t. tabela 
-0. scorul 
nica tre-

AESCU

PROGRESUL-VULCAN 1 (0) 
„U" CLUJ-NAPOCA 0

Spectatori - aproximativ A 000. Șu
turi : TV—6 (pe poarta : 13— S). Cor
ner. : 10-2. A inserts : APOSTOL
(m-in. 7B).

PROGRESUL-VULCAN : Gîrjoabă 8- 
Tăoăseseu 5 (min. 70 I. Alexandru 7), 
Griigore 6, Moteetcu 9, G. Ștefan 8
— Stotchițâ 6. Simionov 3, Hectrbce 7
— Isc ia 5 (min. 5ă V. Ntootoe 7), 
Te*i 6. Apostol 7.

„U- CLUJ-NAPOCA : LOzâmanu »+
— L. Mihai 7, FI. Pop 4. Ciocan 7. 
I. Mo re ,on 6 — Booa 6, Porațehi 6, 
Moț 7 — Dobrotâ 5 (min. M Țlptoriu 
8). Cîmpeonu 6. Albu 7.

A orb ir nat : V. Tâtor (Hunedaora) 
8 ; In Ioni. : A. Stocker (Pcroțoni) 
ți I. Cruci une seu (Rm. VileeoJ.

Cartonașe galbene : ȚIGLARtU,
ȚEVI.

Trofeul PeUehoxsehi : 14 : l« ape
tențe : 1-0 (0-0).

.Toc la nivelul „lanternei ro
șii", al locului ocupat de gazde 
în clasament (18) — în prima 
repriză, cînd fotbalul cam lip
sește în teren. Doar două eveni
mente notabile în această par

UA
escaru îl 
3iiioreanu 
ări forța 
re inspi- 
rinute va 
* . cen-

Gher- 
-apul și 
•1) amen- 

lui An- 
ache. Fi- 
5 de fu- 
binte, se 
bene și 
oria me- 

re
nilor.

itoCU 
lui Sțea- 
n motive 
ntrenorul 
t condu
ci încă 
cest joc, 
la Bra- 
Nicolae

MM. VÎLCEA, 22 (prin telefon)

Conform tradiției. Sportul stu
dențesc (deși lipsită astăzi de 
aportul a doi titulari, Iorgules- 
cu și Chihaia, accidentați) a dat 
din nou o replică extrem de vi
guroasă, aici, pe stadionul din 
Zăvoi, echipei locale, care a ob
ținut în cele din urmă o victo
rie pe cît de prețioasă și de 
meritată, pe atît de muncită. De
altfel, prima mare ocazie de gol 
a meciului a aparținut oaspeți
lor, încă în min. 5 cînd Boze- 
șan, excelent lansat de O. Io- 
nescu. a fost în ultimul moment 
împiedicat să fructifice de că
tre Catargiu, care a respins în 
corner. Scorul aveau să-1 des
chidă, totuși, gazdele, tn minu
tul 12 : Teleșpan a cîștigat des
tul de ușor un duel cu Mun- 
teanu II, a centrat din apropie

— SOI-

•ti — 
RIA 2—0 
lă (min. 
nin. 55).
— GAZ 

1—0). A 
15 și 63). 
UTOMA- 

(2—1). 
micn. 9), 
Șișcă II 
Solborea

RAPID
Autorii 

iin. 52), 
51}, Pa-

— ME-
ÎTI 1—0 
■1 (min.

2ȘTI — 
■0 (1—0). 
;min. 11

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 noiembrie) : Chimica Tîrnă- 
veni — Energia Slatina, Gaz me
tan Mediaș — Flacăra Moreni, 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul 
București, Mecanică fină Bucu
rești — Luceafărul- București, 
Tractorul Brașov — Autobuzul 
București, . Rapid București ,— 
I.C.I.M. Brașov, Rulmentul Ale
xandria —- Carpați Mîrșa, Auto
matica București — Metalul PIo- 
peni, Șoimii IPA Sibiu — Petro
lul Ploiești, Dunărea Călărași — 
stă.

D. Mi
an, V. 
erzescu, 
Jergiu.
2 24-11 23
3 34-11 22 
F 16-13 18
> 21-17 17
> 21-15 16 
I 25-26 1 6 
I 22-24 16 
i 18-21 16

14-20 16 
» 18-13 15 
* 14-16 14 

* f 19-21 14 
J 13-15 14 
» 14-16 13 
F 13-17 12 
) 14-22 12 
F 18-27 12
> 13-*i •

SERIA A IlI-a
F.C. BIHOR ORADEA — C.S.M. 

DRO3ETA TR. SEVERIN 3—0 
(2—0). Au înscris : Kis (min. 11), 
Grosu (min. 17) și N. Mureșan 
(min. 61).

MINERUL LUPENI — U.M. TI
MIȘOARA 0—0.

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—1 (2—1). 
Autorii golurilor : Hațeganu
(min. 8 și 88)’, Mureșan (min. 37), 
respectiv Popa (min. 28).

C.F.R. TIMISOARA — MINE
RUL CAVNIC 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Hambaraj 
(min. 52).

AURUL BRAD — STRUNGUL 
ARAD 2—0 (2—0). Au marcat : 
Bucur (m’n. 19) și Dina (min. 24).

C.I.L. SIGHET — DACIA 6- 
RAȘTIE 4—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Vișan (min. 43, autogol), 
Sidău (min. 69), Ionescu (min. 
72 și 85).

F.C.M. REȘIȚA — SOMEȘUL 
SATU MARE 0—0.

ora visurilor cu țesătura de pase 
exagerată, în stare să-și îmbol
năvească suporterii, cu realizări 
concrete doar pe umerii lui Du
cadam și Mușat. Dinamo, la cîr- 
ma jocului, mai bine de 70 de 
minute, cu dominare teritorială, 
sufocantă, de uneori nu mai 
știai ce este în careul adversa
rului, dar cu o evoluție care 
nc-a făcut să ne gîndim cu des
tulă teamă la meciul de miercuri, 
de la Goteborg. Au lipsit Dudu 
și, 45 de minute, Custov, de o 
parte, Coraș, de cealaltă parte, 
dar asta nu ne face să credem 
că aceste absențe au ptitut coborî 
calitatea jocului la asemenea ni
vel. Minutul 4 : scăpată de pri
mele atacuri ale gazdelor, U.T.A. 
a deschis scorul, cînd CURA a 
profitat de impasibilitatea lui 
Stănescu și Moraru și a marcat 
lejer, de la 5 m. Și U.T.A. s-a 
speriat, renunțînd la veleitățile 
ofensive. Iar Dinamo a venit în 
atac, a dominat, dar a început 
să-și dezvăluie și lipsurile, mai 
ales Ia finalizare. Mai mult, în 
min. 14, Dragnea a ratat și un 
11 m ! Pur și simplu asediată, 
U.T.A. ieșea cu greu din apăra
re, dar în min. 28 a fost la cîți- 
va... centimetri de 2—0, cînd

te a meciului : penaltyul ratat 
de Tănăsescu în min. 25 și 
contraatacul clujean din min. 
45, cînd Cîmpeanu și Albu au 
avut golul în picioare...

După pauză, bucureștenii 
joacă la disperare pe cartea 
„totul sau nimic !“ și atacă, 
practic, în 10 oameni, ceea ce 
conferă partidei o tensiune 
maximală și un caracter dra
matic pentru că acțiunile pe 
contraatac ale oaspeților sînt 
mai tăioase și mult mai clare 
decît atacul furibund — dar 
adeseori orb — al gazdelor. In 
consecință, faze clujene de 
gol: Țiglariu — bară în min. 
55. tot Țiglariu „cap" alături de 
poartă in min. 58 și șutul din 
apropiere al lui Albu, blocat 
de Gîrjoabă în min. 62. Ris- 
cînd conștient (în raport cu si
tuația sa atît de nefavorabilă 
din clasament) pentru cîștiga- 
rea celor 2 puncte, pentru a 
obține „totul", Progresul este, 
așadar, de mai multe ori la 
un pas de a... pierde totul și 
de a se alege cu nimic. Pe

JOC DÎRZ, VICTORIE MUNCITĂ
rea liniei de fund și PANĂ, 
Ktrins talonat de Stanca, a res
pins în proprla-i poartă. Bucu- 
reștenii nu scapă nici ei prile
jul să iasă din cînd în cînd des
tul de periculos la atac și în 
min. 25 obțin egalarea prin TER- 
HE$, Ia al cărui șut mingea a 
fost deviată In plasă de către 
Preda. După acest gol, spiritele 
se înfierbîntă serios atît în te
ren, unde arbitrul Hainea se ve
de nevoit să sancționeze prin trei 
cartonașe galbene consecutive in
trările dure ale xmor jucători lo
calnici, cît și în tribune, unde © 
parte a publicului Se manifestă 
nesportiv față de conducătorul 
jocului. Finalul reprizei îi găsește 
din nou in atac pe vîlceni care 
reușesc in min. 45 să preia a- 
vantajul : la o lovitură liberă 
indirectă în careul oaspeților, 
Stanca trimite scurt Iui CARA- 
BAGEAC care șutează imparabil, 
la păianjen.

F.C. BAIA MARE — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 5—2 (2—1). Au în
scris : Dragomirescu (min. 23, 30 și 
62), Koller (min. 63), Caciureac 
(min. 86), respectiv Poenaru 
(min. 25), Nicoraș (min. 85).

RAPID ARAD — MINERUL 
ILBA SEINI 2—0 (0—0). Au mar
cat : Borugă (miin. 52) și Dușan 
(min. 73).

Relatări de Ia I. Ghișa, I. Co- 
tescu, Z. Kovacs, Șt. Marton, Al. 
Jurcă, I. Furnică, p. Glăvan, A. 
Crișan și N. Străjan.

1. F.C. BIHOR 15 12 2 1 43-15 26
2. Someșul S.M. 15 7 4 4 19-17 18
3. F.C. Baia Mare 15 7 3 5 23-15 17
4. Aurul Brad 15 8 1 6 22-15 17
5. U.M. Timișoara 15 8 1 6 18-21 17
6. C.I.L. Sighet 15 7 2 6 18-17 16
7. F.C.M. Reșița 15 5 5 5 24-16 15
8. Strungul Arad 15 6 3 6 22-24 15
9. înfrățirea Oradea 15 7 0 8 29-24 14

10. C.F.R. Timișoara 15 5 4 6 25-20 14
11. C.S.M. D. Tr. S. 15 6 2 7 20-19 14
12. Olimpia S. M. 15 6 2 7 19-18 14
13. Rapid Arad 15 6 2 7 19-23 14
14. Minerul Cavnic 15 5 3 7 22-24 13
15. Minerul Lupeni 15 5 2 8 21-25 12
16. Minerul llba S. 15 4 4 7 13-24 12
17. C.F.R. Cluj-N. 15 4 4 7 14-29 12
18. Dacia Orâstie 15 4 2 9 15-40 10

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 noiembrie) : Strungul Arad — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Au
rul Brad — F.C.M. Reșița, Mine
rul Luipeni — F.C. Baia Mare, 
înfrățirea Oradea — Rapid Arad, 
Someșul Satu Mare — C.F.R. Ti
mișoara^ C.I.L. Sighet — F.C. 
Bihor Oradea, U.M. Timișoara — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Minerul Ilba 
Seini — Dacia Orășbie, Minerul 
Cavnic — Olimpia Satu Mare. 

Mușat a șutat în bară. A mai 
ratat și Cura în min. 43, egalînd 
situațiile clare de gol ale dina- 
moviștilor, care irosiseră prin 
Augustin (min. 6) și Dragnea 
(min. 23).

La puțin timp de la reluare, 
Dinamo a egalat (min. 50), grație 
inspirației lui MULȚESCU, care 
a înscris fulgerător de la 10 m. 
Apoi, în min. 85, Dinamo a luat 
conducerea, cînd TĂLNAR, de Ia 
18 m, a șutat cu stîngul, din 
voleu, și Ducadam n-a mai pu
tut face nimic. Dinamo și-a 
băgat adversara... în corzi, 
Kukla a salvat de pe linia por
ții (min. 51), Augustin a șutat 
în bară (min. 71, la o lovitură 
liberă), Custov l-a imitat (min. 
74). Cu toată evoluția foarte a- 
nemică a oaspeților, scorul pu
tea deveni 2—2, în min. 85, cînd 
la o minge centrată de pe 
dreapta, Țîrban și Mușat au să
rit corect la ba-lon, Moraru a 
intervenit greșit (ÎN AFARA 
CAREULUI DE 6 14), dar cînd 
cei doi jucători de la U.T.A. se 
îndreptau spre mingea de gol, 
arbitrul a inventat o infracțiune 
în atac și a dictat lovitură li
beră pentru gazde ! ? !

Constantin ALEXE

...
fondul acestui joc pe sîrmă 
(deasupra... Diviziei ,,B"), gaz
dele își prind în cele din 
urmă adversarii într-un clește 
acționat de providență : APOS
TOL trage puternic spre poar
ta excelentului Lăz&reanu (a- 
proape la fel de bun și tînă- 
rul Gîrjoabă, de la bucureș- 
teni), portarul clujean pleacă 
sigur pe direcția șuiului, dar 
mingea ricoșează din funda
șul L. Mihai și-I păcălește, in- 
trînd în plasă. Min. 78: 1—0. 
Gol cu noroc, fără îndoială, 
dar el răsplătește angajarea 
totală a jucătorilor Progresu
lui, care au luptat pînă Ia e- 
puizare pentru o victorie mult 
dorită. Țevi („cap" alături în 
min. 85 și bară în min 86) este 
aproape de 2—0, dar „forcingul" 
bucureștean din finalul parti
dei nu mai schimbă nimic, de
ținătoarea lanternei fiind, fi
rește, mulțumită cu cele două 
puncte mari obținute în lupta 
sa grea pentru supraviețuire în 
prima divizie.

Morius POPESCU

După pauză se joacă la fel de 
dîrz dar ceva mai curat, mai pu
țin nervos. Gazdele și-au păstrat, 
în cea mai mare parte a timpu-

CHIMIA RM. ViLCEA 2 (2)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1)

Spectatori — aproximativ 5 000. Șu
turi : 14—7 (pe poartă : 5—2). Cor- 
nere : 3—1. Au marcat : PANĂ (min. 
“2 — autogol), CARABAGEAC (min. 
45), respectiv TERHEȘ (min. 25).

CHIMIA : Pavel 8 — Cheran 6, Pre
da 6, Catargiu 7, Cincă 6 — Savu 6 
(mir». 66 iordan 7), Alexandru 7, Ca- 
rabogeac 7 (min. 87 Nica) — Teleșpan 
7, Stanca 7, Gîngu 7.

SPORTUL STUD. : Speriata 7 - M. 
Marian 6, Cazan 6, Plană 6, Munteanu 
M 6 — Șerbănică 6 (min. 69 Lică 
7), O. Ionescu 6, Bozeșan 6 (min. 50 
Munteanu I 6) — FI. Grigore 6, M. 
Sandu 6, Terheș 6.

A arbitrat : N. Rainea 8 ; la li
nie : D. Munteanu (ambii din Birlcd) 
și AL Mustățea (Pitești).

Cartonașe galbene : TELEȘPAN,
CINCA. CARABAGEAC, MUNTEANU II.

Trofeul Petschovschî : 7. La spe
ranțe : 3—2 (1-1).

lui, inițiativa, dar nu și-au mai 
putut mări avantajul, deși Stan
ca (în min. 80) a avut o mare 
ocazie, la o greșeală a lui Spe- 
riatu, după emoțiile din min. 74, 
cînd Terheș s-a aflat aproape de 
egalare.

Constantin FIRĂNESCU

INTRĂ NICHICI Șl IȘI SALVEAZĂ ECHIPA
„POLI" TIMISOARA 2 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)

Spectatori — aproximativ 4 000. Șu
turi : 13—5 (pe poartă : 11—3). Cor- 
nere : 15—3. Au înscris : FANICI (min. 
63). NICHICI (min. 64) și ANGHEL 
(min. 82).

„POLI” ; Suciu 7 — Nadu 5 (min. 
66 Cotec 7), Păltinișan 7, Șunda 7, 

Vișan 6 — Manea, Șerbănoiu 7, Du
mitru 8 — Anghel 8, Nedelcu 6, Nucă
5 (min. 63 Nichici 9).

A.S.A. : Biro II 7 — Szabo 5 (min. 
57 Fonici 7), Ispir 6, Cost in 7, Hajnal
6 — C. IIie 7, Gali 6, Both II 6 - 
Fazekaș 6, Biro I 7, BolonL

A arbitrat : Cr. Teodorcscu (Buzău) 
9 ; la linie : AL IIie și E. Păunescu 
(ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : COSTIN, BO- 
LUNI, BIRO I. MANEA și VIȘAN.

Cartonașe roșii : MANEA, BULON!.
Trofeul Petschovschî : 10. La spe

ranțe : 2—1 (0-0).

JIUL 0
F. C. OLT 0

Spectatori — aproximativ 2 000. Șu
turi : 11—8 (pe poarta : 7—3). Cor* 
nere : 11-2.

JIUL : Ca vai 7 — P. Grigore 8, M. 
Popa 6, Rusu 6r Giurgiu 6 — Șumu- 
kmschi 5, Vgrga 6, Butoi 5 (min. 54 
Vizitiu 6) — Giuchici 4, Lasconi 6, 
Să'lăjcn 5.

E'C. OLT : Anghel 8 — Sigmirean 
7t Cfocioanâ 7, AL Nicolae 8, Matei 

6 p- Rotaru 7, Câțoi 6, Iova ne seu 7 
•• lama nd i 7, Pițurcâ 6, Prepelița 6.

A arbitrat : G. Dragomir 9 ; la li
nie : M. Stoenescu (ambii din Bucu
rești-) M. Axente (Arad).

Trofeul Petschovschî : 9. La ipe- 
ronțe : 2-3 (1-2).

PETROȘANI, 22 (prin telefon)
Chiar dacă premisele atmosfe

rice ale partidei și condițiile di
ficile de joc păreau că avanta
jează din start echipa gazdă, 
iată eă, în cele din urmă, elevii 
lui Halagian s-au descurcat mult 
mai bine decît cei ai iui Li- 
bardi — gîndindu-ne chiar și din
colo de faptul că oaspeții au ob
ținut un rezultat de egalitate,

ÎN VERVĂ, DEȘI
C. S. TIRGOVIȘTE 2 (2)
S. C. BACAU 0

Spectatori — aproximativ 7 000. Șu
ta»» : 20-10 (pe poarta : 8—5). Cor
ner» : 9—7. Au înscris : AELENEI (min. 
33). EFTIMIE (min. 43).

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinea 7 - Ni- 
eulwu 6, Ene 7. Constantin 6, Pi
toni 7 — Gheorghe 8. Dumitrescu 7 
(min. 86 Alexandru), Eftrmie 8 —
Greaca 8, Sa va 6 (min. 83 Mcrge- 
totu). Aelenei 7.

S.C. BACAU : Mangeac 6 — An- 
drieț 6. Cărpuci 5, C. Salomon 5, 
>. Solomon 6 — So$u 6, Vamanu 7, 
Penof 6 — Șoimcrn 7, Antohi 6, Chi>- 
toru 6.

A arbitrat : Gh. DumitrafCu (Cons
tanța) 9 ; ha Hnie : C. Ghițg (Brațov) 
ji C. Manea (Fetești).

Cartonase galbene : NLCULESCU.
Trofeul Petschovschî : 10. La spe

ranțe : 3-2 (0-2).

TIRGOVIȘTE, 22 (prin telefon)
Deși fără Dobrin (plecat Ia 

Pitești) C. S. Tîrgoviște a bîj- 
bîit Ia început, căutindu-și o 
nouă personalitate în joc. Mijr 
locul părea rigid, înaintașii nu 
țineau mingea, iar apărarea nu 
găsea antidotul la lansările lui 
Chitara și Șoiman. După o ju
mătate de oră, echipa gazdă a 
acceptat insă o manieră de 
exprimare conturată : Dumitres-

SPECTACOLUL A LIPSIT
F.C. ARGEȘ 2 (1)
F.C. CONSTANȚA 0

Spectatori — aproximativ 6 000. Șu
turi : 9-13 (pe poartă : 5—6). Cor* 
nere : 5—3. Au marcat : TOMA (min. 
16), RADU M (min. 56 — dn 11 m).

F.C. ARGEȘ : Ariciu 6 — M. Zam
fir 6, Stancu 6, Cîrstea 6, Eduard 5 
— Bărbulescu 6, Badea 5, Toma 7 — 
Bă'luță 6, Radu II 6 (min. 84 Balaur), 
Tuncu 6 (min. 64 Nica 6).

F.C. CONSTANTA : Costaș 6 - Bo- 
raii 6, Antonescu 6, Nistor 6, Turcu 
6 — Drogeanu 6, Gache 5 (min. 60 
Punea rea 5), I. Moldovan 5 — Buduru 
6, Petcu 5, Peniu 5 (min. 71 Mânailâ 
5).

A arbitrat : R. Stîncan 8 ; la țin ie : 
AL lon-iță și D. Icrdache (toți din 
București).

Cartonașe galbene : EDUARD, BO
RAH.

Trofeu! Petschovschî : 6. La spe
ranțe : C-0.

PITEȘTI, 22 (prin telefon)
Cu gîndul de a continua se

ria invincibilității din ultima vre
me, constănțenii au aplicat un 
marcaj strict în propria-i treime, 
la care s-a adăugat în cîteva rîn- 
duri și pressingul trio-ului din 
prima linie, in aceste condiții pi- 
teștenii au fost incomodați vi
zibil în faza de construcție, in

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon)
S-a jucat lent, fără nerv, din 

partea gazdelor, ceea ce a con
venit de minune tîrgmureșenilor 
(veniti la Timișoara fără antre
norul principal Atila Erdogh, 
scos dn funcție acum două zile), 
care au făcut totul să nu pri
mească gol. Și jocul lor distruc
tiv părea să dea roade, pentru 
că atacanții timișoreni nu reu
șeau să-și creeze situații clare 
de gol.

Așa avea să decurgă întîlnirea 
pînă în min. 63 cînd s-a 
produs „lovitura de teatru". 
La una din rarele incursiuni o- 
fensive ale oaspeților, Boloni l-a 
deschis pe partea dreaptă pe Bi
ro I, acesta a centrat din vite
ză la întîlnire și FANICI, venit 
din urmă, a reluat imparabil, 
din interiorul careului, deschi
zând scorul. în acel minut a fost 
introdus în teren NICHICT, care, 
la primul contact cu mingea, a 
reușit să restabilească egalitatea 

ei permițîndu-și chiar să fie 
vioara întii ca organizare a jo
cului, ca limpezime a acțiuni
lor. Și indiferent dacă portarul 
Anghel a fost mult mai solici
tat decît Cavai». marile ocazii de 
gol au lipsit la buturile apărate 
de acesta. Dealtfel, este grăitor 
faptul că cea mai mare ocazie 
de gol la poarta lui F.C. Olt a 
survenit în urma unei intervenții 
nefericite a lui Iovănescu (min. 
67), cînd a fost cît pe aci să-și 
păcălească propriul portar prin- 
tr-un autogol. Iar în min. 60, o 

altă ratare a Jiului a avut un 
autor colectiv, mingea plimbîn- 
du-se prin careul mic advers, la 
origine aflîndu-se vechiul păcat 
al lui Giuchici de a încerca să 
intre cu mingea în plasă, în Ioc 
să șuteze sau să paseze la 
coechipierul cel mai bine plasat.

La poarta lui Cavai am con
semnat în min. 35 o bună oca
zie de a înscrie, irosită de Ro
taru, care, din colțul suprafeței 
de pedeapsă, a trimis mingea p*e 
lîngă poarta părăsită de ultimul 
apărător, ieșit în întîmpinare.

Este evident că Jiul n-a reu
șit încă să-și cristalizeze dorința 
de victorie. în timp ce F.C. OH 
devine pe zi ce trece o echipă 
pragmatică.

Poul SLAVESCU

FĂRĂ DOBRIN
cu închidea culoarele de ac
ces spre careul său, Gheorghe 
acoperea toate zonele de teren 
care pretindeau „un om în 
plus", Eftimic, calculat, calm, 
își asumase rolul de coordona
tor. Vivace, insistent, tehnic, 
Greaca prelua baloanele care-1 
căutau, plonjînd apoi spre li
nia de fund pentru a împărți 
centrări utile.

Golurile nu puteau să întir- 
zie mai ales că băcăuanii, pri
zonieri ai posturilor fixe, sc 
dovedeau stînjeniți în faza de 
apărare. In min. 33 AELENEI 
a marcat cu capul, la centrarea 
iui Greaca, peste 10 minute 
EFTIMIE a majorat scorul Ia 
o fază pereche.

După pauză, deși oaspeții se 
vor mai insistenți în ofensivă, 
verva tirgoviștenilor se înte
țește. Dar golurile nu cad în 
poarta lui Mangeac. Ii dau nu
mai tîrcoale, ocolind-o pînă la 
urmă pentru că, în min. 61 și 
82, Sava a șutat imprecis de 
Ia 8—8 m, imitat apoi (min. 
89) de înlocuitorul său Marge- 
latu, care a tras afară de la o 
distanță mai mică.

Debut convingător al arbi
trului constănțean Gheorghe 
Dumitrașcu.

Ion CUFEN

tențiile lor de a găsi o breșă 
amînîndu-și efectul. Pe acest 
fond de tatonare, în min. 16 am 
înregistrat deschiderea scorului : 
cursă Băluță, centrare perfecta 
și TOMA, venit în viteză, a re
luat mingea cu capul, sub trans
versală. Piteștenii insistă pentru 
a majora avantajul, dar Băluță 
(min. 24) și Radu II (min. 39) 
irosesc bune situații. Constățenii 
au avut și ei în această primă 
parte o mare ocazie, în min. 
42, cînd Drogeanu a șutat, de la 
26 de metri, în bară, iar I. Mol
dovan a reluat pe lîngă poartă. 
Surprinzător, Ia reluare, echipa 
gazdă, lipsită parcă de fotță, a 
cedat inițiativa și constănțenii 
s-au instalat destul de autoritar 
în jumătatea adversă. însă domi
narea lor nu a avut și eficiența 
dorită. Singura lor acțiune mai 
clară, în min. 70, cînd Peniu a 
șutat cu boltă, dar peste bară. 
Scăpați destul de rar din pre
siunea la care au fost supuși, 
piteștenii au reușit să-și majo
reze avantajul în min. 56 : Ra
du II a fost împins în careu în 
momentul cînd se pregătea să 
lovească mingea cu capul și 
penalty-ul acordat — regu
lamentar — a fost transformat de 
același RADU IT. Piteștenii au 
mai avut posibilitatea să în
scrie în ultimele două minute, 
prin Nica și Balaur. în conclu
zie, a fost un meci anost, în 
care spectacolul a lipsit*.

Adrian VASILESCU

cu un șut plasat, pe lîngă Biro 
II. Din acel moment jocul avea 
să ia o cu totul altă turnură, 
devenind mal animat datorită mi
cuțului Nichici, care a reușit să-i 
trezească din amorțeală pe 
coechipierii săi. Un adevărat tir 
se dezlănțuie ele acum încolo la 
poarta oaspeților. într-un singur 
minut (min. 72), Anghel șutează 
de două ori în „transversală", 
în min. 74, Biro II respinge în 
corner cu un reflex uimitor șu
tul expediat de Cotec. în min. 77, 
o dublă ratare, Nichici și Nedel
cu, singuri cu Biro II. $i, in 
sfirșit, vine și mult așteptatul 
gol al victoriei : Nichici îl vede 
liber pe Anghel in careu, arun
că mingea peste „centrali** și 
ANGHEL lobează balonul în pla
să peste Biro II ieșit în întim- 
pinarc. în acest final fierbinte, 
doi dintre jucătorii care primi
seră cite un avertisment. Manea 
și Boloni, sînt elimnați în mi
nutul 83 pentrn insrrite reciproce.

Gheorghe NERTEA



Campionatul național de baschet feminin La Balcaniada de haltere Româîiia — îl D. Gcrmfiiiă

DUPĂ TREI TURNEE AU FOST STABILITE 
CELE DOUĂ GRUPE VALORICE

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon), 
în sala Olimpia din localitate s-a 
încheiat al treilea turneu din ca
drul campionatului național de 
baschet feminin. Acesta a avut 
darul de a stabili alcătuirea ce
lor două grupe valorice : 1—6
pentru stabilirea campioanei și
7—12 pentru desemnarea celor 
două formații care vor retrogra
da. Alături de „U“ Cluj-Napoca 
— echipa cea mai bine pregătită, 
neînvinsă în turneu — s-au mai 
calificat între primele 6 forma
ții : Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești, Voința București, Olimpia 
București, Universitatea Timi
șoara șl Comerțul Lie. „Bolyai" 
“ în grupa 7—12 vor

Crișul Oradea, 
Progresul Bucu- 

Mobila C.S.Ș. Satu Mare, 
Prahova Ploiești și Carpați

(40—33), Polit. C.S.Ș. 2 —Crișul 
85—69 (49—37), Olimpia — C.S.U.
Prahova 60—52 (33—26), „U" —
Progresul 79—42 (37—24), Crișul
— Carpați C.S.S. Sf. Gheorghe 
74—44 (39—24) ; Mobila — Voința
Brașov 79—85 (46—38).

Constantin CREȚU, coresp.

TRAGEREA LA SORȚI 
ÎN CUPELE EUROPENE

SPORTIVII BULGARI PE LOCUL I
naționale) In mare progres.

29-28 la sărituri

încheiat în
de a 12-a ediții

Tg. Mureș, 
juca echipele : 
Voința Brașov, 
rești, ”
C.S.U. .
C.S.S. Sf. Gheorghe.

UNIVERSITATEA TrMTAOAR.A — 
COMERȚUL Ide. ..BOLYAI" TG. 
MUREȘ 85—67 (54—32). Cu acest 
succes gazdele au realizat a pa
tra victorie consecutivă șl au ob
ținut dreptul de a evolua în gru
pa de elită. Timisorcncele au 
realfzat multe acțiuni reușite sub 
panouri, 
si Hoszu, 
de la distantă 
f'hepe+ean. Au 
27, — .
Hoszu 16, Bodea 
Torday 16.
Borbely 10. 
Precup 2 și Oprea 1.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
66—53 “*
daru 18.
Roșianu 
respectiv 
Borș 7, 
Grecu 5, 
TE REZULTATEJ 
Comerțul Lie. 
reș 67—C' 
Voința 
C.S.U. ~
Sf. Gheorghe 65—59 (45—25), 
Cluj-Napoca — Olimpia 
(43—22), Univ. Timișoara — 
bila C.S.Ș. Satu Mare

în special prin Armion 
, dar și coșuri marcate 

- .in Czmor si 
Czmor

Armion 18, 
respectiv 

Klnss 14. Onriciu 14, 
6. Sandor 4,

.. arcat :
Chepețean 22,

2.
Kiss

înscris : Zi- 
Bădinici 12. 

C’hvatal 6, 
7, Slăvei 8, 

Popescu 6, 
4. CELELAL- 

_ . Voința Buc.— 
.,Bolyai” Tg. Mu- 

-51 (30—22), Progresul —
Brașov 74—50 (35—29),

Prahova — Carpați C.S.Ș.
„U“ 

63—60 
Mo- 

77—51

(30—29). Au
Pîrșu 16, 

8, Tocală 6.
Strugaru 

Hegeduș 7, 
Tomescu

LA BASCHET
22 (Agerprcs). — 

a avut loc tragerea 
sferturilor

MtJNCHEN,
La Munchen 
la sorți a grupelor 
de finală ale competițiilor euro
pene feminine intercluburi de 
baschet.

în „Cupa campionilor euro
peni”, echipa Universitatea Cluj- 
Napoca va evolua în grupa A, 
alături de formațiile Steaua Ro
șie Belgrad, Mlnior Perhik și 
C.P. Trevisip (Italia). Din grupa 
B fac parte echipele TTT Riga, 
Agon 08 Dusseldorf, Sparta ~ 
ga și BC Budapesta.

Baschetbalistele românce 
disputa primul joc pe teren 
priu, la 10 decembrie, cu 
ma-ția Steaua Roșie Belgrad.

Reprezentanta țarii noastre în 
„Cupa Liliana Ronchetti", echi
pa Voința București, a fost re
partizată în grupa A, împreună 
cu formațiile Vasas Budapesta și 
Slavia Sofia. Iată componența 
celorlalte serii : grupa B : MTK 
Budapesta, Lokomotiv 
Spartak Moscova ; grupa C : 
Montferrand, Spartakus 
pesta și Akademik Sofia ; grupa • 
D : Vozdovac Belgrad, ATV Linz 
și Kralovopolska Brno.

în primul joc, echipa 
va întîlni în Capitală, la 
cembrie, formația Vasas 
pesta.

Pra-

vor 
pro- 
for-

Sofia, 
AS 

Buda*

Voința
9 de- 
Buda-

• FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER O FIȘIER « FIȘIER «

La' B’strița s-au 
trecerile, celei 
a Balcaniadei la haltere pentru 
seniori. Ambianță sportivă ex
celentă ; întreceri de un înalt 
nivel tehnic, o organizare per
fectă într-o sală modernă,. arhi
plină — gazdele se pot mîndri 
că pe terenul lor s-a realizat 
nivelul cel mai ridicat al dispu
telor din isteria acestei tradițio
nale competiții, 
grăitoare, 
ficativ maxim, 
echipa Bulgariei 
competiției — considerată una 
dintre cele mai bune din lume, 
și reprezentativa României, care 
s-a apropiat mult de învingători. 
Voim menționa doar faptul că 
sportivii țării noastre au corectat 
14 recorduri naționale, cu perfor
manțe remarcabile, cucerind 
nouă locuri întii, bilanț fără 
precedent realizat de halterofilii 
noștri la Balcaniade. în ultima 
zi, Dragomir Cioroslan a cuce
rit locul 1 la „smuls”, terminînd 

.la egalitate la „total" cu primul 
clasat, dar fiiind mai greu la 
cîntar (150 grame !) a pierdut 
titlul ! Cu toate acestea el a fost 
declarat cel mal tehnic concu
rent al competiției. Ilie Vasije 
a cîștigat locul 1 la „smuls". 
Vom ma.i sublinia- performanțele 
lui Petre Dumitru, Vasile Groapă 
(ambii cu cîte 3 recorduri), ale 

lui Ștefan Tașnadi, ca și meri
tul antrenorilor Ștefan Achim și 
Ilie Ienciu, care au pregătit bine 
echipa.

Iată ’ medaliații ultimelor între
ceri : CAT SEMIMTJLOCIE : 1.
Gheorghi 
kg ;
337.5
327.5 
nia)
147.5 
kalo
Aruncat : 
Cioroslan
185.5 kg) 
MIJLOCIE : 1. Marko Racev (Bul) 
355 kg ; 2. P. Dumitru (R) rec. n. 
350 kg (v.r. 340 kg), 
cev (Bul) 347.5 
Racev 160 kg ;

Rezultatele sînt 
multe merită un căli

te deosebi pentru 
— câștigătoarea 

considerată

CAT SEMIMTJLOCIE :
i Koev (Bulgaria) 337,5 

2. D. Cioroslan (România) 
kg — record național (v.r. 
kg) ; 3. T. Kiskalo (Romă- 

kg. Smuls : 1. Cioroslan 
(rec. n. eg.) ; 2. Kis- 
kg, 3. Koev 145 kg.

: 1. Koev 192,5 kg ; 2. 
190 kg rec. n. (v.r.

3. Kiskalo 170 kg. CAT.

157.5 kg rec. n. (v.r. 155 kg) ;
3. Paieev 155 kg. Aruncat : 1.
Racev 195 kg ; 2. Dumitru 192,5 
kg rec. n. (v.r. 188,5 kg), 3. Pei- 
cev 192,5 kg. CAT. SEMIGREA :
1. Ivan Anghelov (Bul) 377,5 kg;
2. Vasile Groapă (R) 355 kg rec.
n. (v.r. 355 kg) ; 3. N. Iliad is 
(Gr.) 332,5 kg. Smuls : 1. Anghe
lov 162,5 kg ; 2. Groapă 160 kg— 
rec. n. egalat ; 3. Uiadis 145 kg 
Aruncat : 1. Anghelov 215
2. Groapă 202,5 kg rec. n.
195.5 kg) ; 3. Iliadis 187,5
CAT. GREA — UȘOARA : 1. Pe- 
tar Stcicev (Bul) 372,5 kg ; 
Vasile (R) 365 kg rec. n.
360 kg) ; 3. I.
325 kg. Smuls : 
(R) 170 kg rec.
2. Stoicev (Bul) 
ciiotakis (Gr.) 152,5 kg.
1. Stoicev 212,5 kg ;
195 kg ; 3. Gherondas 
CAT. GREA : 1. Plamen Aspa-
ruhov (Bul) 380 kg ; 2. St. Tas- 
nadi (R) 377,5 kg ; 3. S. Gra-
matikopoulos (Gr.) 325 kg.
Smuls : 1. Asparuhov 163 kg ; 2. 
Tasnadi 165 kg ; 3. Gramati-
kopoulos 145 kg ; Aruncat : 
Asparuhov 215 kg ; “
212.5 kg rec. n. (v.r. 210 kg) 

Gramatikopoulos 180 kg.
CAT. SUPERGREA : ' *

mir Pan ev ( Bul.) 380 kg ; 
Slzopoulos (Gr.) 347,5 kg : 
Tințaris (Gr.) : 347,5 kg.
1. Pen ev 160 kg ; 2. Siurbanoviei 
(Iug.j 160 kg ; 3. Tințaros 155 kg 
Aruncat : 1. Pen ev
Sizopoulos 197,5 kg ;
192.5 kg (România nu 
tat concurenți).

0 VERIFICARE UTILA,
CU UN PARTENER VALOROS

3.

kg ; 
(v.r.
kg.

2. I. 
(v.r. 

Gherondas (Gr.)
1. Ilie Vasile 

n. (v.r. 163 kg); 
160 k,e ‘ ~; 3. Pan-

Arun cat:
2. Vasile 
182,5 kg.

3. S.

3.
: 1.

2. Tasnadi

3.
1. Vladi-

2. A.
3. I.

Smuls :

220 kg. 2.
3. Tințairâs 
a prezen-

QC
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disciplină sportivă care 
sărbătorit în acest an 100 

de ani de la crearea federa
ției sale internaționale, in 
speță gimnastica, era normal 
să aibă o bogată istorie a în
trecerilor mondiale 
desemnarea celor ___  _
sportivi ai lumii. Astfel, pri
mele’ campionate ____
masculine au fost organizate 
în 1903, la început din doi 
în doi ani, iar după primul 
război mondial, din 1922, din 
patru în patru ani. Organiza
rea campionatelor mondiale 
feminine datează din 1934.

Iată orașele care au găz
duit primele ediții al£ cam
pionatelor mondiale : 1903 —
Antwerpen ; 1905 — Bor
deaux; 1997 — Praga ; 1909
— Luxemburg ; 1911 — To
rino : 1913 — Paris ; 1922 —
— Ljubljana ; 1926 — Lyon ;
1930 — Luxemburg ; 1934 —
Budapesta ; 1938 — Praga.

După cel de al doilea răz
boi mondial, 
sînt reluate 
Basel, din 
elvețieni la 
suedeze la feminin.
rea 
în 
rea ___ 
și gimnaștilor din țările so
cialiste. Dealtfel, după 1954, 
concursul feminin pe echipe 
este cîștigat întotdeauna de 
reprezentative ale țărilor so
cialiste, iar în cel masculin 
supremația este deținută, prin 
rotație, de echipele Uniunii 
Sovietice și Japoniei.

Iată un bilanț succint 
campionatelor mondiale 
anii 1950—1959 : 1950, 1
(echipe masculine), 
Lehman (Elveția) — 
dual compus masculin : 
dia. Franța, Italia 
feminine), Helena 
(Polonia) — individual compus 
feminin :

1954, 
ponia, 
ratov 
Ungaria, 
na Rudiko (U.R.S.S.) :

1958, 
Japonia, 
ris ! 
U.R.S.S., 
mania : 
(U.R.S.S.) ;

Praga : Japonia,-
Cehoslovacia ; Iuri 

(U.R.S.S.) ; U.R.S.Ș.,
Japonia ; Lari- 
(UR.S.S.) :

Japonia, 
Germană ; 
(U.R.S.S.) ;

o 
și-a

pentru 
mai buni
mondiale

cîștigă 
valoare,

în arenă

campionatele 
cu ediția de la 

1950, dominată de 
masculin și de 

întrece- 
apoi substantial 
odată cu intra- 

a gimnastelor

al 
din 

Basel : 
Walter 
indivi* 
: Sue- 
(echipe 

Rakoczy

Roma : U.R.S.S., Ja-
Elveția : Valentin Mu- 
(U.R.S.S.) ; U.R.S.S.,

Cehoslovacia : Gali-

Moscova ; U.R.S.S.,'
, Cehoslovacia ; Bo- 
Șahlin (U.R.S.S.) ; 

Cehoslovacia, RO- 
Larisa Latînina

1962,
U.R.S.S.:
Titov
Cehoslovacia, 
sa Latînina

1966, Dortmund : 
U.R.S.S., R. D. 
Mihail Voronin

315
kg
145

3. P. Pei- 
kg. Smuls : 1.
2. P. Dumitru

Cehoslovacia. U.R.S.S.» Japo
nia ; Vera Ceasîavska (Ceho
slovacia) :

1970, Ljubljana 
U.R.S.S., R.D.G. 
mptsu (Japonia) . _ ___
R.D.G., Cehoslovacia : Ludmi
la Turișceva (U.R.S.S.) ;

1974, --------
• U.R.S.S., _ .

Kasamatsu (Japonia) 
R.D.G., Ungaria ; 
Turișceva (U.R.S.S.)

1978, Strasbourg :
U.R.S.S.. R.D.G. ; 
Andrianov
U.R.S.S., j
Elena

1979, 1
Japonia, _____  ,

■ Ditiatin (U.R.S.S.) 
U.R.S.S., R.D.G. ; 
(U.R.S.S.).
Gimnastica românească, mai 

ales în ultimii ani, 
buit substanțial la ____,_____
acestei discipline și la crește
rea considerabilă 
larității es

Varna :
R.D.G. :

Japonia, 
Eizo Ken-

U.R.S.S.,

Japonia, 
Shigeru 
U.R.S.S., 
Ludmila

Japonia, 
Nikolai 

(U.R.S.S.) ;
ROMÂNIA, R.D.G, ; 

Muhina (U.R.S.S.) ; 
Fort Worth ; U.R.S.S., 
i, S.U.A. : Aleksandr

ROMANIA, 
Nelli Kim

a contri- 
afirmarea
a popu- 

în lume, prin fi
gurile de legendă pe care le-a 
dat : Nadia Comăneci, Dan 
Grecu, Teodora Ungureanu și 
alte stele de primă mărime. 
Acum doi ani, la Fort 
Worth, șase tinere și talen
tate gimnaste românce, con
stituite în echipă, au cucerit 
pentru prima oară titlul de 
campioană a lumii. Iată nu
mele lor : Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle, Dumitrița Tur
ner, Melita Riihn, Rodica 
Dunca, Marilena Vlădărău. 
La aceeași competiție Dumi
trița Turner a cucerit me
dalia de aur la sărituri. 
Emilia Eberle — tot medalia 
de aur lâ sol, iar Melita 
Ruhn s-a situat pe locul III 
în lume, în clasamentul in
dividual compus. La ediția din 
1978, de la Strasbourg, Nadia 
Comăneci cucerise prima me
dalie de aur pentru gimnas
tică noastră feminină — lo
cul I la bîrnă.

In probele masculine, 
Grecu, multiplul nostru 
pion, acum antrenor al 
pei reprezentative, a 
timp de mulți ani un ____
trecut maestru al inelelor, 
cucerind medalia de au 
campionatele mondiale 
1974. la Varna, în 1978 — 
dalia de bronz, iar în 
— medalia de argint la 
pee'.ivul aparat.

De luni 23 
noiembrie se 
Moscova cea 

. ție a C.M.
11-a ediție 
mondiale feminine, 
fi învingătorii ?

Dan 
cam- 
echi- 

fost 
neîn-

DZLU
VȚ- 
iu_

ac
LU

și pînă la 29 
va desfășura la 
de a 21-a edi- 
masculine și a 

a întrecerilor 
Cine vor

« FIȘIER « FIȘIER 9 FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER «_FIȘIER®

AZI ÎNCEP LA MOSCOVA C. M
(Urmare din pag. 1)

rialii vor fi acordate aici 
miercuri seara. în concursul 
masculin pe echipe.

De joi. Nadia Comaneci s-a 
alăturat delegației României. 
Prezenta multiplei noastre cam
pioane olimpice, mondiale sl 
europene a produs un mare 
interes printre participant! și

ziariști. Ea nu va face parte 
însă din echipă, așa cum 
zultă din declarația pe care 
ne-a făcut-o : „Am hotărît să 
nu concurez la această ediție 
a campionatelor mondiale. 
Principalul 
petițional 
cîștigarea 
București.
nuat să mă pregătesc, am do-

re

meu obiectiv com- 
nentru 1981 a fost 

Universiadei
Firește,

de la 
am conți-

SIBIU, 22 (prin telefon). 
Bazinul „Olimpia" 
tate a găzduit un inedit con
curs do sărituri între _echipele 
României și R. D. 
formate (în aceasta 
ditul) din seniori, , 
copii. întrecerea a prilejuit o 
verificare utilă a 
români în compania unor sări
tori dintr-o țară cu palmares 
de excepție în ierarhia mon
dială. Victoria pe echipe a. re
venit (după cum era de aș
teptat) selecționatei R. D. Ger
mane (punctaj final 28—20) la 
capătul unor dispute intere
sante, spectaculoase, la unele 
probe de ridicat nivel 
fiic. Așa s-a petrecut, 
pildă, la trambulină 3 m seni
oare. unde Ruxandra Hociotă 
a luat conducerea după sări
tura a treia și a obținut suc
cesul grație plusului de si
guranță la salturile cu coefi
cient de dificultate sporit. La 
băieți, la platformă, Al. Hagiu 
a ratat pur și simplu două din
tre săriturile cheie, motiv pen
tru vare a fost depășit nu r.u- 
mai de H. Wiskowski. ci și de 
Cornel Pop, acesta din urmă 
participant în afară de con
curs.

Rezultate : senioare ; trambuli
nă 3 m : Ruxandra Hocioată (R) 
488,30 p, Katrin Bcnzig 
486,10 p ; platformă : 
Franke (R.D.G.) 440,45 . .
Nicolaescu (R) 328,35 p : seniori: 
trambulină 3 m : H. Wiskowski 
(R.D.G.) 566,80 p, Alexandru Ba- 
giu (R) 523,25 p ; platformă :
Wiskowski 528,65 p, Bagiu 496,55 
p ; junioare : platformă : Ileana 
Pîrjol (R) 327,35 p. Bianca Me
yer (R.D.G.) 318,25 p.: trambuli
nă : Antje Krzewski (R.D.G.) 
431,55 p, Cristina Timar (R) 419.60 
p ; juniori : ‘ ’* ~M *
ge (R.D.G.) _
(R) 343.20 n. platformă : 
ner (R.D.G.) 
Cherciu (R) 
trambulină 3 
tac (R) 301.20 p. 
(R.D.G.) 298,35 n.
m : Wagner 336,05 
ghel (R) 326.60 p : 
bulină 1 m : Florin 
(R) 385.70 p, M. Jesse (R.D.G.)
383,40 p, trambulină 3 m : B. 
Mcndelkow (R.D.G.) 322.10 n, Ni- 
colae Lopăduș (R) 301,10 p.

Dumitru STANCULESCU

din locali-

Germane 
constă ine- 
juniori și

sportivilor

teh- 
de

TARI : 1. 
ROMANIA 

; 4. Turcia 
p ; 6. Iu-

CLASAMENTUL PE
•_ *--- 2.

292 p ; 3. Grecia 234 p ;
181 p ; 5. Albania 171 
goslavia 171 p.

CLASAMENTUL PE
3 LOCURI : 1. Bulgaria
2. ROMANIA (9—17—4) 
cia (0—5—16) “
5. Iugoslavia 
nia (0—0—3). bar asupra acestei 
frumoase 
reveni.

Bulgaria 328 p

PRTMELE
(21—5—3) î 

; 3. Gre- 
4. Turcia (0—2—3); 
(0—1—1) ; 6. Alba-

competiții vom mai

Ion OCHSENFELO

IUGOSLAVIA-CAMPIOANA BALCANICA
LA HANDBAL FEMININ

România B s-a clasat pe locul III
telefon). 

s-a
(prln 

și duminică 
Sala sporturilor 

, ’ i..‘ cea de
ediție a Campionatului

KIKINDA, 22
Vineri, sîmbătă 
desfășurat in 
din Kikinda (Iugoslavia) 
a III-a _ 2 / . _ . .
Balcanic de handbal feminin. La 
întreceri _ . \ _
B a României.

La capătul celor trei zile de 
dispute, 
astfel : 
ria, 3.
lecționata secundă a țării noas
tre a dispus de. selecționata Voj- 
vodinei (care a participat în a- 
fară de concurs) cu 25—22 (i0— 
10), reprezentativa Iugoslaviei 
întreeînd-o pe cea a Bulgariei 
cil 29—20 (11—8). In ziua a doua 
a competiției, sîmbătă, prima re
prezentativă a Bulgariei a dis
pus — la capătul unui meci de 
mare luptă — de formația B a 
țării noastre cu 26—24 (14—15).
în reuniunea de duminică după- 
amiază, - •
B 27—13 
Kitici 6.
4, 
2, 
pentru 
Dorgo 
bre 2,
— pentru România B.

Astfel,, reprezentativa 
viei cucerește pentru

Iugoslavia). Cea de a IV-a edi
ție a Camp:onatului Balcanic va 
fi găzduită in anul 1982 de Bul
garia..

Dan VOICILĂ
a participat și echipa

clasamentul final arată
1. Iugoslavia, 2. Bulga- 
România B. Vineri, se

Iugoslavia — România 
(18—6). Au marcat :
Vișnici 6, Anastasovski 

Merdan 4, lej 3, Pavicevici 
Voinovici 1 și Zufierman 1 — 

Iugoslavia, Cazacu 3, 
!, Tache 2, Călin 2, Do- 
Cojocărița 1 și Neică 1

Iugosla-
___ , r____  a doua 

oară titlul balcanic (1979 — Iugo
slavia, 1980 — România, 198L —

(R.D.G.)
Gabriela 

p, Luiza

trambulină : F. Jun- 
448,30 p. Călin Hila 
. * ■“ “ P. Rei-

435.25 p. Adrian 
365.85 ; copii ; fete, 

m : L n an a Pă-
Lidia Wagner 
trambulină 1 

p. Ileana An- 
băieți : tram- 

Âvasiloaie

ALTE ECHIPE CALIFICATE PENTRU C. M
• în preliminariile C.M., gru

pa I, la Dusseldorf, R. F. Ger
mania — Bulgaria 4—0 (1—0).
Au înscris : Fischer, Rummenig- 
ge (2) și Kaltz. Echipele R.F.G. 
și Austriei s-au calificat pentru, 
turneul final.

0 La Novl Sad, în prelimi
nariile campionatului mondial, 
Iugoslavia a învins cu 5—0 (2—0) 
formația Luxemburgului. Golurile 
acestei partide, la cane au asis
tat peste 25 000 de spectatori, au 
fost marcate de HalHhodzici 
1 și 45), Surjak (min. 
Pasici (min. 73) și Vujovici 
75). Iugoslavia — 11 p 
— 10 p s-au calificat

(min.
67), 

(min. 
Italia

C.M.
O La Tegucigalpa, în 

mul meci a.1 turneului 
zonei Americii de Nord,

și 
pentru

penultim 
final al 

Ameri-

MECIURI INTERNAȚIONALE DE RUGBY
Pe 

c-es" 
tori) 
lea meci-test dintre _____ ____
le de rugby ale Franței și Noii 
Zeelande. Rugbyștii neo-zeelan- 
dezi au terminat din nou învin
gători, de data aceasta cu 18—6 
(9—3), punctele fiind realizate 

de Wilson (uri eseu), Hewson (2 
lovituri de pedeapsă și 2 trans
formări și un eseu de penali
zare), iar cele ale formației fran
ceze de Laporte 
cîte o lovitură de pedeapsă.

Peste 40 000 de spectatori au 
urmărit la Dubl ă 
dintre selecționatele
Australiei, 
(12—3) în 
australieni. Punetele au fost rea-

stadionul ,,Parc des Prin- 
din Paris (35 000 de specta- 
s-a disputat cel de-a«l doi- 

s election ate-

ligate de O’Connor 
Gould (un drop-goal) și 
(3 lovituri de pedeapsă) 
tru oaspeți, și Ward (4 
de pedeapsă) — pentru

(un eseu), 
McLean
— pen- 
lovituri 
gazde.

cil Centrale și bazinul Caraibilor 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial, selecționatele 
Canadei și Cubei au terminat la 
egalitate : 2—2 (0—1).

Clasament : 1. Honduras — 7 p; 
2. Salvador — 6 p ; 3. Canada 
— 5 p ; 4. Mexic — 4 p ; 5. 
Cuba — 4 p ; 6. Haiti — 2 p.

Ultimul meci se va disputa în
tre formațiile Hondurasului și 
Mexicului. Echipa Hondurasului 
este calificată pentru turneul 
final din Spania-
• în meci pentru campionatul 

european rezervat echipelor de 
tineret, selecționata R.F. Germa
nia a întrecut pe teren propriu, 
cu scorul de 4—1 (2—0), forma
ția Bulgariei și s-a calificat pen
tru sferturile de finală ale com
petiției.

CAMPIONATUL
a 9-a) : Ascoli — Milan
Catanzaro — Avellino 0—0, 
sena — Torino 0—0, Como — 
Cagliari 2—1, Fiorentina — Ge
noa 3—2, Inter — Roma 3—2, Ju
ventus — Bologna 2—0, Napoli — 
Udinese 0—0. în clasament : Ju
ventus 14 p, Inter și Roma 13 
p etc.

ITALIEI (Ct.
1—0, 
Ce-

și Blanco

încheiat 
favoarea

meciul-test 
Irlandei și 
cu 16—12 
rugbyștllor

DE GIMNASTICA
mult să iau startul și aici, 
Moscova, dan* încă nu am 

să-mi

într-o

rit 
ia 
atins acea formă * care 
permită să concurez la înăl
țimea renumelui meu,
întrecere de asemenea anver
gură. Vă asigur că le voi sus
ține pe fetele noastre din tot 
sufletul și sper că în curînd 
voi putea participa la alte în
treceri de amploare".

TELEX • TELEX •
BOX 0 Campionul european la 

cat. 
Natl, 
tura.
Nati _ _ _____  __ „____ . ____
12 reprize, pe spaniolul Luîs de 
la Sagra.

HANDBAL o în meci tur pen
tru 
pei campionilor_ europeni' 
pa 
(R.

,,cocoș“, italianul Valerio 
și-a apărat cu succes cen- 
La Campobello di Mazara, 
l-a învins la puncte, după

optimile de finală ale „Cu- 
 _____________ echi- ■ 
masculină S. C. Magdeburg 
D. Germană) a învins cu 

15—13 (9—7), formația vest-ger-
rriană TV Grosswallstadt.

TENIS 0 Finala turneului de 
la Bologna, concurs contînd pen
tru „Marele Premiu-FILT”, se va 
disputa între jucătorul român 
Ilie Năstase și americanul Sandy 
Mayer. în semifinale, Ilie Năs
tase l-a eliminat cu 6—3, 5—7,
6—4 pe Tomas Smid (Cehoslova
cia), iar Sandy Mayer l-a între
cut cu 6—3, 6—0 pe itabanul Co
rrado Barazzuțti (Italia). în . 
sferturi de finală Năstase l-a în
vins cu 7—5, 2—6, 7—6 pe BMasz 
Tardezi (Ungaria). 0 Semifina
lele turneului da la Buenos Ai
res : Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
— Pedro Rebolledo (Chile) 6—4, •

TELEX • TELEX
6—4 ; Guillermo Vilas (Argentina) 
— Andreas Maurer (R. F. Ger
mania) 6—2, 6—2. 0 în sem if mia
lele turneului femin'in de la Pdrth 
(Australia), jucătoarei americană 
Pam Shriver a dispus
6—1 de compatrioata sa 
Kiyomura, iar Andrea -
(S.U.A.) a învins-o cu" 2—6, 6—3,
6— 2 pe ' Mima Jausovec (Iugo
slavia) 0 în turneul demonstra
tiv de la Tokio, Chris Evert- 
Lloyd a învins-o cu 5—7, 6—2,
7— 6 pe Hana Mandlikova, iar 
Martina Navratilova a dispus cu 
6—3, 6—4 de Tracy Austin.

TENIS DE MASA • La Buda
pesta, în cadrul „Cupei campio
nilor europeni" echipa feminină 
Statisztika a întîlnit 
bulgară Momsilgrad
Gazdele au terminat învingătoa
re cu scorul '

VOLEI 0
(masculin) 
multe orașe . . 
tehnice : U.R.S.S. 
neză 3—0 ; Cuba

cu 6—■>»
Ann

JaegdF

formația 
Rodope.

de 5—0.
„Cupa Mondială" 

a continuat în mai 
japoneze. Rezultate 

  R. P. Chi- 
____ _ _ ,   Tunisia 3—0; 
Polonia — Italia 3—2 ; Brazilia — 
Japonia 3—1. Competiția se va
încheia la 28 noiembrie.
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