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Răspunzînd strălucitei 
inițiative de pace

a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,
300000 de cetățeni din
București și delegați din
țară au participat sîmbătă GRANDIOASA ADUNARE POPULARA 
Republicii din Capitală la CONSACRATĂ DEZARMĂRII Șl PĂS

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
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t nfr-o atmosferă de puternic entuziasm și impre- I sionantă unitate de simțire și voință pentru apăra- 
*■ rea cauzei păcii — bunul cel mai de preț al ome

nirii —, peste 300 000 de cetățeni din București și 
delegați din cele 10 de județe ale tării — muncitori, ță
rani, intelectuali, studenți, elevi, militari, pensionari, 
gospodine, veterani de război, oameni de toate vîr- 
stele și profesiile, maghiari, germani și de alte națio
nalități — au participat, sîmbătă, 5 decembrie, la 
marea adunare populară din Capitală, consacrată de
zarmării generale, securității, colaborării și păcii.

...Ora 12. La apariția în balconul sediului Co
mitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat sînt intimpinați 
cu puternice urale, cu îndelungi ovații, semn al dra
gostei fierbinți, al profundei recunoștințe pe care toți 
cetățenii patriei le nutresc față de secretarul general 
ai partidului pentru activitatea neobosită pe care o des
fășoară în scopul lichidării factorilor de încordare, ten

siune și conflict din viata internațională, pentru solutio
narea problemelor complexe ale lumii de azi în con
cordantă cu interesele și năzuințele vitale ale po
poarelor. Participanții la adunare scandează cu însu
flețire : „Ceaușescu-n tot ce face este omul pentru 
pace !“, „Ceaușescu ne învață s-apărăm dreptul la 
viață", „Ceaușescu și poporul, pacea lumii — viitorul".

Un grup de pionieri și șoimi ai patriei au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La această impunătoare manifestare, sutele de mii 
de participanți au reafirmat cu toată vigoarea ade
ziunea unanimă la noua și strălucita inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pătrunsă de o înaltă 
grijă și răspundere pentru prezentul și viitorul po
porului român, pentru destinele civilizației umane, ini
țiativă care de citeva săptămini face înconjurul ță
rii și al întregii planete, ridicind milioane și mili
oane de glasuri în apărarea liniștii și securității, a 
marilor idealuri de progres, bună conviețuire și co
laborare. Ei au exprimat, in același timp, deosebita 
satisfacție față de modul strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, a dus Ia îndeplinire mandatul de mare răs
pundere încredințat de Marea Adunare Națională, 
adresînd mesaje conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., 
celorlalți șefi ai statelor semnatare ale Actului final 

de la Helsinki, prin care se cere să se facă totul pen
tru a se ajunge Ia acorduri in vederea opririi am
plasării și dezvoltării de noi arme nucleare, retra
gerii rachetelor cu" rază medie de acțiune din Europa, 
pentru dezarmare și securitate pe continentul nos
tru. Ei au exprimat, totodată, întreaga aprobare fată 
de importantele apeluri ale F.D.U.S. și M.A.N., față 
de celelalte acțiuni întreprinse de țara noastră in 
scopul opririi cursei înarmărilor, trecerii la măsuri 
practice de reducere a cheltuielilor, efectivelor mi
litare și armamentelor, pentru apărarea libertății și 
independentei popoarelor, pentru făurirea unei lumi 
fără războaie, a unei lumi a înțelegerii, prieteniei și 
colaborării pașnice între toate națiunile.

Marea adunare populară din Capitală, moment de 
deosebită importanță în suita manifestărilor pentru 
pace — adunări, mitinguri, marșuri — a fost prece
dată de o puternică demonstrație în favoarea păcii, 
desfășurată pe principalele artere bucureștene. Co
loane de zeci de mii de demonstranți, venind din
spre Piața Victoriei, Piața Unirii, Bulevardul Repu
blicii și din alte zone, se îndreptau către Piața Pa
latului — locul x de desfășurare a adunării populare.

Piața Palatului, martora atitor evenimente mar
cante din istoria ultimelor decenii a patriei noastre, 
era pavoazată în spiritul nobilei idei a păcii, sub 
semnul căreia s-a desfășurat marea adunare popu
lară.

Pe frontispiciile sediului Comitetului Central și al 
Palatului Republicii se aflau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, drapele ale partidului și statului. 
Pe edificiile ce încadrează piața erau înscrise urările : 
„Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască patria noastră liberă și independentă, Re
publica Socialistă România !“, „Strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist Român, in cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste să acționăm pentru 
triumful păcii, colaborării și prieteniei popoarelor 
planetei noastre !“, „Să asigurăm înfăptuirea dreptu
lui fundamental al tuturor popoarelor Ia viață, pace 
și libertate, printr-o largă mișcare unită a tuturor 
forțelor Iubitoare de pace, să împiedicăm izbucni
rea unul nou război, să instaurăm liniștea și secu
ritatea pe planeta noastră !“, „Dezarmare, pace, co
laborare 1“ .

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ștefan Vol- 
tec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, care a declarat 
deschisă marea adunare populară de la București.

După ce au luat apoi cuvîntul tovarășii Marian Avram, 
Anghel Mircea Dan, Gunther May, Constantin Ar
seni, Ana Mureșan, Kovacs Iosif, Doina Filipescu, 
Andrei Neagu, Pantelimon Găvănescu, în continuare, 
tovarășul Ștefan Voitec a spus :

„Stimați tovarăși,
Cu cele mai vil sentimente de prețuire și respect, 

în numele tuturor celor prezenți, al întregii țări, a- 
dresăm rugămintea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de a lua 
cuvîntul Ja această mare adunare populară".

Intîmpinat cu deosebită căldură, cu cele mai pro
funde sentimente de dragoste si recunoștință, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adu
narea populară consacrată dezarmării generale, secu
rității, colaborării și păcii a fost urmărită cu mare 
interes și deplină aprobare de toți cei prezenți și, 
prin intermediul radiotelcviziunii, de întregul nostru 
popor. în repetate rînduri sutele de mii de partici
panți au subliniat expunerea conducătorului partidu
lui și statului cu vii și îndelungi aplauze, cu urale, 
cei prezenți reafirmînd năzuința nestrămutată a în
tregii noastre națiuni de a întări prin muncă noile 
acțiuni ale României în favoarea păcii, de a acționa 
cu toată hotărîrea și fermitatea pentru instaurarea 
unui climat în care toate popoarele să se poată dez
volta libere și suverane, la adăpost de orice amestec 
din afară sau agresiune.

Marea adunare populară s-a încheiat într-o atmos
feră de puternic entuziasm. Mulțimea a aclamat în
delung pentru partid și secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru patria noastră libe
ră, suverană și independentă, pentru minunatul nos
tru popor, constructor al socialismului și comunis
mului, pentru triumful păcii, securității și colaborării 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prietenie manifestărilor pline 
de căldură, de simpatie ale participanțîlor la marea 
adunare populară.

(Continuare în pag. a 4-a)

Divizia „A“ de fotbal, etapa a 17-a

LIDERUL A CAPOTAT ÎN FAȚA „LANTERNEI"
• Dinamo, 2—0 cu F.C.M. Brașov, în 

„repetiție generală" pentru meciul de 
miercuri • Corvinul — egalată în min. 90 
Io Tîrgovițte I • F. C. Olt — specialista 
„egalurilor" în deplasare ® „Cădere de 
cortină", joi 10 decembrie, prin restanța 
Steaua — Universitatea Craiova.

REZULTATE TEHNICE

CLASAMENTUL

Prin victoria rcaliiata in țața Stelei: 8 6,

DINAMO A DEVENIT „CAMPIOANĂ
DE TOAMNĂ'-LA RUGBY

F.C. Constanța - Steaua 1-0 (1-0)
C.S. Tîrgoviște - Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0)
Dinamo - F.C.M. Brașov 2-0 (2-0)

(disputat simbătă)
Jiul Petroșani - S.C. Bacău 3-0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Sportul studențesc 4-0 (1-0)
Chimia Rm. VI. - U T. Arad 3-2 (1-1)
F.C. Argeș - Politehnica Timișoara 2-0 (1-0)
Progresul Vulcan - Universitatea Craiova 2—1 (1—0)
„U" Cluj-Napoca - F.C Olt 0-0

1. UNiV. CRAIOVA 16 12 1 3 35-10 25
2. Dinamo 17 11 3 3 35-17 25
3. Corvinul 17 8 4 5 36-23 20
4. F. G Olt 17 8 3 6 22-17 19
5. Sportul stud. 17 6 6 5 19-21 18
6. S. C. Bacău 17 7 4 6 20-23 18
7. F. C. M. Brașov 17 7 4 6 14-18 13
8. U. T. Arad 17 6 4 7 20-23 16
9. „U" Cluj-Napoca 17 6 4 7 17-22 16

10. C. S. Tirgoviște 17 6 4 7 17-24 16
11. „Poli" Timișoara - 17 6 3 8 20-21 15
12. Steaua 16 5 5 6 16-17 15
13. F. C. Constanța 17 4 7 6 19-21 15
14. Chimia Rm. Vîlcea 17 6 3 8 20-31 15
15. F. C. Argeș 17 5 4 8 14-19 14
16. Jiul 17 4 6 7 18-24 14
17. A. S. A. Tg. Mureș 17 6 1 10 25-22 13
18. Progresul Vulcan 17 4 4 9 18-32 12

MECI RESTANT (joi 10 decembrie)

Steaua - Univer^îatea Craiova

GOLGETERI
10 GOLURI ; lordănescu — 1 din 11 m. 
» GOLURI : Petcu (Corvinul).
S GOLURI ; Cămătaru, Gîngu,

Ieri s-a încheiat prima parte a 
campionatului de rugby (turul). 
Iată amănunte de la partidele 
ultimei etape.

STEAUA — DINAMO 6—8 (3—4)
Din capul locului vom spune 

că midHe de spectatori care au 
profitat de timpul favorabil și 
au venit pe „Ghencea" spre a 
asista la ceea ce am numit 
„punctul culminant al campio
natului", nu au avut satisfacția 
de a vedea un „Joc mare", un 
recital rugbystic în adevăratul 
sens al cuvintului, cu faze de 
factură înaltă, cum poate, s-ar 
fi așteptat. A fost doar un meci 
de... luptă, o luptă, ce-i drept, 
necruțătoare, cu atît mai grea 
cu cit terenul a fost mocirlos, 
alunecos șl, în consecință, balo
nul toarte greu de controlat. A 
învins Dinamo — meritat — prin 
raportul : 2 ESEURI la 2 LOVI
TURI DE PEDEAPSA. Așadar, 
victorie clară, incontestabilă a 
unei echipe la era de față mai 
completă, mal matură, mai acti
vă. Foarte bine, adaptată la con

dițiile de joc, înaintarea, care pe 
lingă dominarea în grămezi, Za- 
fiescu, Stoica, Ion a făcut un 
adevărat „vid" în tușe, pînă ce 
Steaua s-a trezit șl a jucat 
„tușa scurtă". Dacă principali
lor prinzătorl (Caragea, Borș, 
Dărăban) le vom adăuga și jo
cul superior al „demiului" Mircea 
Paraschiv, * Ieri mult mal inspi
rat decît „vis-a-vis“-ul său Edu
ard Suciu, ca și pofta de joc a 
fundașului Petre, vom vedea les
ne că succesul dinamoviștilor a- 
pare în însăși logica lucrurilor. 
De cealaltă parte, vom semnala 
lipsa unor rugby ști în a Iți de va
loare, apoi o tactică de joc nepre- 
cizată (pentru a nu spune mai 
mult) șl Ineficienta cvasi.totală 
a stilului de joc al mijlocașului 
Alexandru, care a uiitat. parcă, 
că rugbyul trebuie 1ucat și cu... 
mîna !
Steaua a deschis scorul în min.
4 prin ALEXANDRU (l.p.. după

(Continuare in pag 2-3)



DINAMO A DEVENIT „CAMPIOANA DE TOAMNA" LA RUGBY I
(Urmart din pag. I) — Cara- 

Gh. Ion,

©e un dtaamevtei •-* culcat pe 
Balon ta terenul de țtatA, împie- 
tflctad țucarea lui). După acest 
«Intermezz©* otellst, Dtaame la 
tecul pe cant propriu M domină 
■Miatent, flnaliztad • grămadă 
la 5 m de butul Stelei (pe In
troducere adversă T) ț Paras chiv 
recuperează un balon pe eare-1 
pasează lui M. ZAFIESCU și e- 
■eu i 3—4. După ce ambele echi
pe ratează multe lovituri de pl
eter, lată-1 din neu pe dinamo
viști instalați ta jumătatea de te
ren a Stelei ; un ©fsaid în fata 
butului, se joacă mingea repede 
„la mînă* șl STOICA, pe fază, 
plonjează ta eseu: 3—8 (min. 49) 
Zece minute mai ttrziu ALEXAN
DRU reduce din handicap (l.p.).

Th. Witting a condus excelent. 
DINAMO : Petre — AWea. Con

stantin, F. Ionescu Chtricencu 
— Podărescu. Paraschlv — Stol-

ea. Borș, M. Zafiescn 
gea, Dărăban — Țurlea. 
C. Gheorghe ; STEAUA >î Cod oi — 
Fulcu, L Zaffescu, Enache. Roșu 
— Alexandru Șueta (mtn. 82 
Țața) — Murariu, Rădulescu, C. 
Florea — M. Ionescu, P.R. Ma
rin (min. 65 Pojar) — Cloarec, 
Munteanu, ComeUu.

Dimitrie CALLIMACHI

Idealizatori ; E. ȘTEFAN, eseu 
de spectacol la • fază creată de 
Anton, FALCUȘANU — 
respectiv LUCA — Lp. A 
D. Grigorescu. (G.R.).

3 l.p., 
condus I

R.C. 
INȚA 
Frig,

GRIVIȚA ROȘIE — 6TI- 
PETROȘANI 10—3 (7—0).

teren alunecos balon în
greunat și totuși partidă intere
santă In „Parcul copilului", sîm- 
bătă, în uvertura etapei t echi
pele nu au luat ta seamă con
dițiile nu tocmai prielnice, facer- 
cfnd să joace deschis șl reușind 
ta suficiente momente. Dacă de 
la bucuneștenl așteptam tocmai 
așa ceva, ne-au surprins. în 
schimb, la modul plăcut oaspeții, 
care nu mal au XV-Ie cu mul
te „nume" de plnă mal Ieri, dar 
joacă dezinvolt, fără complexe.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
— FARUL 3—6 (0—3).
desfășurată pe un teren 
pe ninsoare, a fost cîștdgată pe 
merit de oaspeți, foarte buni In 
repriza în-til, iar intr-a doua, 
deși dominați, au reușit să lasă 
cu bine dejucînd numeroasele 
atacuri ale gazdelor. Băimărenii 
buni pe înaintare nu au reușit

\\\\\\\\^^^

MARE
Partida 

greu,
I
I
I
I

Campionatele naționale șl ale „Dacladel" la tenis de masă

CLASAMENT

1. DINAMO 12 11 6 1 2C6— 61 34
2. Farul 13 10 0 3 292— 93 32*
3. Steaua 12 9 1 2 320—105 31
4. Gr. Roșie 13 8 0 5 148— 86 29
5. Poli Iași 13 6 1 6 121—140 26
6. PTT Arad 13 6 0 7 104—232 25
7. Rulm. 13 5 2 6 64—185 25
8. „U* Tlm. 13 4 3 6 112—160 24
9. St. Petr. 12 5 1 6 99—119 23

10. CSM Sib. 13 5 0 6 80—148 23
ÎL St. B.M. 12 5 0 7 116— 96 22
12. Sp. stud. 12 3 3 6 117—151 21
13. CSM Sv. 12 3 1 8 65—196 19
14. Vulcan 13 2 0 11 64—196 17• Penalizată CU un punct.

I
I
I
I

OLGA NEMEȘ Șl ANDRAS FEJER I
ÎNVINGĂTORI in probele de simplu

ARAD, 6 (prin telefon). Cu 
întrecerile din cadrul probelor 
de simplu finalele campionate
lor naționale de tenis de masă 
șl ale ..Daciadel* s-au încheiat în 
Sala sporturilor din localitate. 
Așa cum se anticipa, a fost • 
dispută foarte echilibrată, în ca
re ,.vechea gardă* a suportat a- 
saltul generației tinere, repre
zentanții celei din urmă reușind 
victorii de prestigiu. Atît la mas
culin. cît și la feminin titlurile 
de campioni naționali de seniori 
au revenit, la capătul unor parti
de de nivel tehnic șl spectacular 
de bună calitate, campionilor de 
juniori Olga Nemeș (C.S. Arad) 
șl Andras “ * _ - . .
Secuiesc).

Conform 
principale 
feminine. Eva Ferenczi și __
Nemeș, si-au depășit în genera) 
fără multe nrobleme adversare
le. Așadar. Olga Nemeș: 3—0 cu 
Veronica Buhușl (C.S.S. 1 Con
stanta), Rodica Urbanovici fMe- 
talnrgistul Cu gir). Marla Albolu 
(C.S.S. Slatina). Magdalena 
zai (C.S. Arad), iar 
Ferenczi : 3—0 cu Mariana 
tnă fC.s.M. Iasi). Gabriela 
nic (Metalurgistul), 3—1 cu 
hae^a Efrem (C.S S. Rm. Vîl^ea) 
sl 7—0 cu Gabriela Kadar (C.S. 
Arad). Finala a oferit un spec
tacol pe măsura valorii celor 
donă Jucătoare. flecare punct fi
ind decis la capătul unor mingi 
dîrz disputate. Pentru desemna
rea învingătoarei au fost necesare 
5 seturi, campioana europeană a

Fejer (C.S.S. Odorheiu

așteptărilor. cele două 
favorite ale întrecerii 

oig*>

Lec-
Fva 

Vîn- 
Dnr-

Ml-

cadetelor, Olga Nemeș, clstigînd 
în cele din urmă cu 3—2 (16, 
—13, 15, —18. 12).

Și băieții au ©ferit partide fru
moase (demne de menționat, 
Vaida — Borca, Crișan — Fejer, 
Gheorghe — Borca), ta prim-plan 
menținîndu-se A. Fejer și Th. 
Gheorghe (Tricodava București). 
Primul învinge cu 3—0 pe ~ 
Simion (C.S.Ș. 1 București), 
3—1 pe P. Stoianov (Gloria _- 
zău), cu 3—2 pe S. Crlșan (C.S.S. 
Cluj-Napoca) și cu 3—0 pe S. 
Moraru (Progresul București), în 
timp ce al doilea îl depășește cu 
3—1 pe Tr. Cioclu (C.S.Ș. Bistri
ța), S. Naidin (Universitatea Cra
iova), cu 3—2 pe Eug. Borca 
(C.S.M. Cluj-Napoca) șl 3—0 pe 
S. Doboși (C.S.M. Cluj-Napoca). 
Meciul final a prilejuit © luptă 
echilibrată. A. Fejer (antrenor 
F. Nag.v), mal stăpîn pe ml1- 
loacele de expresie tehnico-tactl- 
ce, s-a Impus cu 3—1 (22, 17, —16, 
15). cucerind un binemeritat ti
tlu

Rezultate tehnice. Masculin : 
1—2 A. FEJER — Th. Gheorghe 
3—1 : 3—4 S. Doboși — S. Moraru 
3—0 ; 5—6. P. Haldan — Eug. Flo- 
rescu 3—2 ; 7—8 S. Crlșan — 
Eug. Borca 3—2 ; femintn : 1—2 
OLGA NEMEȘ — Eva Ferenczi 
3—2 ; 3—4 Magdalena Leszal — 
Gabriela Kadar 3—2 : 5—6 Marla 
Albolu — Mlhaela Efrem 3—1 : 
7—8 Marla Fillmon — Mariana 
Baciu 3—1.

FI. 
cu 

Bu-

Emanuel FANTANEANU

Divizia „A.“ la volei

FINAL CU O RESTANTĂ Dl-I
Am vrea să scriem că turul noului cam

pionat s-a încheiat dar n-o putem face 
fiindcă n-a vrut Progresul. Provocînd sur
priza etapei, „lanterna roșie" n-a lăsat pe 
Universitatea Craiova să se detașeze de Di
namo nici măcar cu un punct, liderii sezo
nului de toamnă se văd acum egalați de 
marii lor rivali sportivi, dinamoviștii bucu- 
reșteni. De fapt și acum un an, la 1 de
cembrie 1980, craiovenii realizaseră tot 25 
de puncte, secondați tot de dinamoviști cu 
22 de puncte, acum ei au posibilitatea teo
retică să depășească această cifră. Cu o 
condiție. Să vrea și echipa Steaua, căci re
zultatele acestei ultime etape de toamnă au 
făcut dintr-o restanță, Steaua — Universita
tea Craiova, un-neașteptat derby al sezonului. 
Prin urmare a intrat în scenă cea de a 
treia rivală sportivă, atît pentru Universi
tatea cît și pentru Dinamo, chiar dacă ac
tuala poziție a Stelei este mai coborîtă de- 
cît altădată. De fapt, este aproape cert că 
Universitatea Craiova va rămîne lideră chiar 
în cazul unui eșec căci beneficiază de un

golaveraj superior, dar 
un punct sau două, chia 
mai aibă forma de vîrf. 
menea conjuncturi, echip 
cea mai bună fiindcă 
o forță ieșită din comun, 
așteptat să vedem joi, p 

• un derby reușit care să 
de toamnă cu o pârtie 
amintim în vacanța de 
și miercuri (Dinamo — 
joi (Steaua — Universitat 
oferi două „dejunuri" f< 
spectacol, în ciuda frigul 
va rămîne cer senin, făr 
zăpadă.

Altfel, ultima etapă a 
acestui campionat, Con 
care au arătat și în fina 
puncte în deplasare și on 
3 și 4. In rest rezultați 
cu excepția numărului pi 
primit de studenții bucure

să-și organizeze mal btae jocul, 
fiind lipsiți de orientarea nece
sară, de decizie șl de o mai mare 
forță în momentele de finaliza
re. După ce Știința ratează în 
min. 8 „ocazia meciului" (Can- 
tea joacă „pe partea închisă" ta 
loc să deschidă), constănțenti iau 
conducerea prin BEZUSCU (l.p. 
min. 31). tn min. 50 GUGOR 
egalează (l.p.), dar BEZUȘCU 
(Lp. min. 65) readuce avantajul 
de partea Farului. A arbitrat 
M. Gavrici. (A. CRIȘAN, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — P.T.T. 
ARAD 9—10 (9—3). O mare sur
priză izbutită de oaspeți, mai 
buni pe grămadă, ta fața unei 
echipe ieșene care a jucat cu 
mult sub posibiHitățl. Au marcat: 
PETRE — încercare, BENEDEK — 
tr., POPA — l.p. pentru gazde, 
respectiv ZALEZSAK — eseu, 
ASMARANDEI — l.p., LECA — 
drop. Arbitru : C. Cristăchescu, 
(D. ONCIUL, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
C.S.M. SIBIU 16—10 (7—0). Bănă
țenii au condus eu 16—0, dar 
s-au relaxat prematur permițînd 
oaspeților să revină. Au marcat 
RADU șl BANDULA, eseuri, CO- 
MANICI, l.p. șl tr. PETER, l.p. 
pentru ,,U“, respectiv LEOR- 
DEAN șl ZAMFIR, eseuri. SÎR- 
BU, tr. A condus : Gh. Huștiu. 
(C. CREȚU, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA 
3—4 (0—4).

VULCAN

RULMENTUL BlRLAD — R.C.
SPORTUL STUDENȚESC 7—7 
(7-7).

SILVANIA Șl EXPLORARE VICTORII (prețioase) IN DEPLASARE
Tn Divizia ,,A“ de volei s-au 

disputat partidele etapei a 8-a 
la feminin și a 11-a la masculin. 
Dintre rezultate, cele mai semni
ficative ni se par succesele în 
deplasare ale echipelor masculine 
Silvania șl Explorări șl al celei 
feminine Rapid pe teren propriu.

FEMININ
Seria I : RAPID BUCUREȘTI 

— ȘTIINȚA BACAU 3—0 (7, 16, 
18). Partida a întrecut așteptările 
ridieîndu-se la un nivel bun, 
mai ales din punctul de vedere 
al giuleștencelor, care au jucat 
uniform în toate compartimentele. 
Au existat pe parcurs faze spec
taculoase, cu multe recuperări in 
extremis. Meritată, victoria echi
pei lui D. Plocon, care în con
dițiile forțării serviciului de am
bele “ 
mai 
rare 
avut 
turi 
stant bun (Sofia Popa, 
TImovean, Mariana Ivanov, con- 
■tanța lorga și Ana tîrecu), în 
timp ce Știința a replicat doar 
prin cuplul Margareta Pescara — 
Valorica Maier. Meciul a fost 
spectaculos șl prin evoluția sco
rului în seturile 2 șl 3, cînd ra
pid’s tele s-au detașat copios la 
început, dar s-au văzut apoi e- 
galate : “ ‘ ‘ ‘ - - -
9—3 9—0,
(s. ni). Bun 
Ignat (Tg. Mureș) 
(Bu cu rești). A.B.

părți, a avut un procent 
scăzut de greșeli șl © apă- 
extrem de mobilă. Rapid a 
aproape permanent 5 pos- 

ln sextet de randament eon
ii eana 

. Con-

n) ;
14—15

Al.

8—2, 8—8 (setul
13—10, 14—12,

arbitrajul : 
șl I. Covad

UNIVERSITATEA 
FLACARA 
3—2 (9, 9,
disputată, 
(după

CRAIOVA — 
BUCUREȘTI 

—8, —3, 6). Partidă 
revenire puternică 

0—2) a bucureștencelor. 
Remarcate : Lucrețla Mir ea, Car
mon Anghel (U) Daniela Dră- 
gMd și Simona Enescu (FI. r.). 
Arb'trl : S. Popescu (Constanța) 
— D. Negroiu (Timișoara). Șt. 
GURGUI, coresp.

ROȘIE

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(“12. —3, —13). Gazdele au pus 
serioase probleme campioanelor, 
tn seturile 1 si 3. Remarcărl : 
Doina Gheară, Cristina Coama 
(U). Victoria Georgescu-NIcoles- 
cu și Irina Petculeț (D). Arbi
tri : V Chloreanu — M. Herța 
(Cluj-Napoca). ȘL CREȚU, co
res p.

GALAȚI
SIBIU

Seria a n-a : CJS.U. 
—C.SJU. LIBERTATEA
3—2 (—14, —9, 10, 7, 10). Joc fru
mos. Gazdele au esveluat foarte 
bine, deși rephea ©aspetelor a 
fost deosebită. S-au detașat : 
Elen Sander, Lla Catarlg (C.S.U.), 
Iuliana Răceau, Mirela Popovlci 
și Doina Bis chin (CLS.M.). Ar
bitri : v. Vrăjescu — Z. Moldo- 
veanu (București). T. SIRIOPOL, 
coresp.

mal rezlstenți — băimărenii. Re
marcați : Mihalca, Stalcu, Mîțu 
(E), Radu șl Ispas (D). Arbitri: 
D. Dobreseu — M. Constantines- 
eu (Ploiești). P. COMSA, coresp.

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I

I
I
I
I
I
I

HAL AGI AN CONFIRMA I
„U* CLUJ-NAPOCA 
F.C. OLT

Spectatori
Șuturi
nere :

„U- : Lâzâreaiw 7 - L Mihai 9. 
Pop 6, Ciocan 8, Mureșan 7 —
Bucur 7, Porațchi 7, Moș 6 - Țl- 
glarki 7 (min. 70 Dobrotâ 6), Cîm- 
peanu 7+, Albu 7.

F.C. OLT : Anghel 8 — lonașcu 7, 
Al. Nicolae 8, Ciocicxjnâ 8, Matei 
7-|- — Șoarece 6, Câțol 7, Rotaru 7 
— Prepelița 6 (min. 89 P. Petre), 
lamandi 7, Pițurcâ 6.

A arbitrat : R. Stincan 7 ; la linie: 
M. Constant!nescu și J. Grama (toți 
din București).

Cartonașe galbene : AL. NICOLAE. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3-1 (1—1).

0 
0 
7.000.

10-5 (p©'poartâ ; 3-2). Cor- 
10-3.

i Lâzâreanu 7

aproximativ

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele
fon).

Meci epuizant, de mare lup
tă. pe un teren bun pentru 
schi (cu zăpadă bătătorită), nu 
pentru fotbal. Un teren care 
i-a avantajat în prima repri-

ză pe clujeni (mai buni... 
schiori), care au atacat per
manent cu 8—9 oameni, raîînd 
cîteva ocazii foarte clare de a 
înscrie (min. 15 — Moș a tri
mis balonul cu capul pe lingă 
poarta goală din T m ; min. 
35 — Cîmpeanu a șutat din 3 
m în portar ; min. 40 — Al. 
Nicolae a scos din fața liniei 
porții o minge care se du
cea în gol). Gazdele au și 
trimis o dată balonul in pla
să, rn min. 2, dar la acea 
fază Țiglariu l-a împins pe 
Anghel, arbitrul Stincan flu- 
ierînd, Corect, fault la portar. 
Tn prima parte a meciului 
oaspeții au avut și ei o mare 
ocazie de gol, în min. 43, dar 
Lăzăreanu l-a blocat inspirat 
și curajos pe lamandi, 
singur spre poartă.

Altă față a jocului 
priza a doua, Halagian _, 
pinge tactic mult mai în față

scăpat

în re- 
își îm-

echipa (n 
Ciocioană, 
va cîști 
nuare, 
terenului, 
cîteva zv 
lovitura 
din min 
tehniciam 
mingea ș 
ba Ta —, 
ților este 
mogenă, 
funcționa, 
vea gî0* * 
răzlețelor 
ale .,soliș 
punct obl 
echipa o 
matură îi 
și un nc 
trenorul 
confirmă 
tactician.

IN ULTIMELE 10 MINUTE, 3
A.S.A. TG. MUREȘ 
SPORTUL STUDENȚESC

4 (1)
0

Spectatori - aproximativ 4 000. Șu
turi : 19-9 (pe poartâ : 12-6). Cor* 
nere : 9—3. Au marcat : HAJNAL
(min. 8), GALL (min. 80). FAZEKAȘ 
(min. 84) și MUNTEANU II (min. 88 

— autogol).
A.S.A. : Biro H 8 - Szabo 8, 

Unchlaș 8, Ispir 7, Gali 8 — Both II 
7, Biro I 7 (min. 53 Cemescu 7), 
Boloni 8 - Fazekaș 7, Fanicl 7, Hcj- 
nal 8+.

SPORTUL STUDENȚESC : 
6 - Licâ ‘ ~
Munteanu 
nescu 6, 
Terheș 6, 
zeșan 6).

_______, _ : Speriatu 
5, Cazan 6, B. Grigore' 5, 
II 5 - Chiba ia 6, O. lo- 
Panâ 5, M. Marian 7 — 
Bucure seu 5 (mln. 46 Bo-

A arbitrat : I. Igna 9 ; la Hnie : 
A. Forwirth și R. Schwell (toți 
Timișoara).

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 3-1 (1-0).

din

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon)
Pe un teren alb-verde, abia 

curățat de zăpadă In ajun, echipa 
locală a susținut ‘ ‘
sub semnul 
puncte. Ea 
tățile timp 
a atacat mult, Irosind 
ocazie (prin Biro I, 
chiar în minutul 3, înscriind a- 
pol în minutul 8. B5I3ni a exe
cutat unul din cornerele sale 
„speciale", In care mingea face 
în traiectoria el o curbă spre 
marginea careului mare, spre a 
cădea apoi pe linia porții. HAJ- 
NAL a fost acolo și a împins ba
lonul cu capul In plasă : 1—0.
Gazdele au mai avut o mare ®- 
cazie în min. 24, cînd Biro I și 
Fanicl, de la 5 m, au tras tn... 
portarul Speriatu, căzut. După 
30 de minute, Sportul studențesc 
n-a mai acceptat rolul de echi
pă care doar se apără. în aceas-

, . un meci
nevoii acute de 

a condus ostili- 
de 30 de minute, 

o mare 
de Ia 5 m)

GOLI
tă repriză 
ocazie de 
Terheș a 
Biro II. In 
reștenii au 
reușit din 
au cedat, 
Inițiativa r 
iarăși de • 
de Terheș 
trei goluri 
frumos ca 
fundașul G 
în teren\ul 
de 25 mi '< 
La marglfl 

min. 84 fas 
șutul aparți 
FAZEKAȘ : 
nou un co 
13nl, și br 
efect spre 

n intervine 
vește frunte

PENICILINA IAȘI — CHIMPEX 
3—1 (2, —4, 2, 11). Multe greșeli de 
ambele părți, care au influențat 
calitatea jocului. Artrtfcrt : L. 
Grun (Tg. Mureș) — O. Se4omo- 
nov (București). D. DIACONES- 
CU, coresp.

POLITEHNICA ȚIMIȘOARA — 
SILVANIA Ș IM LEU SILVANIEI 
2—3 (-14, 1, —5. 10, -9). Cu ©
serie de indisponibilități în echi
pă, studenții nu au reușit să 
facă față unei formații experi
mentate, în frunte cu .,tunarul* 
Tutovan (în formă foarte bună) 
șl secundat de Mășcășan. De la 
gazde au evoluat mal bine Csik 
și Grădinarii. Au condus : A. 
Dinicu (București) șl V. Chio- 
reanu (Cluj-Napoca). C. CREȚU, 
coresp.

I
I
I

VÎLCENII NU S-AU PREDAT DUPĂ GAFA LUI.
CHIMIA RM. VÎLCEA
U.T. ARAD

aproximativ 
(pe poartâ : 

Au marcat :

3 (1)
2 (1)

FARUL CONSTANȚA — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—0 (10, I, 5). 
Ccxnstănțenceîe au dominat cate
goric, oaspetele jueînd mal bine 
doar tn primul set. Remarcări : 
Iuliana Enescu,  L_,
Elena Caradlma (F) Silvia Do
bro voi schi șl Georgeta Clofltac 
(M). Arbitri: P. PUurcă — Al. 
Dragemir (București). P. ENA
CHE. coresp.

MASCUUN
C.SJW. DELTA TULCEA — EX

PLORĂRI BAIA MARE 2—3 (9,
—4, —6, 7, —«). Ctaca 1 400 de 
spectatori au urmărit © partidă 
tensionată, timp de aproape două 
©re de joc. în acest „maraton*,

Marla__ Enache,

C.S.M. SUCEAVA — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—1 (6, 14, —5, 9). 
Victorie meritată a gazdelor în- 
tr-'un joc destul de echilibrat. 
Remarcați : MIndru, Dumitru,
Pancu (C.S.M.), Hlnda șl Sterea 
(T). Arbitri : V. Ranghel (Bucu
rești) — Gh. Ciutacu (Iași). I. 
MiNDRESCU, coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.U. GALAȚI 3—0 (10, 13, 11). 
Joc „strlns*, interesant ca des
fășurare. Braun șl Ad. Vasile 
(U), Rădulescu șl Țig (C.S.U.) 
s-au evidențiat. Arbitri: D. Ne
grelii și S. Popescu. V. PO- 
POVICI, coresp.

D. 
V.

ADMINISTRAȚIA Dl STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA

DIN 8 DECEMBRIE

FAZA I

EXTRAGEREA I :
85 4 20 41 14 82
REA a n-a : 54 
15 84 51 40 13.

n

FAZA A n-a

I

I
I
I
I
I 
I

„LOTO* 
1581

n j ti36 50
; EXTRA GE- 
» 74 1 18 18

m-a : 47l a
EXTR/GEREA

93 
a 

TV-a : 68 2 61 12 49 22 ; EXTRA
GEREA a V-a : 13 11 85 4 42 37.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
1.115.157 let

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT
6 DECEMBRIE 1981DIN

L 
IL 

m. 
IV.

V.
VI. 

vn. 
vm.

IX. 
x.

XI. 
xn. 

xm.

I

10.000.
14-6). 

GÎNGU 
(min. 

și 85). 
Basno 7,

Spectatori — 
Șuturi : 26-11 
Co mere : 17—5. 
(min. 42 și 61), ALEXANDRU 
63), respectiv CORAȘ (min. 9

CHIMIA : Pavel 7
Preda 5, Cheran 7, Cîncâ 7 — Savu 
6 (mia. 88 G. Star»), Alexandru 8, 
Carabageac 7 — Teleșpcm 7, Stanca 
6, Gîngu 9.

U.T.A. : Ducadam 7 — Marcu 6, 
Kuleia 6, Bodi 7 (mfn. 65 Vușcan 6), 
Giurgiu 6 —Hirmler 7, 
(mln. 76 lava), Tisa 7 
Coraș 9, Un 6.

A arbitrat : C. Ghițâ ... 
la Mnie : I. Ntetor (Sf. Gheorghe) 
șl M. Ludușan (Sibiu).

Cartonașe galbene t VUȘCAN. 
Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe i 7-1 (4-1).

Mușot 5
Cura 7,

(Brașov) 9 J

RM. VÎLCEA, 6 (prin telefon)
Chimia a atacat de la început, 

a atacat pe toată latura terenu
lui, ingenios șl dens, a creat nu
meroase breșe m apărarea ară
deană, care nu au fost însă 
fructificate de Gîngu, Teleșpan, 
Carabageac și, împotriva cursului 
Jocului, la „prima contră" g ad
versarului s-a clătinat zdravăn. 
Era minutul 9, cînd CORAȘ a 
profitat de o gafă a Iul Preda, 
a țtșnit printre fundașii centrali 
al Chimiei, l-a depășit șl pe Pa
vel și a deschis scorul : 1—8
pentru oaspeți 1 Si putea fi 
chiar 2—0, dar șutul tal Tisa, 
din min. 24, tare, din careu, a 
fost deviat în corner de Cheran. 
Gazdele nu s-au predat însă 
duipă gafa Iul... Preda și ratarea 
tai Tisa ; au revenit ta atac, au 
ratat prin Teleșpan (min. 27), 
Gîngu (min. 28 si 20), Caraba
geac (min. 38) șl au egalat prin

GÎNGU în 
de fotbal c 
repetat cu 
prtea secui! 
împăcat cu 
de marcaj, 
în forță și 
rile lor ai 
succes prii 
frumoase 
minute. La 
(min. Sl), 
a... spart bl 
trail arădei 
fără speran 
Ducadam. I 
XANDRU a 
rile Iul vio 
delor catap 
stflpu! din 
care, la 1. 
ducerea har 
prin CORA5 
jucătorii e<

Laur

JIUL SE „DEZGHEAȚĂ" IN PLINĂ IAI
3 (1) 
o 

aproximativ 4 000 j
i 20-7 (pe poartâ s 9—5).
15—5. Au marcat: GIUCHICI 

șl 54) șl SALAJAN (min.

JIUL
S.C. BACAU

Spectatori 
Șuturi i 
Comere:
(mln. 42
65).

JIUL : 
gore) - 
ritlu 
Varga 6, Neagu 7, Muia 6 
lâjan 6 (min. 84 LasconO, Ghichlcl 8.

S. C. BACAU : Ursache 5 (mln. 
71 Mangeac 6) — Andrieș 5 (mln. 
70 Viscreanu 5), Cârpuci 6, Mareș 7, 
I Solomon 7 — Șoșu 6, Pen of 5, Bo
tez 5 — Șolman 6, Antohl 5, Veri- 
geanu 6

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 
9 ; la Hnie : I. Dima (Sighișoara), 
și E. Feldman (Baia Mare).

Cartonașe galbene : VIZITIU, GIU- 
CHICI.

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

PETROȘANI, 6 (prtn telefon} min. 54 cin 
schi îl des< 
CHTCT, an ? 
20 m al uîtl 
cft“ terenul 
păcălit, șl 1 
Iar al trclle 
semnat de f 
de la -16 m, 
portarul Urs 
mai mult p 
Orgoliul tlm< 
este rănit ș 
ta fu tncearc. 
Se 
fn
se mal 
hi Antohl ți
nute, gol de 
schimbat lmj 
tru că Jiul
• așteptate ■

Hotărîtă să încheie „seria sa 
neagră*, de șapte etape fără vic
tor2 e, Jiul a forțat din start a- 
cest meci pentru... puncte grele. 
Și a reușit • victorie detașată, 
mal ales după pauză, cînd șl-a 
dominat net advesarul, astăzi 
cam obosit. Băcăuani! încercase
ră tn mtn. 4 prin L Solomon să 
spere în ofensivă, dar Iureșul 
Jiului a frtnt apărarea moldovea
na, cea salvată tn mln. t de 
bară ș1 în mtn. 17 de debutantul 
Mareș care a respins de pe linia 
porții. Jiul va rata dar va șl 
înscrie tn mln. 42 rtnd „dîsne- 
cerul* Sumulanschl ti deschide 
bine pe GIUCHTCI ta careu, a- 
eesta 11 întoarce calm pe An- 
drirș și înscrie de la 8 m : 1—0.

Jiul se dezghează după pauză. 
Neagu, Giuchid șl Varga au trei 
mari ocazii, dar golul vine ta

I Caval 8 (min. 86 I. GrJ-
P. Grigore 7, Rusu 7, VI- 

7, Giurgiu 6 — Șumulanschî 8, 
* .................... Sâ-Constanța — Steaua 

T-viște — Corvinul 
— S.C. Bacău 

Sportul stud.

1 
X 

, 1
1 

Chim. Rm. V. — U.T. Arad 1 
F.C. Argeș — Poli. Tlm. 
Progresul — Univ. Cv. 
„U- Cj.-Nap. — F.C. — 
Lazio — Pescara 
Pistoiese — Catania 
Palermo — Pisa 
Sampdorla — Barl 
Varese — Brescia

F.C. 
C.S. 
Jiul
A.S.A.

Olt

1
1

X
1 

X 
X 
X 
X

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
766.778 LEL

I
I
1

opune Ît 
două situ

Mi



jg-a

5 și ciștige 
nu pare Bă 
ina, in ase- 
n la forma 

inoculează 
« ce este de 
nul Steaua, 
campionatul 
zare să ne 
'rin urmare 
iâteborg) și 
iva) ne vor 
e de mare 
speranța că 
lapoviță și

t revelațiile
F. C. Olt, 

u să ciștige 
antele locuri 
ir normale, 
e de goluri

>1 NEAGU

2 |2> 
0 

10.000. 
13-5). 
O RAC

39).
86 Ef-

DINAMO
F.C.M. BRAȘOV

Spectatori — aproximativ 
Șuturi : 26-8 (pe poartâ » 
Comere : 7-2. Au marcat : 
(min' 35) și MULȚESCU (min.

DINAMO : Moraru 8 (mln. 
timescu) — Mărginean 7, I. Marin 7, 
Dinu 8, 
Dragnea 
tov 7 -

Stânescu 7 — Augustin 7, 
7 (min. 83 tardache), Cus-
D. Zamfir 7, Mulțescu 7,

O rac 8.
F.C.M. BRAȘOV î Bala? 8 - Ște

fan 6, Panache 7, Naghi 7, Manciu 
6 - Șulea 7, Dârâban 6, Borlcea- 
nu 6 (min. 76 Spirea) — Clobanu 7, 
Paraschivescu 6, Chioreanu 6.

A arbitrat : S. Drâguiici (Drobeta 
Tr. Severin) 8 ; la linie : I. Bungâu 
(Timișoara) și V. Tknofte (Reșița).

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

Cu sindul la partida-retur de 
miercuri, cu I.F.K. Găteborg, 
gazdele au încercat să facă un 
fel de repetiție generală, for- 
țînd, încă din start, jocul în 
atac. Ratările însă s-au ținut 
lanț și în nu mai puțin de 
cinci situații clare de gol, bra
șovenii au scăpat cu fața cu
rată. Aceasta s-a tntîmplat In 
min. 6. cînd Dragnea. singur, 
de la 6 m. a șutat In portarul 
.Balaș ; în min. 12, cînd porta

izie de gol — 
n. 55) care 
, In conti- 
la mijlocul 

nii mai au
- dintre care 
de la 22 m, 
executată de 
ipeanu, insă 
S el a intîlnit 
rmațisu oaspe- 
ucidă. mai o- 
înd un bloc 
ic care va a-

'•■ză în fața 
i individuale 
lujenl. Un nou 

deplasare de
— mult mai 
campionat —

■t pentru an- 
1 care Iși re- 
e de excelent

us POPESCU

F.C. ARGEȘ 2 (1)
„POLI" TIMIȘOARA 0

Spectatori - aproximativ ' 12 000.
Șuturi : 18-9 (pe poartâ : £-4). Cor* 
nere : 12—5. Au marcat : RADU II
(min. 32) și BALUȚA (min. 53).

F. C. ARGEȘ : Cristian 7 - M. 
Zamfir 7, Stancu 8, Cîrstec 7, Edu
ard (eliminat mtn. 87) — Kallo 7, 
Chivescu 7 (min. 63 Badea 7), To
ma 7 — Bâluțâ 8, Radu II 7, Moicea- 
nu 6 (min. 71 Nica 6).

POLI : Suciu 8 - Murat 6, Pâftinl- 
șan 6, Bocănicl 7, Vișan 6 — Ma
nea 7, Vlătânescu 6 (mln. 46 Co
tea 5), Dumitru 6 — Anghel 7, Ne- 
delcu II 6, Nucă 6.

A arbitrat : O. Streng 8 ; ta li
nie : M. Neșu și I. Medveș (toți din 
Oradea).

Cartonașe galbene : EDUARD.
Cartonașe roșii î EDUARD.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 4-0 (2-0).

:umat • mare 
dnd șutul lui 

iat splendid de 
a doua bucu- 

uit, dar n-au 
forță, și astfel 

l, spre final, 
tor. Amintind 
ocazie ratată 
7), redăm cele 
,-izei, unul mai 

: mln. SO — 
ătruns singur 
l după o cursă 
ln^parabil, de 
. mare ? 2—0; 

că, cursa și 
astă-dată Iul 

mln. 88 din 
ecutat .Ac B0- 
î îndrepta cn

MUNTEANU 
eingea îi lo- 
șează in plasă.

FERRARINI

PITEȘTI, 6 (prin telefon)
Echipa locală s-a impus mal 

clar decit arată scorul in fața 
unui adversar care s-a străduit 
din răsputeri să-i limiteze pro

EDA!
după o fază 
(un „un-doi* 

eac). în re- 
cenii nu s-au 
de pe tabela 

Inuat să atace 
urmă efortu- 

ncununate de 
goluri foarte 

• în numai 3 
dintre ele 

J a insistat șl 
indașllor cen- 

care a șutat 
tru portarul 
Uea gol, ALE- 
inul din șutu- 
îljlocașul gaz- 
balonul lingă 

arădenilor.
»u reușit re- 

lî, în min. 85, 
ai bun dintre 
.T.A.
JMHRESCU

GAZDELE
C.S. TIRGOVIȘTE 1 (0)
CORVINUL 1 (0)

Spectatori - aproximativ 12 000 ; 
Șuturi : 19-5 (pe poartâ s 12-4).
Comere : 13-4. Au marcat ! DUMI-
TRACHE (min. 52) și AELENEI (min. 
90).

C. S. TIRGOVIȘTE : Voinea 4 - 
Niculescu 7, Ene 7, Constantin 8, 
Pitaru 7 — Eftimie 6, Dumitrescu 6, 
Economu 6 (min. 52 Alexandru 6) - 
Greaca 6, Margelatu 6 (min. 75 Po
pescu 6), Aelenei 7.

CORVINUL : loniță 7 - Rednîc 6. 
Gălan 7, Andone 7, Bogdan 6 — Du- 
mitriu 6, Klein 7, Nicșa 7 — Lucescu 
7, Dumitrache 7 (min. 87 Petcu), 
Gabor 7 (min. 75 Vâetuș 6).

A arbitrat : G. Dragomir 8 ; ta li
nie : A. Deleanu șî Radu Matei (toți 
din București).

Cartonașe galbene : ECONOMU,
DUMITRESCU, GALAN.

Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 2—1 (1—0).

TIRGOVIȘTE, 6 (prin telefon)
Se știa că va fi un meci 

greu pentru gazde, ceea ce s-a 
si confirmat. Ba. a fost chiar 
mai dificil decît se bănuia.

IERI ULTIMA ETAPA A TURULUI Șl IN DIVIZIA „B“

ion -Șumulan- 
dne pe GIU- 
ămîntul de la 
)alonul „muș

ini Ursache, 
poartă î 2—0. 
în min. 65,

N cu un șut
Insă șl de 

tre a plonjat 
fotoreporteri, 

tpe băcăuane 
i lui N. Vă- 

de onoare, 
al, excelent 
in. fi 83), 
»ra' ta suitul 
ele două rul
are nu ar ft 
renerală. Pen- 
dest’ns după 

•e etape !...

. IOHESCU

SERIA I
POLITEHNICA IAȘI — C.S.U. 

GALAȚI 4—1 (2—0). Au înscris:
Nemțea nu (min. 5. 10), Romilă 
(min. 74 din 11 m), Simlonaș 
(min. 90), respectiv Pașcu (min. 
83 din 11 m).

C.S. BOTOȘANI — DELTA 
TULCEA 5—0 (2—0). Au marcat : 
Burcea (min. 12), Macovei (min. 
23), Sofran (min. 46 și min. 58 
din 11 m) și Iepure (min. 86).

VIITORUL GHEORGHENI — 
GLORIA BISTRIȚA 0—0.

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— I.M.U, MEDGIDIA 0—1 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Bărbuș (min. 72).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LAȚI 1—0 (1—0). Autorul golu
lui : Kerekeș (min. 44).

VICTORIA TECUCI — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 3—0 (1—0). Au
marcat : Onofrei (min. 33) gl 
Haiduc (min. 86 și 87).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 1—0 
(1—0). a înscris '. Iuga (min. 2).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CON
STRUCTORUL IAȘI 5—0 (2—0).
Autorii golurilor : Ivanov (mln. 
8 și 82). Roșea (min. 40), Nlță 
(min. 49) și Tiroveanu (mln. 75).

C.S M. SUCEAVA — GLORIA 
BUZĂU 3—1 (1-0). Au înscris :

VICTORIE LA PAS
rul oaspeților a intervenit sal
vator la un șut al lui Custov 
și imediat la un „cap“ al lui 
Dragnea; In min. 25, cînd din 
nou Dragnea a irosit o mare 
șansă de a deschide scorul și 
în min. 27 cînd D. Zamfir a 
trecut și el pe lingă un gol 
gata făcut In min. 35 însă 
„gheața" se sparge : o pasă 
frumoasă, în diagonală, a lui 
Custov îl găsește pe ORAC 
bine plasat pentru finalizare și 
șutul violent al acestuia, expe
diat din fuleu, îl face „mat" 
pe portarul brașovean. Patru 
minute mai tlrziu, pe fondul 
unei evidente dominări dina- 
moviste și după o altă mare 
ratare semnată de Dragnea, 
scorul se dublează prin golul 
înscris de MULȚESCU, care a 
reluat în plasă mingea respin
să de Balaș, după un șut pu
ternic expediat de Augustin. 
Formația oaspete — care a e- 
voluat destul de bine în spa
țiul dintre cele două careuri 
de 18 m, dovedindu-se însă 
prea mult preocupată de Ideea 
unui joc economicos și lipsită 
de forță In atac — a benefi
ciat șl ea de două situații fa
vorabile de a înscrie, In pri 

PORTARUL SUCIU A LIMITAT SCORUL
porțiile. Cel mai mult a fă
cut-o portarul timișorean Su
ciu, care, mai ales în finalul 
partidei, a avut unele interven
ții salutare la șuturile „bombă" 
expediate de Kallo (min. 76 — 
deviere a lui Suciu In bară), 
Băluță (min. 85) și Radu II 
(min. 86 — blocaj curajos în 
fața atacantului piteștean scă
pat singur).

Intîlnirea a început cu o do
minare accentuată din partea 
argeșenilor, dar ocaziile clare 
de poartă nu aveau să apară de
cit spre a doua jumătate a 
primei reprize. Chivescu (min. 
26) a șutat slab din Întoarcere 
și Suciu a reținut, Kallo (min. 
31) a expediat balonul peste 
„transversală". Timișorenii se 
văd foarte rar în ofensivă și 
abia în min. 30 Păltinișan reia 
cu capul în urma unei lovituri 
libere- în min. 32 gazdele reu
șesc să deschidă scorul : Moi- 
ceanti centrează de pe partea 
stingă, Păltinișan respinge de- 

EGALEAZĂ ÎN... PRELUNGIRI
pentru că C. S. Tîrgoviste și-a 
îngreuiat misiunea singură. De 
ce ? Pentru că în min. 6 (fault 
al lui Dumitriu asupra lui 
Greaca, cam o „palmă" în ca
reu) zece jucători de cîmp s-au 
uitat cum portarul lor. Voinea. 
rata o lovitură de la 11 m 
(mingea a lovit bara din dreap
ta si a ieșit afară). C. S. Tîr
goviste inceouse bine, a avut 
chiar tăria să treacă peste mo
mentul dificil -si să domine mai 
toată repriza. Dar ocaziile de 
gol au venit destul de rar (lip
să de luciditate), cele mai im
portante fiind ale lui Economu 
tmin. 17. sut pe lingă bară, 
din situație excelentă), Marge
latu (min. 37. cînd loniță res
pinge salvator). Oaspeții au ie
șit rar la atac, dar au avut trei 
ocazii cit roata carului : Klein, 
de la 8 m, a trimis în brațe
le portarului căzut la pămînt. 
In min. 39 Gabor, In stilul lui 
— la o lovitură liberă, un fel 
de corner scurt — a trimis ba
lonul peste bara transversală, 
iar in min. 42, la centrarea 
lui Nicșa. același Klein a re

Panait (min 25), Petrescu li (mln.
81), Chiriță (min. 87), respectiv
Ghizdeanu (min. 

Relatări de la
70).
V. Diaconescu,

T. Ungureanu, C. Malnași, M.
Florea, Gh. Briotă, V. Doruș, T.
Enache, C. Rusu Si L Mîndrescu.

1. POLI IAȘI 17 11 4 2 29-13 26
2. Gl. Bistrița 17 10 3 4 38-12 23
3. C.S.M. Sv. 17 11 1 5 38-18 23
4. Unirea Fcș. 17 9 3 5 22-14 21
5. Gloria Bz. 17 9 2 6 22-11 20
6. I.M.U. Mdg. 17 9 2 6 24-26 20
7. C.S.M. Sf. Gh. 17 8 3 6 28-21 19
8. F.C.M. Gl. 17 6 6 5 19-13 18
9. C.S. Botoș. 17 7 3 7 32-25 17

10. Viit. Vs. 17 7 2 8 18-20 16
11. Ceahlăul P.N . 17 6 4 7 20-22 16
12. F.C.M. Br. 17 5 5 7 17-19 19
13. Delta Tulcea 17 6 3 8 17-29 15
14. Viitorul Gh. 17 4 6 7 12-17 14
15. C.S.U. Gl. 17 6 0 11 23-38 12
16. Constr. Iași 17 5 2 10 18-33 12
17. Victoria Tc. 17 5 1 11 13-34 11
18. Bel. Săv. 17 2 4 11 12-37 8

SERIA A Il-a
PETROLUL PlL) IEȘTI — ME

CANICA FINA BUCUREȘTI 7—0 
(5—0). Autorii golurilor : Cozarec 
(mln. 9), Grigore (min. 17, 30 și 
52), Toporan (mln. 32 șl 73), Sl- 
maciu (min. 41).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

mele 45 de minute,' dar Mora
ru a intervenit prompt, In min. 
22, la șutul lui Clobanu. iar in 
min. 36 Paraschivescu nu a 
ajuns de puțin o minge, pe 
care o putea devia, cu capul. 
In gol.

După pauză, Dinamo a con
tinuat să domine, pe alocuri 
cu autoritate. Tempoul jocului 
a scăzut însă evident, ambele 
echipe părînd mulțumite de re
zultat. Dar chiar și în aceste 
condiții, ocaziile de gol nu au 
lipsit : Augustin a trimis, In 
min. 61, balonul In „transver
sală", la o lovitură liberă, 
Mărginean, în min. 63, și Orac, 
în min. 69, au avut posibilita
tea rotunjirii scorului și din 
nou Orac' în același min. 85, a 
șutat, o dată In bară, după 
care i-a verificat vigilența lui 
Balaș, cu un șut pe jos, fără 
însă să-l poată învinge. Si sco
rul a rămas acela stabilit In 
prima repriză. In min. 39, Di
namo lăsîndu-ne impresia că a 
terminat partida cu suficiente 
resurse, poate, din nou, cu a- 
celasi gînd, la importanta con
fruntare, de miercuri, cu I.F.K. 
GSteborg.

Mihai IONESCU

fectjios pînă Ia RADU II care 
gutează sec, pe jos, tn colțul 
scurt al porții lui Suciu 1—0. 
In finalul reprizei, Radu II 
(min. 38) irosește posibilitatea 
majorării scorului. AI doilea 
gol avea să vină in min. 53, 
firesc, după o perioadă de ac
centuată presiune impusă de 
piteșteni la reluare : Moiceanu 
l-a transmis o pasă In adin- 
cime lui Eduard, avansat pe 
latura stingă, care a făcut e 
cursă solitară urmată de o cen
trare pe partea opusă și BA- 
LUȚĂ a reluat din voleu : 2—8 
Au urmat și alte mari situații 
de gol irosite de Moiceanu 
(min. 54) și Radu II (min. 57). 
între timp „Poli", la un con
traatac, a ratat prin Nedelcu 
(min. 56) posibilitatea înscrie
rii golului de onoare. în fina
lul partidei Eduard a fost eli
minat pentru intervenții dure 
după ce în prealabil fusese a- 
vertizat.

Gheorghe NERTEA

luat, de la 8 m. mult peste 
poartă.

începutul reprizei secunde nu 
aduce ceva deosebit în joc. 
Ritmul rapid se menține, dar 
acțiunile ofensive se sting la 
marginea careurilor. în min. 
52. însă, oaspeții deschid sco
rul : Gabor a centrat pe stin
gă. DUMITRACHE (ce fază a 
făcut, reamintindu-1 pe Dumi
trache de acum citiva ani !) a 
preluat pe piept, pe genunchi, 
l-a întors pe Pitaru și a înscris 
din unghi dificil. Echipa loca
lă este marcată și Corvinul se 
desfășoară acum în voie. Ul
timul sfert de oră se soldează 
cu o dominare sufocantă a 
gazdelor.. dar Pitaru ratează si 
el (min. 81. de la 6 m). Cînd 
se părea că totul este pier
dut. in minutul de prelungire 
anunțat. AELENEI s-a angajat 
intr-un dribling prelungit, 1-a 
făcut spectatori pe Klein, Gă
lan, Rednic și Andone si a în
scris in colțul din dreapta jos. 
Aelenei aducea o egalitate pe 
care gazdele o meritau.

Constantin ALEXE

CHIMICA TÎRNAVENI 2—0 (2—0). 
Au marcat : Tătaru (min. 4) si 
Sultănoiu (mln. 30).

CARPAȚI MlRȘA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 (0—0). Au în
scris : Bodi (mln. 48) si Fățan 
(min. 57).

METALUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0). 
Au marcat : Prodan (min. 51) șl 
Nîca (min. 84 din 11 m).

METALUL PLOPENI — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU 2—1 (0-0). Au 
înscris : Spiridon (min. 49), Ște
fan (min. 78), respectiv Frățilă 
(min. 81).

I.C.I.M. BRAȘOV — DUNĂREA 
CAL AR AȘI 2—0 (1—0). Autorii
golurilor : Lie (mln. 40) și Mora
ru (mln. 52).

ENERGIA SLATINA — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 4—1 (2—0). 
Au înscris : Farcaș (mln. 6). Za- 
lupca (min. 44. autogol), Petrache 
(min. 62), Bălan (min. 89 din 
11 m). respectiv Ene (min. <64 din 
11 m).

FLACARA MORENI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Năstase (miri. 37 din 11 m).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 1—4 (0—2).
Autorii golurilor : Lăcătuș (min. 
(52), respectiv Manea (min. 12 si 
65). Ton Ion (min. 35). lancu 
(min. 70).

Relatări de la I. Tănăsescu, O. 
Guțu, M. Verzescu, D. Rrăno- 
iu, M. Boghici, C. Gruia, D. Mi
hail, Gh. Ilinca și D. Moraru- 
Slivna.

LUME MULTĂ,
PROGRESUL VULCAN 2 (1) 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 (0)

Spectatori — aproximativ 15.000. 
Șuturi : 11—6 (pe poartâ t 4—4). Cor
nele : 5-4. Au marcat : APOSTOL 
(mln. 11), NICULCEA (min. 63). res
pectiv BĂLĂCI (mln. 85).

PROGRESUL VULCAN : Glrjoabă 8 
— Alexandru 7, Grigore, Ma-teescu 6, 
Gh. Ștefan 7 — M. lonescu 7, Si- 
mionov 7, Niculceo 7, Stoichițâ 7 — 
Țevi 6 (min. 69 V. Nicolae 5), A 
postal 7 (min. 89 Tânâsescu).

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Negrllâ 
6, Tilihol 6, Ștefânescu 6, Ungurea- 
nu 7 — Țicleanu 6 (mln. 60 Crlșan 
7), irimescu 5, Donose — Geolgău 
(mln. 12 Balac! 6), Cămăta-ru 6, 
Cîrțu 5.

A arbitrat : T. Balanovid 6 ; ta 
Hnle : V. Antohi (ambii din lași) 
fi Gh. Dumitroșcu (Constanța).

Cartonașe galbene s STOICHIȚÂ. 
DONOSE, TILIHOI.

Cartonașe rafii : GRIGORE, DO
NOSE.

Trofeul Petschovschi : 7.
La speranțe : 2-0 (1-0).

Lume multă, dar fotbal pu
țin ieri, tn meciul dintre lide
ra și codașa clasamentului. In 
schimb, exces de nervozitate, 
faulturi cu duiumul, destule 
durități în teren (unele sanc
ționate, altele trecute cu ve
derea de arbitru), manifestări 
nesportive și cît^ya scandaluri 
In tribune, între suporterii e- 
chipei bucureștene și cei ai 
formației oaspe. din rîndul 
cărora s-a și aruncat cu o 
sticlă pe gazon.

Jocul începuse, totuși, promi
țător ca spectacol, craiovenii 
creîndu-și prima mare ocazie 
de gol încă din minutul 2, cînd 
fn urma unui eficace „un-doi“ 
Intre Geolgău și Cămătaru, a- 
cesta din urmă a pătruns în 
careul bucureștenilor, însă por
tarul Gîrjoabă a intervenit 
salvator pentru echipa sa. Pu
țin după aceea, Mateescu îl 
faultează grosolan pe Geolgău 
(care a și fost nevoit să pără
sească apoi terenul) fără ca 
arbitrul să-i arate bucureștea- 
nului cuvenitul cartonaș. în 
min. 11, gazdele au reușit să 
deschidă scorul: Stoichițâ a

TOTUL PE CARTEA VICTORIEI
F.C. CONSTANTA 1 (I)
STEAUA 0

Spectatori - aproximativ 20 000. 
Suturi : 14-2 (pe poartâ z 11—1). 
Comere : 6—2. A marcat : GACHE
(mln. 42).

F.C. CONSTANȚA : Lascu 7 -
Bora li 7, Antonescu 8, Caramalâu 7, 
Turcu 8 — Gache 8, Drogeanu 7, 
Buduru 7, Pe teu 6 - Peniu 7, I. 
Moldovan 7 (min. 89 Mârculescu).

STEAUA : lordache 7 — Anghelinl 
7, Sarneș 7, FI. Marin 6, I. Gheor- 
fhe 7 — Balint 6 (min. 60 Mined 6), 

toica I 6, bordânescu 7 — Mojaru 
5» Sertov 6, Mureșan 6 (min. 38 Fo- 
dor 6).

A arbi-trat : N. Rainea (Birtad) 9 ; 
ta linie : Al. IIie și D. Preoțescu 
(ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : TURCU, FL. 
MARIN.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3—2 (0-2).

CONSTANȚA, 6 (prin telefon)
O victorie pe deplin meri

tată, mai sigură decît o arată 
scorul — dovadă și raportu
rile cifrice din caseta tehni
că —, ca urmare a unui joc 
avîntat, la capătul căruia con- 
stănțenii au învins terenul 
foarte greu, cîștigînd marea 
majoritate a duelurilor indi
viduale printr-un plus de cu
raj, și am putea spune, ris- 
cîndu-și deseori integritatea 
fizică în numeroasele „me- 
leuri" de pe tot terenul. F. C. 
Constanța a dorit, e limpede, 
mai mult victoria, aruneînd în 
luptă toate resursele sale, în

1. PETROLUL 17 11 4 2 32-12 26
2. Rapid Buc. 17 10 4 3 36-11 24
3. Rulmentul 17 9 2 6 17-14 20
4. Șoimii Sib. 17 7 4 6 23-20 18
5. Energia SI. 17 8 2 *7 22-24 18
6. Automatica 17 7 4 6 30-32 18
7. Gaz. metan 17 8 2 7 15-22 18
8. Metalul Buc., 17 7 3 7 20-15 17
9. Autobuzul 17 7 2 8 21-22 16

10. Mec. fină 17 5 6 6 21-22 16
11. Chim. Tîrn. 17 6 4 7 15-17 16
12. Met. Plop. 17 7 2 8 18-21 16
13. Dunărea CI. 17 8 0 9 22-26 16
14. Flacăra Mr. 17 6 3 8 15-17 15
15. Carpați Mîrș;a 17 5 4 8 15-18 14

16. Pandurii Tg. Jr. 17 6 2 9 20-27 14
17. Tract. Bv. 17 6 2 9 15-24 14
18. I.C.I.M. Bv. 17 3 4 10 15-28 10

SERIA A III-a
DACIA ORAȘTIE — U. M. TI

MIȘOARA 2—0 (2—0). Au mar
cat : Neagu (min. 14) și S. Popa 
(min. 23 din 11 m).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 4—1 (2—1).
Autprii golurilor : Rău (min. 6, 
36) Olaru (min. 56), Rus (min. 
82), respectiv Pit (min. 24).

F. C. BIHOR ORADEA — 
STRUNGUL ARAD 4—0 (2—0).
Au înscris : Georgescu (min. 3. 
36 și 79) și Dianu (min. 88).

OLIMPIA SATU MARE — AU
RUL BRAD 2—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Pinter (min. 7) și 
Muresan (min. 65 din 11 m).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — MINERUL CAVNIC 3—2 
(1—1). Au marcat : Udrea (min. 
31 din 11 m), Trăstaru (min. 61),

FOTBAL PUȚIN
executat o lovitură liberă din 
lateral dreapta și APOSTOL, 
sărind de lîngă Irimescu, a 
reluat foarte frumos, mingea 
cu capul, plasînd-o la păian
jen.

Enervați și de acest gol, cra
iovenii replică în joc prin cî- 
teva intrări mai dure (Tili
hol, de pildă, asupra lu A- 
postol). iar bucureștenii nu se 
lasă nici ei mal prejos (M. 
lonescu îl faultează tare pe 
Irimescu și Alexandru pe Că
mătaru), din nou fără ca ar
bitrul să intervină pentru a 
potoli spiritele.

După pauză arbitrul pare 
mai decis, dar cade în cealal
tă extremă, eliminîndu-1 în 
min. 51 pe Grigore pentru un 
fault (ca atîtea altele pînă a- 
tunci) care impunea doar car
tonașul galben. Probabil în 
compensație, îl elimină din joc, 
peste 7 minute, și pe Donose, 
căruia, ce-i drept, îi dăduse 
în prealabil un cartonaș gal 
ben.

în sfîrșit, pe lingă atîtea 
scene neplăcute, mai vedem și 
ceva fotbal. Gazdele, care — 
spre deosebire de craioveni — 
au acționat mai simplu In o- 
fensivă, dar mult mai pericu
los. au ridicat scorul la 2—0 
In min. 63 prin NICULCEA, 
care l-a „întors" surprinzător 
de ușor în careu pe Ștefânescu. 
Cinci minute mai tîrziu. Stoi- 
chiță este faultat In careul 
oaspeților, dar nu se acordă 
penaltyul cuvenit Tot Stoi- 
chiță, pe fondul unor atacuri 
susținute ale bucureștenilor, 
ratează apoi două bune situa
ții (în min. 70 și 78), prima 
oară mingea șutată de ei ster- 
gînd bara transversală. Spre fi
nal. craiovenii reduc din scor 
prin BĂLĂCI (min. 85), care a 
$u(at splendid de la 20 metri.

Victorie la limită, dar deplin 
meritată a bucureștenilor, care 
și-au depășit ieri condiția de 
nurtători ai lanternei. în timp 
ce liderul s-a prezentat mult 
sub așteptări.

Constantin FIRANESCU

fața unei echipe descumpăni
te de dificultățile terenului și 
de replica surprinzător de vi
guroasă a gazdelor. Echipa lui 
Hașoti a dominat cea mai ma
re parte din timp, fiind în 
dificultate doar in primele și 
ultimele 10 minute. Drumul 
spre poartă în acest meci as
pru a fost găsit destul de 
greu Primul șut pe poartă, 
Buduru (min. 34). a mărit in
tensitatea atacurilor constăn- 
țene. Ei au accelerat în fina
lul primei reprize și au mar
cat golul victoriei (min. 42), 
cînd Fetcu I-a lansat pe I. Mol
dovan pe partea stingă, aces
ta a introdus balonul in - gră
mada suprapopulată din careu, 
Buduru a ratat reluarea dar 
a avut timp să paseze lateral 
spre dreapta, lui GACHE, /ca
re a înscris imparabil. Steaua 
ar fi putut egala în ultimul 
minut al reprizei, dar Sertov 
s-a „împotmolit" în careu.

După pauză, constănțenii au 
atacat în trombă — „bombă", 
Petcu (niin. 51), Moldovan, sin
gur (min. 56), Peniu, cap pe
riculos din corner (min. 75), 
Gache, la un pas de gol (min. 
84), meciul încheindu-se cu in
sistente acțiuni de atac ale 
Stelei, în ultimele minute, In 
fața unei apărări foarte de
cise. O victorie a dăruirii în 
joc a unei echipe care a ju
cat pentru... retur.

Ioan CHIRILA

Căprioru (min. 65), respectiv 
Steț (min. 30), Lenghel (min. 76).

F. C. BAIA MARE — SOME
ȘUL SATU MARE 3—0 (0—0). Au 
înscris : Koller (min. 52 și 64 din 
11 m) și Sabău (min. 89).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL ILBA SEINI 3—0 (1—0). Au
torii golurilor : Androvici (min. 
27), Cincu (min. 61) și Roșea 
(min 87).

F.C.M. REȘIȚA — C.I.L. SJ- 
GHET 7—0 (2—0). Au marcat : 
Portic (min. 7, 70). Oancea (min. 
23. 55), Imireănu (min. 60. 85) și 
Matefi (min. 65).

RAPID ARAD - MINERUL LU- 
PENI 2—0 (1—0). Au înscris :
Bora (min 36) și Moldovan (min. 
6G).

Relatări de la I Siminic, I. 
Lespuc, I. Ghișa, Z. Kovacs, M. 
Focsan. O. Nemeș, Șt. Marton,
P. Bocșan si N. Străjan.

1. F.C. BIHOR 17 13 2 2 47-16 28
2. F.C. Baia M. 17 8 4 5 27-16 20
3. Someșul S.M. 17 8 4 5 21-20 20
4. Aurul Brad 17 9 1 7 24-17 19
5. C.I.L. Sighet 17 8 2 7 19-24 18
6. F.C.M. Reșița 17 6 5 6 31-18 17
7. Strungul Arad 17 7 3 7 25 28 17
8. U.M. Tim. 17 8 1 8 18-24 17
9. C.F.R. Tim. 17 6 4 7 28-22 16

10. înfrățirea O. 17 8 0 9 31-28 16
11. Olimpia S.M. 17 7 2 8 21-20 16

12. C.S.M. Dr. T. Ș. 17 7 2 8 23-24 16
13. Ran id Arad 17 7 2 8 21-24 16
14. C.F.R. Cj-Np. 17 6 4 7 19-30 16
15. Minerul Cv. 17 6 3 8 26-27 15
16. Minerul Lup. 17 5 3 9 22-28 13
17. Min. Seini 17 4 5 8 16-30 3
18. Dacia Orăștie 17 5 3 9 20-43 13



După un turneu dificil al grupei B

POPULARA CONSACRATA

(Urmare din pag. 1)

ECHIPA
ÎN

FEMININA A ROMÂNIEI A REVENIT
ELITA

(prin telefon), 
a luat sfîrșit

HANDBALULUI MONDIAL

Această atmosferă însufleți
tă este întregită de un moment 
de înaltă șl profundă semnifi
cație. în marea piață răsună 
versurile rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
expunerii, care devin, pe cu
noscuta șl îndrăgita melodie 
românească a Horii Unirii, un 
adevărat imn al păcii. Intonat 
cu intensă bucurie si satisfac
ție de sutele de mii de parti
cipant!, el exprimă vibrant nă
zuința fierbinte a întregii noas
tre națiuni de a trăi în pace 
și prietenie cu toate popoare
le, -voința sa fermă de a con
tribui 1 cu toate forțele Ia edi
ficarea unei lumi fără arme și 
războaie. Ia instaurarea unul 
climat de liniște, securitate, în
țelegere, colaborare U progres, 
în care să-și poată 
energiile creatoare 
contenite a patriei 
deplină libertate 
dență.

în aceste clipe 
văzduh stoluri i 
simbol etern al păcii.

Vasta piață vibrează de pu
ternice și însuflețite aplauze, 
nrale și ovații. Mulțimea scan
dează cu însuflețire: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po-

consacra 
înfloririi ne- 
socialiste, in 
si indepen-

se 
de

înaltă în 
porumbei,

DEZARMĂRII Șl PĂCII 
porul apăra-vor viitorul !“, 
mîndrim cu tot ce
Ceaușescu pentru pace !“,_ „Ne 
poartă către pace azi solia — 
Partidul, CeaușeScu, România !“

In această entuziastă mani
festare sînt exprimate din nou, 
direct șl cald, simțămintele de 
nețărmurită dragoste, stimă șl 
recunoștință nutrite de toți ce
tățenii patriei fată de secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care con
duce cu înțelepciune si clar
viziune destinele poporului ro
mân pe calea luminoasă a so
cialismului si comunismului, 
personalitate marcantă a vie
ții politice internaționale, pro
fund preocupată de soarta în
tregii omeniri, luptător neobo
sit pentru edificarea unei lumi 
mal drepte și mai bune, o lume 
a păcii, a înțelegerii si cola
borării între națiuni. Este re
afirmată, în același timp, ho- 
tărîrea unanimă a tuturor fiilor 
României socialiste, fără deose
bire de naționalitate, de a ur
ma si iniăptui neabătut poli
tica internă și externă a pârti
ei Aul si statului nostru, care 
corespunde în cel mal înalt 
grad intereselor și aspirațiilor 
fundamentale ale națiunii noas
tre.

BANDERS, 6 
Duminică seara 
în localitatea daneză Randers 
campionatul mondial de handbal 
feminin grupa valorică B, 
competiție menită să califice S 
formații pentru grupa valorică 
A (întrecerile pentru titlul su
prem se vor desfășura între 1 
șl 13 decembrie 1982, în Unga
ria). La capătul unor dispute 
de ridicat nivel tehnic, dar și 
cu o evidentă tentă de duritate, 
s-au calificat pentru grupa va
lorică A reprezentativele CE
HOSLOVACIEI, ROMÂNIEI, 
NORVEGIEI, BULGARIEI și 
R. F. GERMANIA. Un singur 
(dar edificator) argument pen
tru a susține afirmația privind 
dificultatea întrecerii este a- 
cela că, de pildă, selecționatele 
Poloniei și Danemarcei n-au

reușit să promoveze în prima 
grupă valorică. ’

Echipa feminină a României 
a reintrat astfel în elita bad- 
balului mondial.

în gala finală, echipele Româ
niei și Cehoslovaciei și-au dis
putat locul L Meciul a început 
în nota de dominare a handba
listelor noastre care, grație u- 
nui joc excelent, conduceau în 
min. 12 cu 7—0 ! Crezîndu-se 
prematur cîștigătoare, ele s-au 
deconectat, n-au mai fost a- 
tente în apărare și au greșit 
In atac, astfel că în următoa
rele 12 minute n-au mai în
scris nici un gol, primind "in 
schimb 8... Echipa noastră nu 
și-a revenit multă vreme, în
deosebi pentru că nu dovedea 
fermitate In apărare, iar porta
rul Ionică primea cu ușurință 
goluri (a fost tîrziu schimbată

TURCIA
CAMPIOANA
Echipa României

s-a

PENTRU PRIMA 
BALCANICĂ LA

OARA 
BASCHET I

a învins
clasat doar

Iugoslavia țl
pe locul IV

TURNEUL Dl ȘAH DE LA
BELGRAD, G (Agerpres). — 

în turneul internațional femi
nin de șah de la Smederevska 
Palanka, după 7 runde în cla
sament conduce maestra iugo
slavă Markovici — cu 4,5 (1), 
urmată de compatrioata sa Mi-

SMEDEREVSKA PALANKA
livojevici — 3,5 puncte 
Elisabeta Polihroniadc
3 puncte (2), jar Margareta 
reșan — 2,5 puncte (1). în___
da a 7-a. Mureșan a clștigat 
la Hund, iar Polihroniade a 
întrerupt cu Maksimovici.

(1). 
are

Mu
rra

SOF1A, t (prin telefon). — Cea 
de a 23-a ediție a Balcaniadei de 
baschet masculin a-a Încheiat eu 
succesul surprinzător al repre
zentativei Turciei, învingătoare 
pentru prima oară tn această 
competiție. Echipa țării noastre 
a repurtat In ultimele două zile 
tot atltea victorii, dar s-a clasat 
doar pe locul IV, departajată 
fiind de ocupantele locurilor doi 
șl trei de coșaveraj. Iată clasa
mentul final : 1. Turcia 8 p ; L 
Bulgaria 6 p (1,05) ; 3. Grecia 6p 
(0,96) ; 4. România 6 p (0,96), 5. 
Iugoslavia 4 p.

Victoriile unei reprezentative 
române asupra celei iugoslave 
(stmbătă seara) nu a mal fost 
obținută de exact 14 ani, de la

CONCLUS DE GIMNASTICA Intr-o atractivă dublă întilnire de popice

LA NAGOYA
G (Agerpres). 
mondială Olga

TOKIO, 
Campioana 
cerova (URSS) s-a situat pe 
primul Joc ■ la individual com
pus cu 38,90 puncte în con
cursul internațional de gimnas
tică de la Nagoya. Pe locurile 
următoare s-au clasat Tang 
Xiaoli (R.P. Chineză) — 38,65 
puncte și Albina Sisova (URSS) 
— 38,45 puncte. La masculin 
a clștigat japonezul Nobuyuki 
Kajitani cu 58,40 puncte.

ROMANIA R. D. GERMANA 4-0
Bi

RUGBYȘTIi AUSTRALIENI
ÎNVINȘI LA CARDIFF

CARDIFF, 
Disputat pe 
din Cardiff, 
te 50 000 de 
de rugby dintre selecționatele 
Țării Galilor și Australiei s-a 
încheiat cu scorul de 18—13 
(6—7) în favoarea jucătorilor 
galezi. Au marcat pentru gaz
de Moriartoy (eseu), Gareth 
Davies (dropgol), Evans, 3 lo
vituri de 
sformare.
strallene 
Slack și 
Lean o lovitură de pedeapsă 
și o transformare.

6 (Agerpres). — 
arena Arms Park 
în prezența a pes- 
spectatori, meciul

pedeapsă și o tran- 
Punctele echipei aa- 

au fost realizate de 
Cox (eseuri), Mac-

Ultimul test - al reprezentative
lor feminine și masculine ale 
tării noastre în cadrul primei e- 
tape a pregătirilor efectuate în 
vederea C.M. de popice (4—11 
iunie 1982 la Bmo) a avut loc 
sîmbătă și duminică pe. arena 
Voința din Capitală în compania 
echipelor similare ale R. D. 
Germane. La capătul unor între
ceri de un ridicat nivel tehnic, 
popicarii români, deținători atit 
la fete, cit și la băieți ai titlu
rilor supreme, și-au confirmat 
înalta clasă internațională, 
minînd victorioși în toate 
patru meciuri ; sîmbătă : ___
— 2 481, la feminin ; 5121 — 5 031» 
la masculin; duminică 2 547 — 
2 504 și, respectiv, 5 334 — 5 097 
p. d.

După cum se poate vedea, a- 
tît învingătorii, cit și învinșii au 
realizat scoruri remarcabile. Un 
rezultat de excepție a înregis
trat sîmbătă selecționata femini
nă a României, cele 2 620 de po
pice doborîte constituind un nou 
record republican (v.r. 2 572
p.d.). Lansînd bila cu precizie 
de... metronom, toate selecționa- 
bilele au reușit să depășească 
granița celor 400 p.d., majorita
tea fiind autoare ale unor cifra 
de valoare mondială : Elena
Pană 450, Elena Andreescu .445, 
Vasilica Plnțea 440, Margareta 
Cătineanu 436, Silvia Berinde 433 
și Ana Petrescu 416. Antrenorii 
Constantin Neguțoiu șl maestra 
emerită a sportului Crlsta SzOcs 
au onerat duminică două schim
bări, in ideea de a rula tot le
tal. Nineta Badea — aflată în 
primul an de seniorat — fiind 
cu cele 448 p.d. principala reali
zatoare, iar Ildiko Szasz a fost 
marcată cu un rezultat promiță
tor — 404 p.d. Celelalte jucătoare 
au evoluat șl duminică în nota 
lor obișnuită, adică bine ; Elena

ter
cel© 
2 620

Pană 436, Margareta Cătineanu 
431, Elena Andrees"cu 419, Vasi
lica Pin (ea 409. Se poate afirma 
că cele opt sportive vizate a re
prezenta tara noastră la C.M. de 
la Bmo au atins nivelul indicat 
de programul primei etape 
pregătire, obținînd 8 victorii 
tot atltea meciuri interțărl.

După o serie de insuccese ,_ 
tnfrlngeri și o singură victorie), 
echipa națională masculină, care 
trece printr-o perioadă de recon
strucție, se pare că și-a sudat— 
coloana vertebrală evoluînd su
perior de la un joc la altul. Ti
nerii Alexandru Szekely (851—858) 
sl Alexandru Naszodi (852—873) 
fac pași siguri spre titularizare, 
Grigore Marin (892) tinde să de
vină un Jucător de bază. Iile 
Hosu (840) fără a acționa In ple
nitudinea forțelor, deoarece se 
mal resimte după o afecțiune, a 
jucat totuși bine lipsindu-1 acei 
milimetru al eficacități maxime, 
iar Alexandru Cătineanu (883— 
890) Iși confirmă valoarea. An
trenorii Roger Cernat sl loan 
Pătru vor să refacă cunoscutul 
cuplu de aur Ioslf Tismănar șl 
Iile Bălaș, ultimul jucător fiind 
convocat la lot după o îndelun
gată absență. Prezența fostului 
său coleg de club și de echipă 
națională pe pistă parcă l-a sti
mulat pe vicecampionul mondial 
Ioslf Tismănar, acesta reallzlnd. 
alături de Iile Bălaș (882), cel 
mal mare rezultat Individual 1 
939 p.d. fără nici o bilă In gol.

Cu toate că de la 5121 in par
tida de sîmbătă reprezentativa 
masculină a Înregistrat duminică 
un apreciabil salt — 5 334 p.d. 
s-nu observat tn comportarea se- 
lecțlonabllllor unele carențe (la 
„Izolate”, unde continuă să se 
„spargă” mult, oscilații ale ran
damentului de la o manșă la al
ts etej caro vor face obiectul 
unul program suplimentar de in
struire.

Troian IOANIȚESCU

de
In

tt

campionatele europene de la Hel
sinki. Succesul s-a datorat In cea 
mal mare măsură efortului de
osebit șt bunei comportări a tu
turor Jucătorilor folosiți, inclusiv 
a celor cu mal puțină experiență 
Internațională, Punctul forte al 
formației române a fost apăra
rea, datorită căreia tnalțil Jucă
tori iugoslavi nu numai că nu 
au putut să domine panoul, dar 
a» șl pierdut multe mingi. Scor 
final: 98—09 (55—41) tn favoarea 
echipei României. Principalii rea
lizatori : Ermurache 24, Uglal 23, 
Opșltaru 18, David 15, de la În
vingători. respectiv, Zorkici 18, 
Bogoslaviev 13, Grbovicl 11, Slav- 
nlca 8. Au arbitrat Labor (Bulg.) 
șl Papaharisls (Grecia).

Duminică, tn ultimul meci al 
Balcaniadei, echipa României a 
avut permanent avantaj In fața 
selecționatei Greciei pe care a 
întrecut-o cu 88—83 (46—33), dife
rență insuficientă pentru a putea 
urca pe podium. Au Înscris : Op
șltaru 24, Ermurache 24, Uglal 18, 
David 16, Brănișteanu 6 de la 
învingători, respectiv, Kațulis 33, 
Vidas 18, Kastrlnakls 11, Alek- 
sandris W, Carațolidis 4, MItsas 
4, Sakelaris 2, Cegos 1. Arbitri : 
A. Labov șl L Neikov (Bulgaria).

Alte rezultate : Turcia — Gre
cia 93—60 (42—31) ; Bulgaria — 
Iugoslavia 90—67 (46—43) ; Bul
garia — Bulgaria tineret 101—61 
(54—31) ; Bulgaria tineret — Tur
cia 85—74 (43—41) I

Dumitru STANCULESCU

in campionatul de hochei STEAUA, DOUA VICTORII

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Tradiționalul 

cros internațional de la Volvic 
(Franța) a fost clștigat la aceas
tă ediție de atletul englez Barry 
Knight, care a parcurs 10 km tn 
30:10. Au urmat tn clasament Ro
ger de Vogel (Belgia) — 30:17 șl 
Chris Buckley (Anglia) — 30:2L
• La Burbank (California) s-au 
desfășurat campionatele de cros 
ale S.U.A. La masculin, primul 
a trecut linia de sosire Adrian 
Royle, care a parcurs 10 km In 
27:20. Proba feminină a revenit 
cunoscutei campioane Julie Brown. 
Ea a realizat, pe un 
5 km, timpul de 15:49.

BOX. • Pugilistul 
Arturo Frias, din Loa 
devenit campion mondial la ca
tegoria ușoară (versiunea WBA) 
Invlnglnd prin k.o. In repriza a 
8-a pe Claude Neel (Trinidad), 
tn meciul disputat la Las Vegas.
• Noul campion mondial la cate
goria super-muscă (versiunea 
WBA) este Rafael Padraza din 
Panama, învingător la puncte du
pă 15 reprize tn fața argentinia
nului Gustavo Valla, Intr-un med 
desfășurat la Cludad de Panama.
• Fostul campion mondial la ca
tegoria grea, Joe Frazier, șl-a 
făcut reintrarea, după o absență 
din ring de peste 5 ani. Frazier, 
ta vtrstă de 38 de ani, l-a tn-

traseu de

american 
Angeles, a

SCONTATE DUNĂREA GALAȚI
Hocheiștii de la Steaua și-an 

mai... consumat două din cele 
șase restanțe pe care io au ta 
campionatul primei serii valorice 
a Diviziei ,,A“, întâlnind sîmbătă 
șl duminică, pe patinoarul „2S 
August”, pe Dunărea Galați. Cum 
era de prevăzut tn ambele 
Jocuri victoria a revenit iorma- 
țlei Steaua, stmbătă cu 7—2 (4—8, 
1—1, 2—1), prin punctele înscrise 
de Udrea, Pogăceanu, V. Huța- 
nu, Popescu, Nlstor. Justinian șl 
Cazacu, respectiv Ene și Chiriță 
n (a condus I. Becze) si dumi
nică cu 11—0 (2—0, 5—0, 4—0),
autorii golurilor fiind Olinici 3, 
Nlstor 2, Chirlță I 2, Cazaca, 
Jumătate, V. Huțanu si Popescu 
(arbitru : St. Enclu).

După cum arată și scorurile

cu Bloj), astfel că cehoslovac 
cele au reușit să conducă cu 
18—14. Ultimul sfert de oră al 
partidei marchează revenirea 
formației României ca_e. prin- 
tr-un admirabil efort, ajunge — 
cu mai puțin de două minute 
înainte de terminarea meciului 
— să egaleze situația 20—20 ! 
Fetele noastre parează atacul 
advers, se află în ofensivă, dar 
arbitrii danezi Jack Rodii șl 
Kurt Ohlsen nu sancționează 
un fault evident al cehoslova
celor la Covaliuc, fac cadon 
partenerelor noastre mingea 
acestea 
Înscriu. Partida 
Cehoslovacia 
scorul

Alte 
nale ! 
22—21, 
lonia 26—21, Suedia - 
marca 21—19, Olanda 
ța 25—15.

Clasament final : 1. 
vacia ; 2 ROMANIA ; 
vegia ț 4. Bulgaria ; ___
Germania : 6. Polonia ; 7. Sue-: 
dla 5 8. Danemarca, 9. Olanda | 
10. Franța.

Si.
pe contraatac 

România 
se încheie 

de 20—21 (10—9). 
rezultate din galele 
Norvegia — Bulgaria 
R.F. Germania — Po- 

Dane-
Fran-

eu

fi-

Cehoslo-
3. Nori
5. R.F,

Nicolae SOARE

La Aarau, Iu a doua partidă

tLVETIA-BOMĂNIA 22 22, 
IA HANDBAL MASCULIN

Sîmbătă, la Aarau, s-a dis-’ 
putat cel de al doilea meci a- 
mlcal dintre reprezentativele 
masculine de handbal ale El
veției și României. După ca 
cu o zi înainte echipa Itomâ- 
nlei cîștigase cu 18—16 (au 
înscris Dumitru 9, Folker 3, 
Bedivan 3, Durău 2 și Voina 
1), în partida revanșă scorul 
a fost egal : Elveția — Româ
nia 22—22 (10—10). Reprezen
tativa României a evoluat in 
următparea componență :

Buligan (Ionescu) — Dumi
tru 6, Voina, Roșea, Folker 1 
Boroș 1, Voinca 2, Durău 6. 
Bedivan 3, Istode 1 și Dcacu.

Pentru formația gazdă au in- 
cris R. Jehls 6, Schăr 5, We
ber 4, P. Jehls 3, Lehmann 2, 
Iametti 2.

Gazdele au condus cu 1—0, 
5—2. 7—6, 9—8, 13—11, 19—17 
și 20—18, iar oaspeții cu 2—1, 
8—7, 11—10 și 22—21. Au ar
bitrat s Horvat și Mosnicka 
(Iugoslavia).

TELEX • TELEX
tttnlt la Chicago pe Floyd Cum
mings, cu care a terminat la e- 
gaUtate, la capătul a 10 reprize,

HANDBAL • In prima zi a 
turneului internațional masculin 
de la Tbilisi s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Spania — 
Bulgaria 21—18 (9—10) ; Ungaria 
— Iugoslavia 27—24 (15—12) ;
U.R.S.S. — RA.S. Gruzină 30—22 
(12—-13). • tn mal multe orașe 
dtn Portugalia au început meciu
rile campionatului mondial- mas
culin rezervat echipelor de tine
tei. Rezultate : Cehoslovacia — 
Nigeria 35—25 ; Iugoslavia — El
veția 23—16 ; Spania — Danemar
ca 20—19 5 UJ1A.S. — Olanda 
a—M ; Suedia — R.F. Germania 
15—» ; Italia — Franța 21—19.

ȘAH • După 3 runde, In tur
neul do la Liubllana conduce iu
goslavul Dj Uriel, cu 3 puncte, 
urmat de polonezul Sznapfk — 
2.5 puncte.

TENIS • Turneul feminin 
de Ia Melbourne a revenit Jucă
toarei Martina Navratilova, care 
a tnvlns-o In finală cu 6—7. 6—4, 
7—5 pe Chris Evert-Lloyd. ta 
semifinale, Navratilova a elimi- 
na t-o pe Pam Shriver, care tn 
„sferturi” reușise s-o Învingă pe 
Tracy Austin,, una dintre favo-

IN PRELIMINARIILE C.M. BeOecțlonaU Luxemburgului. Din 
aceașță grupă s-au calificat pen- 

- ------ —-------- Italiei
• Pe stadionul Pare de Prin

ces din Paria, in ultimul med 
al grupei a 2-a europene, echipa 
Franței a întrecut cu 4—o (3—0) 
selecționata Ciprului, golurile fi
ind marcate de Lacombe (S, 

— S-au ce- 
grupâ pentru 

Belgiei 
In această er- 
douâ locuri, 
(eliminat* la 
șl Cipru.

pe primul Isc al clasamentu-
M afli UJpestl Dosza. cu 23 
(golaveraj »—16), urmată de

23 p (25—19), Raba -------- T cîte
a 17-a î 

2—0 J

Rocfieteaa d GenghlnL 
llficat din această grut 
turneul final formațiile 
sl Franței, clasate ‘ 
dine pe primele 
precedtnd Irlanda 
golaveraj), Olanda
• La Neapole, in ultimul med 

al grupei a S-a europene, echipa 
Italiei a Întrecut cu 1—0 (1—01

tru turneul final echipele 
Sl Iugoslaviei.

CAMPIONATE
ANGLIA 8 Birmingham — 

County >—I s 
dertand 2—tj 
3—1 s Manche 
VIU* *—• | Nottingham — 
verpool •—î: Stoke — Leeds 1—1; 
Tottenham — Coventry 1—* î
Middlesbrough — Ipswich 0—1 l
Southampton — Manchester Uni
ted *—31 West Ham United — 
Arsenal 1—2.

UNGARIA 9 La încheierea pri
mei pârii a turului eampionatu-

Tatabanya — cu 
mltate din etapa i

— Ferencvaros
_ - Bekescsaba 0—1; Szom- 

bathely' — Zalaegerszeg 1—1 j 
Nyiregyhaza — Pecs 1—o : Vasas 
— Szeged 0—0 5 Csepel — Debro- 
een *—0 i UJpestl Dos za — Tata
banya 3—0 ; Videoton — Ozd 
i—9 5 Raba Ete — Honved 1—6.

SCOTIA s lit campionatul sco
țian Morten a Învins cu scorul 
de 2—1 pa Aberdeen. Celtic a 
clștigat eu 3—1 la Dundee, tn 
timp ee Rangers a terminat ne- 
decls 2—2, eu Airdrie.
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