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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.

Simbălă, 18 septembrie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței a fost e- 
xaminat proiectul de Lege pri
vind protecția plantelor culti
vate și a pădurilor și regimul 
pesticidelor.

Apreciindu-se că prevederile 
proiectului de Lege sînt în 
concordantă cu normele inter
naționale, s-a indicat să se 
stabilească regimuri diferen
țiate, corespunzătoare de apli
care a tratamentelor pentru 
culturile agricole și, în ge
neral, pentru plantele comes
tibile.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca proiectul de Lege 
să fie supus dezbaterii și a- 
doptării Marii Adunării Națio
nale.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie efec
tuată în tara noastră de pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mu
barak- în perioada 8—11 sep
tembrie 1982.

Comitetul Politic Executiv a 
luat cunoștință cu deplină sa
tisfacție de rezultate fructuoa
se ale convorbirilor dintre cei 
doi șefi de stat, desfășurate în- 
tr-o atmosferă cordială, de 
prietenie, deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc, a- 
preciind că acestea se înscriu 
ca un moment deosebit în e- 
voluția ascendentă a relațiilor 
romăno-egiptend.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat importanța schimbului 
larg de păreri avut de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak asu
pra situației internaționale, 
care a pus în evidență identi
tatea sau apropierea punctelor 
de vedere ale României și 
Egiptului în problemele car
dinale ce confruntă lumea con
temporană, hotărîrea ambelor 
țări de a acționa pentru re
luarea și continuarea politicii 
de destindere, colaborare, in
dependență națională și pace, 
pentru eliminarea forței și a- 
menințării cu forța din rela

țiile internaționale și regle
mentarea tuturor problemelor 
dintre state pe cale pașnică, 
prin tratative.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat cu satisfacție că, în 
timpul convorbirilor, pre
ședintele Mohamed Hosni Mu
barak a dat o înaltă apreciere 
poziției principiale și con
structive a României în pro
blemele Orientului Mijlociu, e- 
forturilor perseverente ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
consacrate rezolvării situației 
din zonă și statornicirii unei 
păci durabile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, de asemenea, des
pre vizita oficială de prietenie 
pe care a întreprins-o în țara 
noastră, în perioada 13—15 
septembrie, președintele Repu
blicii Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor noului dialog româ- 
no-nigerian la nivel înalt, care 
a pus în evidență bunele re
lații dintre România și Nige
ria, precum și voința celor 
două țări de a lărgi și mai 
mult cadrul raporturilor prie
tenești dintre ele, de a conlu
cra tot mai rodnic, în spiri
tul stimei și respectului reci
proc. Această hotărire își gă
sește o pregnantă expresie în 
Declarația comună pe care au 
semnat-o, la încheierea con
vorbirilor, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari.

Aprobînd în unanimitate în
țelegerile și documentele con
venite cu prilejul acestor vi
zite, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri pentru trans
punerea lor în viață, pentru 
extinderea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
România și aceste state, în fo
losul țărilor și popoarelor noas
tre, al cauzei păcii, indepen
denței naționale și cooperării 
între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît convocarea Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru 
zilele de 7 și 8 octombrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat.
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Campionatele naționale de box

C. STANCU, MAREA SURPRIZĂ A FINALELOR
@ Doar 4 pugiliști și-au păstrat titlurile $ S. C. Muscelul, AEM Timișoara, Rapid
și Steaua - cite 2 invingători, CSM Drobeta Tr. Severin, B. C. Galați și Di

namo — cite 1 O Arbitrii-judecători din nou în culpă
Duminică la prinz la Palatul 

sporturilor și culturii din Ca
pitală. intr-o ambianță sărbă
torească, au luat sfirșit cam
pionatele naționale de box pen
tru seniori. După o săptămînă 
de întreceri aprige, pline de 
neprevăzut, cei mai buni din
tre cei 86 de participant! la 
turneul final și-au văzut încu
nunate eforturile prin cuceri
rea titlurilor de campioni na
ționali.

„Semimuștele" au deschis 
reuniunea. Dumitru Șchiopu 
(Steaua) și Vasile Voicilă (C.S. 
Muscelul) au luptat de la egal 
doar un singur minut din ulti
mul rund.. în restul timpului 
Șchiopu și-a urmărit adversa
rul prin ring, punctind fără 
probleme, Voicilă fiind satisfă
cut cu postura de finalist. în
vingător la puncte (5—0): Du
mitru Șchiopu, care-și păstrea
ză astfel titlul.

Campionul ediției trecute, la 
categoria muscă. Constantin Ti- 
țoiu (Dinamo), și-a păstrat și 
el centura, dispunînd clar la 
puncte de Marin Vișan (Oțelul 
Tîrgoviște), care s-a mulțumit 
in rolul de sparring-partner. 
Folosind foarte bine directele 
de stingă, Tițoiu nu i-a permis 
adversarului său nici un mo
ment de inițiativă. Ciștigător 
la puncte (5—0): Constantin
Tițoiu.

Deși la categoria cocoș s-au 

întilnit doi boxeri cu frumoase 
cărți de vizită în sportul nos
tru cu mănuși, meciul lor nu a 
fost ceea ce am așteptat. Du
mitru Cipere (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin) și Niță Robu (Di- 
namc Brăila) nu s-au acomo
dat și ne-au oferit o luptă în- 
cilcită, cu clinciuri prelungite, 
cu iregularități. Cipere. avan
tajat de alonjă, a punctat mai

CAMPIONII
NAȚIONALI

PE ANUL 1082 

D. ȘCHIOPU C. TIȚOIU

D. CIPERE C. STANCU V. IOANA

C. Hoduț și G. Pometcu a bo
xat în aceeași manieră frumoa
să Si a realizat cea mai aplau
dată victorie a competiției, fi
ind totodată cel mai surprin
zător campion. Ciștigător la 
puncte (6—0): Costin Stancu.

Doi tehnicieni în ring la ca
tegoria semiușoară : Florian 
Târcomnicu (Dinamo Bucu
rești) și Viorel Ioana (S. C.

Deși a pierdut în etapa a Vli-a a Diviziei „A“ de fotbal

Fotografii de
Drago? NEAGU

SPORTUL STUDENȚESC RĂMÎNE LIDER
© Dinamo, singura echipă neînvinsă a Diviziei „A" @ La lași, prima înfrîngere a 
Sportului studențesc în acest campionat @ Scorul etapei, la Scornicești f 
Joc foarte atractiv la Petroșani @ Ir.vîngătoarea Fiorentinei a făcut o repe

tiție pentru Florența @ F.C.M. Brașov a preluat lanterna de la tîrgovișteni
REZULTATE TEHNICE

Jiul Petroșani 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Constanța 
C.S. Tîrgoviște 
Steaua
F.C. Olt 
Politehnica lași

Simbătă 18 sep'embrie
- S.C. Bacău 4-3
- „Poli" Timișoara 2-0
- F.C. Argeș 3-0
- Petrolul Pioiești 0-0
- A.S.A. Tg. Mureș 1-0
- F.C.M. Brașov 4-0
- Sportul studențes«2-1

(3-1)
(1-0)
(1-0)

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

Duminică 19 septembrie
Corvinul Hunedoara- Dinamo
F.C. Bihor - Univ. Craiova

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

ETAPA VIITOARE (simbătă 25 septembrie)
S.C. Bacău 
Petrolul Ploiești 
Sportul studențesc 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova 
Dinamo 
„Poli" Timișoara 
C.S. Tîrgoviște

- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Bihor
- Jiul Petroșani
- Corvinul Hunedoara
- F.C. Olt
- Politehnica lași
- F.C. Argeș
- Steaua
- F.C. Constanța

CLASAMENTUL
1. SPORTUL STUD. 7 6 0 1 15- 4 12
2. Dinamo 7 4 3 0 14- 4 11
3. F.C. Olt 7 4 1 2 13- 7 9
4. Corvinul 7 3 3 1 8- 5 9
5. Univ. Craiova 7 4 0 3 15- 7 8
6. F.C. Bihor 7 4 0 3 19-13 8
7. F.C. Argeș 7 3 2 2 12- 8 8
8. Steaua 7 3 2 2 9- 8 8
9. S.C. Bacău 7 3 1 3 13-11 7

10. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 1 3 8-10 7
11. Petrolul 7 3 1 3 7-10 7
12. Jiul 7 2 3 2 8-11 7
13. Politehnica lași 7 1 4 2 7- 9 6
14. Chimia 7 3 0 4 7-11 6
15. F.C. Constanța 7 2 1 4 10-19 5
16. „Poli" Timișoara 7 1 2 4 5-13 4
17. C.S. Tîrgoviște 7 0 2 5 4-13 2
18. F.C.M. Brașov 7 1 0 6 6-17 2

(tn pag 2—3 cronicile meciurilor etapei a 7-a)

M. FULGER M. CIUBOTARU N. MOTROGAN

D. SENCIUC G. DONICI GH. PREDA

Barbu înscrie singurul gol al meciului Steaua — A.S.A. Tg.
Mureș (1—0) Foto': N. DRAGOȘ

GOLGETERII

8 GOLURI : GROSU — 2
din 11 m.

6 GOLURI : Nemțeanu — 4 
din 11 m, Petcu (F C. Con
stanța) — 4 din 11 m.

5 GOLURI : Fl. Grigore. D. 
Georgescu — 1 din 11 m. Gîn- 
gu — 2 diin 11 m.

4 GOLURI: M. Sandu, Kun, 
O. Ionescu — 2 din îl m

3 GOLURI : Iordache, Cîrțu, 
Șoșu, Movilă, Donose, Andone, 
Prepeliță, Pițurcă — 1 din 11 
m. Radu II — 1 din 11 m. Bă
lăci — 1 din 11 m.

mult obținînd, ca și în finala 
de anul trecut, o victorie me
ritată în fața brăileanuiui. în
vingător la puncte (4—1): Du
mitru Cipere.

Dacă înaintea turneului final 
s-ar fi făcut un sondaj cu cine 
vor fi finaliștii categoriei pa
nă. sîntem convinși că prea 
puțini ar fi indicat numele lui 
Petrică Stoiu (C.F.R. Craiova) 
și Costin Stancu (Rapid). Și 
totuși, aceștia au fost sporti
vii care și-au disputat titlul 
categoriei. Cei doi feroviari au 
oferit o partidă de toată fru
musețea. După o repriză „liniș
tită", de tatonare, în cea de a 
doua bucureșteanul a expediat 
lovituri directe care și-au a- 
tins tinta în timp ce crjjovea- 
nul, mai scund, a încercat să 
se apropie de Stancu. în ulti
mul rund, elevul antrenorilor

Muscelul). După un scurt duel 
de directe, avantajos lui Țâr- 
comnicu. Ioana forțează citeva 
schimburi și asistăm la rafale 
de lovituri plasate cu rapidita
te de cei doi sportivi. Țârcom- 
nicu punctează mai dur dar, în 
rundul doi, la un corp ia corp, 
dinamovistul se accidentează 
la arcadă. Arbitrul Dumitru 
Petrișor consultă medicul și a- 
cesta decide oprirea luptei. în 
felul acesta musceleanul obți
ne o victorie am putea spune 
norocoasă. învingător prin a- 
bandon : Viorel Ioana.

Doi stîngaci. Mircea Fulger 
(S.C. Muscelul) și Dragomir 
Iiie (Dinamo), și-au disputat

Paul IOVAN 
Petre HENT

(Continuare in pag 2-3)



în elapa a Vll-a a Diviziei „A“ de handbal masculin

CARPAII MIRȘA A ÎNTRECUT PE DINAMO BUCUREȘTI!
Etapa a Vll-a a Diviziei „A", 

disputată ieri dimineață, a fur
nizat una din marile surprize 
ale acestei a 25-a ediții a cam
pionatului de handbal mascu
lin : Independența Carpați Mîr- 
șa, promovată anul acesta in 
prima divizie, a dispus de Di
namo București, eiștigătoarea 
„Cupei României", a doua cla
sată în campionatul trecut ! De 
semnalat, de asemenea victo
ria în deplasare obținută de 
H.C. Minaur Baia Mare și al 
7-lea succes consecutiv al cam
pioanei României. Steaua.

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 36—26 (15—13). Disputat 
în sala Florcasca, meciul a 
oferit spectatorilor o luptă a- 
prigă, adesea palpitantă. In 
ciuda scorului final partida a 
fost multă vreme echilibrată. 
Aceasta pentru că brașovenii 
au făcut un joc bun, evitînd 
partea centrală a apărării 
bucureștenilor și înscriind mult 
de pe extreme (acolo unde Ber
bece și Ghimeș asigurau apă
rarea), precum și pentru că 
gazdele au ratat enorm, fie 
fiindcă portarul Jerebie a apă
rat curajos, fie pentru că ata- 
cantii steliști au tras din pozi
ții neconvenabile, grăbindu-se 
inexplicabil. Pînă la urmă va- 

•>. loarea și-a spus cuvintul ți 
campionii s-au detașat mai

Divizia la hochei

DINAMO SI STEAUA>
MIERCUREA C1UC, 19 (prin 

telefon). — un public numeros 
a ținut să marcheze prin pre
zența sa momentul festiv al 
startului în cea de a 55-a edi
ție a campionatului Diviziei „A“ 
la hochei, dovedind — în același 
timp — că acest dinamic și 
spectaculos sport este la el aca
să pe aceste meleaguri. Primele 
două jocuri ale întrecerii au fost 
interesante, atractive, prefațmd 
— să sperăm — o ediție mai e- 
chilibrată și, deci, mai frumoasă 
ca cea precedență.- Dar iată 
șgurte rSuSemnări de la aceste 
partide :

DINAMO BUCUREȘTI — DU
NĂREA GALAȚI 7—3 (3—2, 0-0, 
<-1). Foarte puțini erau cei care 
dădeau oarecari șanse echipei 
gălățene în fața puternicei e?hi- 
pe bucureștene. Și totuși, ho- 
cheiștii de la Dunărea au jucat 
avîntat și curajos, s-au apărat 
exact (mai ales în primele două 
reprize) ș? au contraatacat pe
riculos atunci cînd au avut pri- 
leiul. Dinamoviștii au început 
meciul nervos, și-au revenit, 
însă, în ultima parte obținînd o

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA TIMIȘOARA

Cu alte două victorii consecu
tive, in rundele a 9-a șl a 18-a 
(la Jicman și Gogâlea), marea 
maestră bulgară Tatiana Le- 
maclko s-a distanțat in tur
neul internațional feminin de șeh 
de la Timișoara. Principala sa 
contracandidată la primul loc, 
Dana Nuțu-Terescenko, a lăsat o 
jumătate de punct, remizfad cu 
Kantor în runda a 9-a, dar in 
runda a 10-a a în-vins-o pe Ghin
dă. Cu cite l‘/2 p realizate în a- 
ceste două runde se mențin in 
plutonul fruntaș Erenska, Cson- 
kles și Feustel, dar, practic, ele 
nu pot aspira mai mult declt la 
locul 3. Cu excepția Danei Te- 
rescenko, celelalte reprezentate 
ale noastre în concurs au o e- 
volutie modestă. Ne gîndim mai 
cu seamă la campioana țării, 
Gertrude Baumstark, care a ob
ținut pînă acum un punctaj sub 
50% 1

înaintea ultimelor 3 runde, în 
clasament conduce Lemaciko cu 
8 P. urmată de Terescenko 7 p, 
Erenska, Csonkics și Feustel 6 p, 
Grosch 5*/a p, Stadler 5 p etc.

ainiMsinATu or mai ioio pmosmi
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
„PRONOEXPRES"

DIN 19 SEPTEMBRIE 1982
FAZA I : Extragerea 1: 26

21 7 5 27 20 ; extragerea a II-a: 
16 34 23 3 41 11 ; extragerea a 
III-a : 37 39 45 1 24 9 ; extra
gerea a IV-a : 2 40 9 4 5 41.

FAZA A II-a : Extragerea a 
V-a : 36 37 14 32 21 ; extragerea 
a Vl-a : 1 17 36 6 29 ; extra
gerea a VII-a : 35 14 2 1 41 ; 
extragerea a VIII-a: 11 29 6
43 37

FOND TOTAL DE CÂȘTI
GURI: 1.152.053 lei.

ales datorită plurivalentei ofen
sive. Au marcat : Stingă 13, 
Dumitru 7. Niculae 5. Berbece 
4, Drăgăniță 3, Mihai Daniel
2, Ionescu 2 — pentru Steaua, 
Mintiei 7, Cojocaru 6, Dumitru
3. Bota 3. Micle 3. Donca 1, 
Chicomban 1, Andreescu 1 ți 
Cian 1 — pentru Dinamo Bra
șov. Au arbitrat bine: C. Cris- 
tea și Gh. Dumitrescu (Con
stanța).

Hristache NAUM

INDEPENDENTA CARPAȚI 
MIRȘA — DINAMO BUCU
REȘTI 22—21 (9—10). Meci de 
mare ambiție. în care localnicii 
— în fața a peste 1 000 de spec
tatori prezenți în tribunele Să
lii sporturilor din Mîrșa — au 
jucat cu multă ambiție, cîș- 
tigînd pe merit un meci cu 
un adversar care și-a apărat 
cu strășnicie șansele. Au mar
cat : Birtalan 7. Kicsid 5, 
Stock! 3. Matei 3, Paraschiv 
2, Tilvîc 1, Rău 1. respectiv 
Dogărescu 5, Grabovschi 4, 
Roșea 4. Tasc 4. Oprea 2. Ma
tei 1. Beeichcri 1. (M. VER- 
ZESCU-coresp.).

CONSTRUCTORUL ORA
DEA — H.C. MINAUR BAIA 
MARE 23—29 (10—14). Meci 
echilibrat doar în primele 20

DEBUTURI VICTORIOASE
victorie meritată. Au marcat : 
Solyom (în mln. 16, 42 și 60), 
T6ke (min. 49 șl 51), Dumitru 
(min. 14) șl Gherghișan (min. 18) 
pentru învingători. Antohi (min. 
16 și 53), D. Chiriță (min. 6) 
pentru echipa Dunărea. A con
dus la centru G. Tasnadi, ajutat 
la cele două linii de J. Becze și 
L. Petras.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
STEAUA 4—7 (0—2, 2—3, 2—2). Au 
marcat: Cazacu 3, Popescu 2, 
Justinian și Hălăucă pentru În
vingători, respectiv I. Bartaliș 2, 
Gali 2. Arbitri: Șt. Enciu, T. Sza
bo șl M. Dinu.

Programul de luni, ora 16: Stea
ua — Dunărea, ora 18,30: S. C. 
Miercurea Ciuc — Dinamo. Marți 
este zi de pauză, turneul con- 
tir.uînd miercuri.

V. PAȘCANU-coresp.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag 1)

titlul la „ușoară". Foarte pru
denți de la început, ambii 
sportivi au punctat cu directe 
de întîmpinare, „legind" rar 
două-trei idvituri. în acest 
„joc". Fulger lovește mai des. 
în ultima parte a meciului, 
cînd cei doi se hotărăsc să 
forțeze, asistăm la schimburi 
frumoase, Fulger menținîndu-se 
în avantaj. învingător la punc
te (5—0): Mircea Fulger.

La semimijlocie, o decizie 
neconformă cu realitate din 
ring. Mihai Ciubotaru (A.E.M. 
Timișoara) a căutat timp de 
nouă minute lovitura decisivă. 
Cum nu a găsit-o. Constantin 
Ghindăoanu (Ceahlăul P. 
Neamț) a punctat des și pre-, 
cis cu directe de stingă și 
dreapta pe parcursul întregului 
meci și nu a lăsat nici un du
biu asupra cîștigătorului. Cu 
toate acestea. 3 dintre cei 5 
judecători l-au indicat învingă
tor pe Mihai Ciubotaru !

Un campion neașteptat și la 
mijlocie mică. Nicolae Motro- 
gan (Rapid) și Valentin Mi
hai (Farul) ș-au întrecut pînă

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 19 SEPTEMBRIE 1982

I. Avellino — Ascoli 1
II. Catanzaro — Torino X

HI. Genoa — Fiorentina 2
IV. Inter — Sampdoiia 2
V. Juventus — Cesena 1

VI. Pisa — Napoli 1
Vn. Roma — Verona 1

Vin. Udinese — Cagliari X
IX. Progresul Buc. — Rapid 2
X. U.M.T. — C.F.R. Timișoara 1

XI. Bari — VaTese X
XU. Catania — Milan X

Xm. Como — Lazio X

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI: 
553.832 LEI. 

de minute, după care expe
riența și forța de joc a băi- 
mărenilor și-au spus cuvintul. 
Forma foarte bună a lui Mări
cel Voinea și a lui Mihai Mi- 
roniuc au decis victoria hand- 
baliștilor de la Minaur. Au 
marcat Croitoru 7, Zamfires- 
cu 6 Kapornai 4. Tîrniceru 3, 
Tudor 1. Mircea 1. Vranău 1, 
respectiv M. Voinea 10, Miro- 
niuc 10. Covaciu 3, Flangea 2, 
Porumb 2, Haberpursch 1, Bo- 
roș 1. (GH. LORINCZ-coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 20—18 (9—11). Joc de 
mare spectacol, cu acțiuni în 
viteză. In finalul meciului, 
elevii lui Oprea Vlase s-au 
desprins pe merit în cîștigători. 
Au înscris : Deaeu 11, Kolletb
3, Ionescu 3. Vojtiiă 2, Burger
1, respectiv Avram 5. Petre
4. Pali 3. Jurcă 3, Dan Petru
2. Pop 1. (I IOANA-coresp.).

RELON SĂVINEȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 27—18 
(13—10). Meci viu disputat. în 
care gazdele s-au impus fără 
dificultate. Au marcat: Sam
son 6, Zamfir 6. Zăbavă 4, 
Zaharia 3. Petre 3, Cosma 3, 
Marin 1, Stot 1, respectiv Du
mitru 5. Prici 4. Gheorghe 2, 
Barcan 2. Nicola 2, Hornea 2, 
lacobi 1 (Cezar LUCA-coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— C.S.M. BORZEȘTI 30—22 
(14—12). Meci frumos. dispu
tat în spiritul unei depline 
sportivități. în care replica 
studenților a fost categorică. 
Au mareat : Feher 10, Nagy 4, 
FSlkcr 3, Knuff 3, Iankovici 3, 
Diliță 2. Janto 2. Giurgiu 2, 
Mandache 1. respectiv Berbe- 
caru 11, Zsiga 4. Bucioacă 3. 
Ciocîrlan 2. Lămășanu 1. L’im- 
poneriu 1. (C. CREȚU-coresp.).

9 După 7 etape, în clasa
mentul diviziei masculine „A" 
conduce STEAUA cu 21 p, ur
mată de H.C. Minaur Baia 
Mare -19 p. Constructorul Arad 
15 p' (!), Dinamo București, U. 
Cluj-Napoca și Politehnica Ti
mișoara cu 14 p.

• Următoarea etapă. a 
VIII-a, este programată dumi- 
ncă, 26 septembrie. Joi. 23 sep
tembrie, se va disputa la Cluj- 
Napoca partida restantă din 
etapa a III-a, dintre Universi
tatea și Dinamo București.

la epuizare pentru a-și adju
deca titlul. După două runduri, 
în care era greu de dat un 
verdict, în ultimele trei minu
te rapidistul a avut o zvîcnire 
care a impresionat mai mult 
și a învins la puncte cu 3—2. 
Cîștigător : Nicolae Motrogan.

La mijlocie, doi finaliști cu 
modeste cunoștințe tehnice și 
tactice : Dumitru Senciuc
(A.E.M. Timișoara) și Marius 
Popa (Metalul București). 
Chiar in prima repriză, Popa a 
fost trimis Ja podea și numă
rat. In continuare, meciul a 
fost confuz. învingător la 
puncte (3—2): Dumitru Scn- 
ciuc.

Așteptat ca un adevărat meci- 
vedetă, confruntarea dintre 
semigreii Georgică Donici (B.C. 
Galați) și chalangerul său 
Pamfil lelea (Dinamo) a de
butat cu expedierea la podea 
a campionului gălățean. După 
ce a fost numărat, Donici a 
reluat lupta și am asistat la 
un schimb în care fiecare lovi
tură putea fi un k.o. Fedea 
trece la rîndul său prin mo
mente grele. Prea grele pentru 
puțina sa experiență, deoarece 
abandonează la începutul run
dului doi. învingător prin a- 
bandon : Georgică Donici.

Tot cu același interes a fost 
așteptată și partida „greilor". 
Gheorghe Preda (Steaua), cu 
avantajul alonjei, se părea că 
va reuși să puncteze fără pe
ricole de la distanță. El s-a 
angrenat însă într-o luptă de 
uzură care i-a convenit de mi
nune lui Teodor Pârjol (Dina
mo). Bine blocat. Pârjol și-a 
urmărit adversarul și l-a pro
vocat la schimburi de aproape. 
Tactica aceasta a fost greu su
portată de Preda, care la sfîr- 
șitul rundului doi a dat sem
ne de oboseală. Stelistul își a- 
dună forțele și în ultima re
priză asistăm la schimburi re
ciproce, Pârjol păstrînd iniția
tiva și am putea spune un ușor 
avantaj. Juriul însă a decis în
vingător la puncte (3—2): 
Gheorghe Preda.
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DIVIZIA J

_ NU ORICINE ÎNVINGE PE FIORE.
Duminica etapei, cu partidele vedetă, de la 

Oradea și Hunedoara, a salvat cele șapte jocuri 
de simbătă, cînd înregistrasem un singur punct 
in deplasare. Ieri, la Oradea, craiovenil au reu
șit unica victorie pe teren străin, după ce Grosu, 
acest „Rossi al Bihorului", punctase chiar în 
primul minut. Victoria craioveani înseamnă mai 
mult declt cele două puncte dobtndite, după trei 
bare șl suita de ratări in fața revelației deschide
rii de stagiune. Victoria oltenilor demonstrează 
cd această formație de calibru din fotbalul nos
tru s-a regăsit ca Echipă, că și-a regăsit, parcă, 
liniștea și echilibrul, și nu Intlmplător ea a în
vins miercuri un „11" de marcă, cu Antognont, 
Graziani șl Passarella pe metereze. Victoria de 
la Oradea, prima in deplasare in acest campio
nat- a lui Bălăci și ai sdi, obligă formația din 
Bănie. Pentru că, iată, In decurs de o săptăml- 
nă, de la acel 0—3 fără replică, de la Timișoara, 
oltenii invlng Fiorentina șj pe F.C. Bihor, ulti
ma campioană a eficacității, obișnuită să inscrie 
cite 4—5 goluri pe terenul său. Tot ieri, Dina
mo a fost la un pas de victorie, la Hunedoara, 
tn derbyul „europenelor". Oricum, campionii au 
plecat cu un punct prețios șt rămln, astfel, sin
gura formație neînvinsă din campionat. Din acest

egal să reținem că dinam 
de data aceasta in deplasa 
se intimple și la Praga, ii

Dincolo de cele două „cai 
pel, sd notăm bă Sportul 
la... al șaptelea val, pierzi 
ca reciprocă. Ieșenii au c 
torie. După șapte ani, F.C. 
toral, stopind cursa invinc 
a Iul Dobrin. Nu putem < 
schimbat „lanterna", deși i 
mas singura formație fără 
aceasta pentru că, in derbi 
dut un punct in fața Petr 
mai „rafinat" de antrenori 
actuală avem, deci, o singi 
și o singură echipă neînvi 
pare spectaculos, dar nu p 
al valorii întrecerii... Dinam 
și Universitatea Craiova, sin 
deplasare a ultimei etape, 
ritmul l Cum face, acolo, 
Rapidul lui Valentin Stăm 
cu punctaj absolut I

Mirt

GAZDELE SE SALVEAZĂ ÎN FIN;
CORVINUL 1 (0)
DINAMO 1 (1)

Stadion Corvinul; teren bun; timp 
frumos; spectatori — ci rea 16 000. Șu
turi: 11—14 (pe poartâ: 6—10). Cor
ners: 7—7. Au mareat: CUSTOV (min. 
17) șl ANDONE (min. 75).

CORVINUL: IONITA (min. 46 A- 
lexa) — Bucur (min. 68 Dumitroche), 
Dubinciuc, ANDONE, Bogdan — Rel
eu, Rednic, ONCU, Klein - GABOR, 
Nlcșo.

DINAMO: MORARU - I. MARIN, 
Nicolae. DINU, Stredle — Auguilin, 
Mulțescu (min. 66 L. Moldovan), 
CUSTOV (min. 56 Dragneo) ' — lor- 
dache, Vâetuș, Orac.

A orbitrot slab I. Crăciunescu (Rm. 
Vilcea); la linie: D, Buci uman (Ti
mișoara) și V. T Motov (D robe ta Tr. 
Severin).

Cartonașe galbene: REDNIC, NIC- 
ȘA, ONCU. KLEIN. iORDACHE.

Troieul Petschovschi: 8.
La speranțe: 1-0 (1—0).

HUNEDOARA, 19 (prin telefon). 
Jocul a fost dominat, finalmen
te, de șovăielile și lipsa de aten
ție a arbitrului Crăciunescu. In 
primele 35 de minute, pe teren a

PREPELIȚĂ-UN ATACANT ÎN MARE VERVA
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Deși existau și păreri care an
ticipau o replică viguroasă a 
brașovenilor în partida de la 
Scomicești, F.C. Olt s-a impus 
mult mai ușor decît era de aș
teptat. Net superiori sub toate 
aspectele unor adversari lipsiți în 
principal de moral, localnicii au 
avut jocul la discreție și puteau 
obține victoria la un scor și mai 
sever. Susținuta ofensivă a gaz
delor a fost parțial fructificată 
îndeosebi prin eforturile lui PRE
PELIȚA. aflat simbătă în mare 
vervă, care a marcat trei goluri 
de o rară frumusețe (min. 20 — 
reluare, cu capul, a unei mingi 
trimise în careu de Bărbulescu, 
din lovitură liberă ; min. 55 — 
în urma unei splendide acțiuni 
personale ; min. 90 — copie a_ 
proape fidelă a primului gol, de 
această dată cel ce a executat 
lovitura liberă fiind Rotaru), dar 
a șl ratat alțe trei mari ocazii 
(In minutele 16, 18 și 22). Extre
ma dreaptă a echipei din Scor- 
nicești a fost secondată cu brio 
la finalizare de ȘOARECE, care 
a marcat, la rîndul lud, un gol 
(min. 24 — excelent șut din mar
ginea careului) și s-a aflat foar
te aproape de un altul (min. 35 
— o mîn.ge centrată de pe partea 
stingă și „ștearsă “ de el, cu 
capul, avea să nimerească apoi 
bara). Tot bara se opusese, de-

MAI BINE
CHIMIA RM. VÎLCEA 2 (1) 
„POU" TIMIȘOARA 0

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori *- circa 8 000. 
Șuturi : 14—6 (pe poartâ : 8—3). Cor- 
nere î 5-5 A marcat : GINGU (min. 
36 și 62, ultimul din 11 m).

CHIMIA : Roșea — Basno, CATAR- 
GIU, Preda, Cincâ - SAVU (min. 
53 Pâuna), Alexandru (min. 77 Vâ- 
carlu), IOVAN - Teleșpan, GINGU, 
Udricâ.

POLITEHNICA : MOISE - Șunda, 
PĂLTINIȘAN, Șerbânoiu, Lehmann — 
MANEA, Vlâtânescu (min. 76 T. Ni
colae), Patlea — Anghe', BOCANICI, 
Giuchici (min. 46 Cîrciumaru).

A arbitrat foarte bine C. Teodo- 
rescu (Buzău) ; Ic |>inie : M. Geor
gescu și Gh. Pîrvu (ambii din Con
stanța).

Cartonașe galbene : CÎRCIUMARU 
și ȘUNDA.

Cartonașe roșii : UDRICÂ, CIRCIU- 
MARU.

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

...Decît în 11 jucători ! Pentru 
că, odată eliminați din teren, 
Udrică și Cîrciumaru, pentru 
faulturi repetate, jocul s-a mai 
limpezit lntrucîtva, ritmul s-a 
accelerat, finalul partidei fiind 
ceva mai bun față de desfășu
rarea partidei de pînă atunci. Au 
fost 20 de minute de tatonare la 
începutul meciului, cînd nici 
una dintre cele două combatante 
n-a reușit să-și creeze vreo 

existat, practic, o singură echi-, 
pă, Dinamo, care și-a impus jo- 
cui cu multă ușurință în fața 
unul adversar debusolat. Bucu- 
reștenil au deschis scorul in min. 
17, cind CUSTOV a expediat la 
vinclu o „bombă" de la 30 m, 
dar el ar fi putut să mai mar
cheze de căteva ori prin Augus
tin (min 10), prin Mulțescu (in 
mln. 28 el a șutat puternic, lo- 
niță a respins, iar Văetuș sin
gur, a trimis ta bară !). Dinamo 
continuă să irosească numeroase 
ocazii : in min. 38 o nouă „bom
bă" a lui Custov, Ioniță respin
ge șl același Custov reia la colț, 
prilejuindu-i portarului hunedo- 
rean o intervenție de senzație. Hu- 
nedorenil par groggy în picioare și 
reușesc să trimită primul șut pe 
poartă in min. 38 prin Bogdan. 
Jocul lor Începe să pilpîie spre 
finalul reprizei cînd Gabor tri
mite (min. 41) o minge în bară.

Imediat după pauză, fata jo
cului se schimbă. Arbitrul de 
centru comite numeroase erori 
de apreciere, împarte cartonașe 
si astfel Corvinul, care părea 
împăcată cu neta superioritate 
tehnică a bucureștenilor, se/ tre
zește și se mobilizează dintr-un 
sentiment de frustrare. Echipa
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lui Mora 
prefațeaz, 
nic golu: 
re a unc 
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bancă, d 
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Dubinciur 
bara, în

F.C. OLT 4 (2)
F.C.M BRAȘOV 0

Stadion Viitorul ; teren foarte bun ;
timp frumos ; spectatori — circa 1 500.
Șuturi : 26-5 (pe poartâ : 11—2).
Comere : 3-0. Au marcat : PREPE
LIȚA (min. 20, 55 și 90) și ȘOA
RECE (min. 24).

F. C. OLT : Anciu - BĂRBULESCU, 
lonașcu, BUMBESCU. Matei - ȘOA
RECE, Câțoi (m,n. 46 EFTIMIE), Ro
taru - PREPELIȚA, lama nd i, Pițurcâ 
(min. 59 Șișoe).

F.C.M. BRAȘOV: Popa - ANGHEL, 
Panache, Naghi, Mane iu — Spirea, 
Șu^ea, Ciobanu (min. 31 Boriceanu) 
— Lâcâtuș, Kramer (min. 59 Man- 
doca), BATACLIU.

A arbitrat foarte bine M. Stoe- 
nescu ; la linie : D. Radulescu și M. 
Bercon (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe: 4—1 (0-0).

altfel, și la mingea șutată in 
min. 16 de Rotaru

Nevoiți în majoritatea timpului 
să se apere, brașovenii au reușit 
spre finalul partidei să mai echi
libreze jocul, ieșind la atac, dar 
nu și-au creat decît o singură 
mare ocazie de gol, în min. 86, 
cînd la șutul lui Boriceanu min
gea a fost salvator ’respinsă de 
fundașul central Ionașcu.

Constantin FIRANESCU
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PETROLU
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ÎN ZECE...
fază de gol. Abia în min. 28, Io- 
van a reluat balonul eu oapul 
peste transversală. In min. 22, o 
pasă excelentă, ta adîncime, 
transmisă de Teleșpan lui Udrică 
s-a soldat cu o mare ratare a 
ultimului. In min. 35, Cincă expe
diază o „bombă" de la 20 m, 
Moise respinge cu dificultate și 
Alexandru, singur la 6 m, lntîr- 
zie șutul, portarul timișorean 
blorindu-1 la picioare. Peste nu
mai un minut insă, Teleșpan a 
centrat și GINGU a reluat ba
lonul, cu capul, In plasă de lin
gă Șerbănoiu : 1—8. Peste două 
minute, timișorenii sfat la un 
pas de egalare : Palea a dri
blat trei adversari, dar n-a șu
tat la timp și In cele din urmă 
a fost deposedat. In ultimul mi
nut al reprizei, oaspeții reușesc 
— marea „performanță" — să 
expedieze, prin Manea, primul 
șut pe spațiul porții lui Roșea.

La reluare, timișorenii par ceva 
mai deciși In ofensivă, Păltini- 
șan trece vlrf, jocul este ceva 
mal echilibrat, dar ocaziile de 
gol se petrec tot la poarta lui 
Moise. Ratează Gîngu (min,. 47) 
și Catargiu (min. 52). In min. 
62, Șunda II faultează pe Udrică 
In suprafața de pedeapsă și 
GÎNGU transformă, Imparabil, 
lovitura de Ia 11 m. Finalul 
partidei, așa cum spuneam, a 
fost ceva mai alert, dar scorul 
a rămas neschimbat, Șerbănoiu 
(min. 87) neputtod să-l învingă 
pe Roșea de lă numai cîțiva me
tri !

Gheorghe NERTEA

Avizat, 
oaspetilo 
taie în 
de propr 
ponibilit; 
tratat ci 
începutul 
tatonare 
dele au 
urcat în 
năilă, d; 
chis un 
pe Moicc 
abilul P< 
vorabilă 
lui, imn< 
au avut- 
gîndu-1 
să iasă 
pingă. ci 
Pe fond 
susținute 
cade si 
ou schir 
NEA ap 
liber în 
pedeapsă 
adincimc 
De aici 
tuil repri 
după re 
forța eg 
precipita 
cauza cc 
a mijloc: 
dea) acti 
tite eșec 
reușit F. 
va obțir 
versa ri îl:



A 7-a BĂLĂCI DIN NOU LA PUPITRUL PARTIDEI PRIMA VICTORIE, PRiMA iHFRINGERE!
F.C. BIHOR 
UNIV. CRAIOVA
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mărească 
secundă, 
i echipă

Stodion F.C Bihor; teren 
bun; timp călduros; spectatori 
ca 25 000. Șuturi: 11—12 (pe poartă: 
4—ă). Cornere: 3—6. Au marcat: 
GROSU (min. 1), respectiv DONOSE 
(min. 65) și GEOLGAU (min. 79).

F.C. BIHOR: Albu - NIȚU, Zare, 
(min. 63 Pușcaș), BISZOK, Kiss - 
GROSU, Mureșan (min. 63 Pușcaș), 
KUN — Dianu (min. 67 Roatiș), 
Dozsa, Lupău.

UNIVERSITATEA: Lung - NEGR'LA, 
Tilihoi, Ștefânescu, UNGUREANU — 
Țicleanu, DONOSE. BĂLĂCI - Crișan 
(min. 64 Irimescu), CAMATARU, Cîrțu 
(min. 60 GEOLGAU).

A arbitrat bine N. Rainea (Birlad); 
la linie: Gh. Arhlre (Suceava) și T. 
Chelu (Giurgiu).

Cartonașe galbene: PUȘCAȘ. 
Trofeul Petschovsehi: 10.
La speranțe: 3-2 (2-2).

SCU

ORADEA, 19 (prin telefon).
Deși partida s-a transmis pe 
micul ecran, peste 25 000 de

spectatori au ținut s-o vadă 
pe viu și să susțină pe jucăto
rii favoriți, să-i încurajeze în 
tentativa lor de a învinge și 
puternicul „11“ din Bănie. Iar 
debutul le-a fost deosebit de 
favorabil pentru că în secun
da 50 bihorenii au și deschis 
scorul: Dozsa a executat pri
ma lovitură de colț, tare pe 
jos, Lupău a sărit derutant 
peste balon și GROSU a re
luat direct lingă bara din stân
ga lui Lung: 1—0. Șutul violent, 
al lui Kun (min. 3) și apoi o 
altă mare ocazie a lui Grosu 
(min. 19) puteau duce la o des
prindere decisivă a echipei 
pregătite de Gh. Staicu. Dar 
ultimul sfert de oră al primai 
reprize, desfășurată într-un 
tempo sufocant, a aparținut 
învingătorilor Fiorentinei. Cîr- 
,țu (min. 3Q), Bălăci (min. 39 și 
41) și Crișan (min. 43), scăpați 
singuri în careu, nu l-au pu-

tut învinge pe portarul Alba 
Oaspeții au revenit de 

vestiare deciși să anihileze 
nimul avantaj orădean, au 
luat atacurile la poarta 
Albu, dar Cămătaru (min, 
Crișan (min. 51), Bălăci (min. 
53 — bară) au ratat, iar în 
min. 65 au egalat prin DO
NOSE, după un alt șut în bară 
a lui Bălăci. încă o bară. a 
treia, a lui Donose (min. 66) 
și o bună ocazie a lui Bălăci 
(min. 74) au prefațat al doilea 
gol al oaspeților: o degajare 
a lui Tilihoi l-a găsit liber pe 
GEOLGAU la linia de centru, 
a urmat o cursă lungă, înche
iată cu un gol frumos, în col
tul lung. Kun (min. 83) și 
Geolgâu (min. 84) au irosit ul
timele ocazi ale unui meci 
spectaculos, cu multe faze de 
poartă.
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CHIRILA

Localnicii care au lipsit sâm
bătă la acest meci au ce re
greta. tn primul rind. nu întot
deauna se poate vedea într-o 
nartidă de fotbal o suită de 

foarte 
rind, 
celor 

. . _ . . o
chipă incomodă, ca Sport Club 
Bacău, devezi concrete ale unui 
începyit de reabilitare pentru 
„clacajele" din startul sezonu
lui. Argumentul cel mai con
vingător a fost acela că, după 
nereușitele lui Șumulanschi 
(min. 6 — șut milimetric afară) 
și Băluță (min. 9 — Mangeae, 
intervenție salvatoare), petroșe- 
nenii — dominînd cu insisten-

șapte goluri — unele 
frumoase; în al doilea 
„alb-negrii" au oferit 
prezenti într-un ioc cu e-

tă. aoelind la manevre abile 
de a scăpa de „corsetul" bă
căuanilor — conduceau în min. 
37 cu 3—0! Ca într-un vis fru
mos! Autorii golurilor — DINA 
(min. 18 — in urma unei spec
taculoase acțiuni individuale 
declanșată de fundașul dreap
ta V. Popa), NEAGU (min. 31 
— din centrarea, rețineți, a 
celuilalt funda;, Stana) și STO- 
ENESCU (min. 37 — pasă ide
ală de Ia Sălăjan). Acest „dus" 
neașteptat i-a trezit Pe oaspeți 
și C. SOLOMON va reduce din 
scor (min. 39), in urma unei ac
țiuni prelungite Ia poarta lui 
Caval.

Repriza a doua avea să fie 
însă si mai atractivă, ambele

formații ioăcă pe „cartea ata
cului". fazele de poartă abun
dă; insistenta echipei vizita
toare a fost notabilă (ce curse

JIUL PETROȘANI 
S.C. BACAU

4 (3)
3 (1)

•
Început d? partidă neașteptat 

de liniștit, pe alocuri chiar a- 
patic. Sportul studențesc exa
gera cu temporizarea și avea 
să regrete în final. Pină la ur
mă am asistat la un meci dis
putat, de angajament, ceea ce 
a contribuit la sporirea cotei 
de interes, deși sub aspect teh
nic au fost destule minusuri. 
In final Politehnica a cîștigat 
cu 2—1 (1—1). Prima victorie 
a gazdelor, dar și prima înfrin- 
gene a oaspeților.

După meci, în tabăra gazde
lor se făcea următoarea soco
teală: dacă Nemțcanu nu rata 
marile ocazii (min. o, 73 și 82. 
de două ori singur cu portarul, 
dar ultima dată plecat din of
said). dacă Simionas înscria cu 
capul. în min 51, la excelen
ta centrare a lui Florean, Poli
tehnica putea să cîștige deta
șat. In avionul cu care ne-am 
înapoiat în Capitală. în tabăra 
studenților, problema se punea 
în felul următor: dacă O. Io- 
nescu înscria în min. 55, cînd 
a fost la un pas de poartă, 
dacă FI. Grigore marca, cum 
era firesc de la 3 m. în min. 
76, după ce mingea deviată 
Bucu a lovit bara, și dacă 
FI. Grigore nu șuta slab 
min. 80. de la 8 m. liderul 
fi revenit în Capitală aureolat 
de o nouă victorie. Cam asa 
au stat lucrurile. Și ieșenii și 
bucurestenii au avut cîteva o- 
cazii cit roata carului. dar

POLITEHNICA IAȘI 
SPORTUL STUDENJESC

2 (I) 
i (D

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp frumos, călduros ; 
tatori — circa 5 000. 
10—7 (pe poafto : 3-4).
5—5. Au marcat : NEMȚEANU (min. 
10 dm 11 m), ROMILA (min. 46), 
respectiv FL. GRIGORE (min. 41).

POLITEHNICA : BUCU - Sigmirean, 
Ursu, B. GRIGORE, Gocirlan - RO
MILA, CANANAU, SIMIONAȘ, Flo
rean (min. 84 Anton) — Nemțeanu 
(min. 88 M. Radu), Cioacă.

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIA- 
TU - M .......... .........
Munteanu II 
Munteanu I), 
(mln. 65 Lkă) _ ________  . ..
Sandu, 8UCURESCU.

A arbitrat bine I. Velea (Craiova); 
Io linie ; C. Pădurăriței (Oradea) și 
N. Bițln (Salonta).

Cartonașe galbene : SIGMIREAN. 
Trofeul Petschovsehi : 8.
La speranțe : 1-0 (0-0).

f oa rte 
spec- 

Șuiuri : 
Cornere :

MlHAt, lorgulescu. PANA, 
- Șerbânlcâ (mie. 25 
O. tonescu, Ter he,
- FL GRIGORE, M.

iRIA MULT VISATĂ S-A AMlNAT IAR
0 
o

teren bun ; 
i — circa 
(pe poarta :

oineo — Ni
le, Pitoni — 
ia), KALLO, 
El) — Grea-

primă victorie în acest campio
nat. o victorie acasă, iată visul 

1 al tîrgoviștenilor, vis care 
spulberat, din păcate pen
ei, $i sîmbătă, deși gazdele 
fost din nou la un pas de

azâr, Stan- 
jzarelc (min. 
, Pa-ncu — 
lin. 62 Bra-

M. Sa Io mir 
J. Grama și 
ucurești)'. 
■TEFANESCU.

i grfiM. -de 
'ă copleși- 
bilă tensi- 
ăreze îna- 
eciului pe 
, încovo- 
-că si la 
îea antre- 
ilescu, un 
recunoscut 

de luptă- 
glonte...), 

fură som- 
visele. O

nr.
s-a 
tru 
au 
împlinirea lui. Stăpiniți puter
nic de teama de a pierde... 
victoria, gazdele atacă în trom
bă din primul minut, aruneîn- 
du-se orbește în ofensivă. A- 
cesta va fi, în general, iocul 
90 de minute, întrerupt. din 
cînd in cînd. în prima repriză, 
de contraatacurile abilului Ște- 
fănescu si ale percutantului Li- 
biu. Cheia 
excelentului 
Cojocaru — 
<ie pe teren
șilor. în chip de libero in fața 
lor. Puternic, foarte activ, do- 
minînd cu statura sa impozan
tă toate „grămezile" spontane 
născute de centrările trimise 
la infinit, ca o obsesie, numai 
la înălțime, deși erau adresate 
unor atacanti-pitici. Cojocaru a 
dominat ca un... turn de con
trol toată partida! Chiar și în 
ultima treime a meciului, cînd 
gazdele atacau sufocant și a- 
lergau după gol cu o sete ar
zătoare. Cojocaru. portarul 
Mîrzea et comp, au rezistat cu

meciului: plasarea 
jucător ploieștean 
cel mai bun om 

— înaintea funda-

< un calm și o decizie dezarman
te. Puține ocazii reale de gol: 
Ene $i Dumitrescu — ambii 
fundași centrali! — aflați in 
min. 15 la 6—7 metri de poarta 
ploieșteană: O. Popescu — 
min. 40; Dumitrescu — min. 
48; Petre — min. 75; Kallo — 
min. 81, pentru gazde; Libiu
— min. 25 și Pancu — min. 70 
pentru oaspeți. Foarte bun ar
bitrajul clujeanului Salomir. 
care nu a acordat în repriza a 
doua penalty la două hențuri 
involuntare în careul petrolist
— suturi, din apropiere, în mi
na adversarului —. el nevali-

. dînd, pe drept, și un gol pe
trolist pentru ofsaidul flagrant 
al lui Simaciu. Deci, speranța 
tîrgoviștenilor de a obține pri
ma victorie se reia sîmbătă. în 
minutul 631 al campionatului...

Marius POPESCU

Stcdion ..Jiul* ; teren bun ; timp 
frumos î spectatori — circa 5 000, Șu
turi ; 22—16 (pe poartă : 9—5). Cor
nere : 6-3. Au marcat : DINA (min. 
18), NEAGU (min. 31), STOENESCU 
(min. 37), ȘUMULANSCHI (min. 64), 
respectiv C. SOLOMON (min. 39), 
ȘOIMAN (min. 78) și ANTOHI 
(min. 85).

JIUL : Cavai - V. POPA. Rusu 
(min. 70 M. Marian), NEAGU, Stana 
- Varga, DINA. ȘUMULANSCHI 
(min. 70 Lasconi) - STOENESCU, 
Sălăjan, BALUȚA.

SPORT CLUB : Mangeae - AN- 
DRIEȘ, Cârpuci, Ldnca, Viscreanu — 
Șoșu (min. 57 PENOFF), C. SOLO
MON, Movilă - ȘOIMAN, ANTOHI, 
Chita ru.

A arbitrat foarte bine Al. Mustățea 
(Pitești) ; la linie : I. Tănase (Tir- 
goviște) și A. Mițaru (Rm. Vîleea).

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

a făcut Soimani), dar tot gaz
dele vor înscrie in min. 64 — 
Dina trimite o „ghiulea" de 
la 35 metri, din lovitură liberă. 
Mangeae nu poate reține, iar 
ȘUMULANSCHI. pe fază, lo- 
bează balonul peste portar. In 
ultimele 20 de minute ale jo
cului Cavai are mult de furcă 
și în minutele 78 și 85 nu mai 
poate evita golurile marcate 
de ȘOIMAN (șut cu fentă) și 
ANTOHI (lovitură „vicleană" 
de cap, Ia centrarea lui Șoi- 
man). Victorie meritată a gaz
delor.

Stelian TRANDAFIRESCU

ROMPT
de joc a 
ile dispu- 
conștientă 
i si indis- 
nstanța a 

prudentă 
îrioada de 
iată, gaz- 

mult, au 
iu si Mă- 
s s-a în- 
punîndu-1 

aă scai de 
ituatie fa- 
i a scoru- 
li jocului. 
Mica obli- 

min. 20, 
;i să res- 
extremis. 

isâve mai 
!n min. 36 

manevră 
luri, VA- 
i a doua, 
rafeței de 
i pasa in 
la Feniu. 
la sfirși-

15 minute 
Argeș va 
taca însă 
(și din 

bmediocre 
cu si Ba- 
uale. 
a ce 
golul 
nede

M. Tur-

sor- 
n-a

ad-

IERI,

de 
tot 
în 
ar

lovitura de Ia 11 ni, a- 
în urma faultului co- 

Munteanu II asupra lui 
în min. 41 de FL. GRI” 
care a profitat de gre- 

apărarii

le-au irosit și meciul a fost de
cis de golurile înscrise în min. 
10, cînd NEMȚEAMU a trans
format 
cor dată 
mis' de 
Cioacă, 
GORE,
seala in corpore a 
gazdă, și de acel gol superb al 
Iui ROMILA, din min. 46. c>nd 
i-a driblat, pe rind, pe Mun- 
teanu II, Iorgulescu ți Pană și 
a trimis peste Spcriatu, ieșit 
în întâmpinare.

Constantin ALEXE

SANCȚIONATE...
F.C. CONSTANTA 
F.C. ARGEȘ

Stadion „1 Mai" ; 
frumos ; spectatori 
Șuturi : 14—10 (pe
Cornere : 7—7 Au
(min. 3ă), PETCU 
m) și ZAHIU (min.

F. C. CONSTANTA : COSTAȘ - 
Mănuilă, I. Constantinescu, ZAHIU, 
Canamalău (min. 60 M. Turcu) — 
Gache, VANEA, PETCU - Rusu (min. 
65 Bâtrlneanu), PENIU, Buduru.

F. C. ARGEȘ: Cristian - M. Zam
fir. Cirstea, STANQU, Tulpan — Ba
dea (min. 68 Jurcâ), MOICEANU, 
lovănescu (min. 77 Toma) — V. TUR
CU, Radu II, Nica.

A arbitrat bine P. Seceleanu ; la 
linie ; C. Voicu și M. Constantinescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : CARAMALAU. 
Trofeul Petschovsehi : 9.
La speranțe : 6-1 (4—1).

3 (9 
0

; timp 
15 000.

8-5).

teren bun
— circa

poartă : 
marcat : VANEA 
(min. 62 din 11 
79).

SERIA I
PRAHOVA PLOIEȘTI — VIITO

RUL GHEORGHENI 3—0 (2—0).
Au marcat : Nistor (min. 11), 
Tudor (min. 41 din 11 m) șl Mu
reșan (min. 82).

MINERUL GURA HUMORU
LUI — GLORIA BISTRIȚA 3—0 
(1—0). Au Înscris : Hoțea (min. 
27 sl 89) șl Armeanca (min. 74).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
OȚELUL GALAȚI 2—2 (1—1). Au
torii golurilor : Mironaș 
13), Roșea (min 47 
pentru Ceahlăul, 
(min. 43 și min 60 
pentru Oțelul.

C.S.M. BORZEȘTI

(min.
din 11 m) 
Popescu H 
din 11 m)

cu a centrat in careu, pe par
tea opusă, Feniu a săltat min
gea peste „omul" lui, Cirstea, 
care astfel depășit, a recurs 
Ia fault, PETCU transformă 
penaltyul și 2—0. Rezultat care 
răsplătește răbdarea în ioc a 
formației gazdă, precum și is
cusința ei de a amenda ine
xactitățile oaspeților; cum a 
fost și aceea din min. 79, cînd 
impetuosul ZAHIU a înscris 
golul trei, printr-un șut, de Ia 
10—12 m lateral dreapta, cu 
care a expediat ba'onul, in 
colțul scurt, pe sub Cristian.

Gheorghe NICOLAESCU

C.S.M. 
SF. GHEORGHE 3—2 (0—0). Au
înscris : Florian (min. 56 din 11 
m), Mihu (min 73) Pandichl 
(min. 84), respectiv Kcreheș (-min. 
50 și 79).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
3—1 (1—0). Au marcat : Rusu 
(min. 13 din 11 m și min. 50), 
Sima (min. 77), respectiv Pan- 
țîru (min. 49).

GLORIA BUZĂU — DELTA 
TULCEA 1—0 (1—0). Unicul gofl 
a fost realizat dc Ncgocscu (min. 
11).

DUNAREA 
VIITORUL 
3—1 (0—1).
Stroe (min. 
79), Balaban 
resipectiv D.

DUNAREA 
MEDGIDIA 1—0 (0—0). A înscris: 
Gheorghe (min. 87).

C.S. BOTOȘANI 
CEAVA 0—0.

Relatări de la I. Tănăsescu, D. 
Bolohan, C. Rusu, Gh Grunzu, 
V Manoliu, D. Soare, T. Sirio- 
pol, N. Constantinescu, T. Ungu- 
reanu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 septembrie) : F.C.M. Progre
sul Brăila — C. S. Botoșani, 
C.S.M. Borzești — Dunărea Că
lărași, Ceahlăul P. Neamț — Mi
nerul Gura Humorului, I.M.U. 
Medgidia — Gloria Buzău, C.S.M. 
Sf. Gheo-rghe — Delta Tulcea, 
Gloria Bistrița — Viitorul Meca
nică Vaslui. Otelul Galați —

C.S.U. GALAȚI — 
MECANICA VASLUI

Autorii golurilor : 
60), Hanghiuc (min. 
(min 8D din 11 m), 
lonescu (min. 39).
CALARAȘI — I.M.U.

C.S.M. SU-

UN GOL RAPID Șl
Partida a început promițător: 

cu acțiuni rapide, cursive, mai 
periculoase cele ale gazdelor. 
In min. 4. Balint putea deschi
de scorul (pe centrul porții, la 
6 m. el n-a ajuns o centrare 
de pe dreapta), dar peste 
patru minute bucureștenii 
punctează prin BARBU care, 
primind o bună pasă de Ia 
Cîmpeanu II, a trimis balonul 
în plasă pe lingă Naște, ieșit 
in întâmpinarea sa.

Steaua atacă mai mult. în 
special pe aripa stingă, unde 
Barbu adună în preajma sa 
cîte 2—3 apărători, dezaglome- 
rînd spatiile centrale, dar pe 
acolo nici Cîmpeanu. nici Stoi
ca nu reușesc să treacă de... 
plasamentul lui Bâliini. In min. 
28 Naște respinge in corner un 
șut puternic al lui Anghelini, 
dar in min- 30 mureșenii trec 
pe lingă egalare: în 
foarte bună, Ciorceri 
mingea cu capul, pe lingă 
pul porții.

în finalul primei părți, 
ciul începe să scadă ca 
si spectaculozitate, notă 
se va accentua si va domina, 
în continuare, toată repriza se
cundă. spre nemulțumirea pu
blicului. dornic să vadă, mai

APOI... MAI NIMICI
STEAUA 1 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Steaua ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 8 000. Șu
turi x 20-5 (pe poartă : 8—2). Cor
nere ; 11—2. A marcat : BARBU
(min. 8).

STEAUA î Nițu — Anghelini, lovan. 
Someș, EDUARD — Stoica, Mureșan 
(min. 88 FI. Marin), BALINT - D. 
Zamfir (min. 70 Ralea), Cîmpeanu 
II, BARBU.

A.S.A. : NAȘTE 
Ispir, Gali - 
60 Cernescu), 
nici, Hajncl.

A arbitrat
(Arad) ; >a 
rodea) șl L.

Trofeul Petschovsehi î 10.
La speranțe s 2-1 (1-0).

Jenei, BULONI, 
Dulău. Monoki (min. 

C. Iile — Ciorceri, Fa-

satisfăcător M. Axente 
linie : I. Medveș (O- 

Frunză (Sibiu).

poziție 
„pune" 

stîl-

me
ritul 
care

ales din partea stelistilor. un 
joc activ dinamic — pe măsu
ra tinereții acestei echipe — 
și goluri multe. Se joacă însă 
lent Și încilcit, se trage puțin 
la poartă. Steaua domină dar 
nu arată convingere în apro
pierea careului, mureșenii par 
mulțumiți că e numai 1—0 și 
partida 
minim, 
teptări.. 
cundă, 
nici o

se încheie cu acest scor 
după un ioc sub as- 
mai ales în repriza se- 
cînd nu s-a înregistrat 
ocazie reală de gol.

Radu URZICEANU

ÎN DIVIZIA
Prahova Ploiești, Viitorul Gheor-

C.S.M. Suceava, Unirea
Dunărea

gheni -
Dhnamo Focșani 
C.S.U. Galați.

1. DUNAREA GL.
2. C.S.M. Suceava
3. Gloria Buzău
4. Prahova PI.
5. F.C.M. Progr. Br*
6. Gloria Bistrița
7. LM.U. Medgidia
8. C.S.M. Sf. Gh.
9. Unirea D. Foc.

10. Delta Tulcea
11. Dunărea CI.
12. Viii. M. Vaslui
13. C.S. Botoșani

14-15. Ceahlăul P.N.
C.S.M. Borzești

16. Minerul G.H.®)
17. Viit. Gheorgh.

18. Oțelul Galați
♦) Echipa penalizată

SERIA A
PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
0—3 (0—1). Autorii golurilor : Da- 
maschiri (mim. 11). Ion Ion (min. 
56) și Paraschiv (min. 83 din 
11 m).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 2—1 
(1—0). Au marcat : Culca (min. 
25), Giurcă (min 75, a-utogoil). 
respectiv Chivti (min. 58, auto
gol).

UNIREA ALEXANDRIA — 
CARPAȚI M1RȘA 4—0 (3—0). Au 
înscris : Pieșoianu (min. 6, " 
37) și C. Radu (min. 72).

CHIMICA TIRNAVENI — 
NERUL MOTRU 5—1 (1—0). 
marcat : Nistor (min. 22).

Vig (min. 82. 84 și
11 m), respectiv Lau- 
80).

VICTORIA BUCU- 
MECANICA FINA
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6 3
6
6
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6 2
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5
5
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3
cu două puncte.

Il-a

MI
AU 

Deac
(min. 77), 
min. 88 din 
rențiu (min.

DINAMO 
REȘTI — 
STEAUA BUCUREȘTI 0—0.

PRECIZIA SACELE — ROVA 
ROȘIORI 1—0 (0—0) Unicul gol
a fost realizat de Papuc ' 
75).

PANDURII TG. JIU — 
ALUMINIU SLATINA 3—1 
Autorii golurilor : Găman 
38 și 47), Epure (min. 48), res
pectiv Popescu (min. 78).

GAZ METAN MEDIAȘ — ȘOI-

(min.

I. P. 
(1-0). 
(min.

66

MII IPA SIBIU 
marcat : Albotă 

LUCEAFĂRUL 
C.S.M.

A1—0 (1—0). 
(min. 4). 
BUCUREȘTI 

DROBETA TR. SEVERIN 
0—1 (0—0). A înscris : Niță (min. 
47).

Relatări de la N. Costache, O. 
Guțu, M. Bizon, I. Ducan, D. 
Daniel, V. Secăreanu, B. Mane
le, M. Țacăl și A. Soare.

ETAPA VIITOARE (miercuri 
22 septembrie) : Carpațl Mîrșa — 
Progresul Vulcan București, I.P. 
Aluminiu Slatina — Unirea Ale
xandria, Metalul București — 
Gaz metan Mediaș Pandurii Tg. 
Jiu — Mecanică fină Steaua 
București, Minerul Motru — Ra
pid București, Dinamo Victoria 
București — Rova Roșiori, Șoimii 
IPA Sibiu — Precizia Săcele, Au
tobuzul București — Luceafărul 
București, Chimica Tîrnăveni —

f. c.

Automatica București. C.S.M.
Drobeta Tr. Severin stă.

1. RAPID BUC. 6 6 0 0 15- 1 12
2. Autobuzul Buc. 6 5 0 1 12- 3 10
3. I.P.A. Slatina 6 3 1 2 8-6 7
4. Mec. fină Steaua 5 2 2 1 9^ 2 6
5. Chimica Tirn. 6 3 0 3 11- 6 6
6. Minerul Motru 5 3 0 2 12-10 6
7. Pandurii Tg. Jiu 6 3 0 3 11-10 6
8. Dinamo Vict. 6 2 2 2 6-5 6
9. Gaz metan 5 3 0 2 6-6 6

10. Automatica Buc. 4 2 1 1 4- 3 5
11-12. C.S.M. Dr. T.S. 5 2 0 3 6-8 4

Unirea Alex. 5 2 0 3 7-9 4
13. Metalul Buc. 6 2 0 4 4-7 4
14. Carpați Mîrșa 6 2 0 4 6-13 4
15. ROVA Roșiori 6 2 0 4 3-11 4
16. Precizia Săcele 6 2 0 4 3-15 4
17. Prog. Vulcan*) 5 2 0 3 8-12 0
18. Șoimii IPA Sibiu 4 0 0 4 3-7 0

♦) Echipă penalizată cu patru puncte.

SERIA A lll-a1

ARMATURA ZALÂU — META
LURGISTUL CUGIR 3—1 (0—1).
Autorii golurilor : Năsălean (min. 
70 din 11 m), Bumbuț (min. 81), 
Crișan (mțn. 88), respectiv Vă
taf u (min. 20).

STRUNGUL ARAD
BAIA MARE 2—1 (1—1). Au în
scris : Bizău (min. 15), Rus (min. 
73), respectiv Vușcan (min. 33, 
autogol). _

OLIMPIA SATU MARE — SO
MEȘUL SATU MARE 2—2 (1—0). 
Au marcat : Pinter (min. 5), Mi- 
huț (min. 89) pentru Olimp a, 
Silaghi (min. 47), Pataki (min. 
90) pentru Someșul

MINERUL CAVNIC — C.I.L. 
SIGHET 3—2 (1—0). Autorii golu
rilor : Mociran (min. 36), Cristea 
(min. 51), Bonte (min. 70), res
pectiv Ciohan I (min. 66) 
(min. 78).

U.M. TIMIȘOARA — 
MIȘOARA 2—1 (1—1).
cat : Roman (min 44 și 53). res
pectiv Stoișin (min. 34).

AURUL BRAD — IND. SlRMEI 
C. TU RZI1 4—0 (2—0) .Au în
scris : Stoica (min. 5), Ștefă- 
nescu (min. 44 și 73) și Micu- 
lescu (minr. 58).

Relatări de la I. Lespuc, N. 
Străjan. D. Plăvițiu, I. Domuta, 
I. Ioana, Z. Kovacs, Z. Debre- 
țeni, St. Marton șr Al. Jurcă.

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 septembrie) : Rapid Arad — 
Someșul Satu Mare înfrățirea 
Oradea — Aurul Brad, Olimpia 
Satu Mare — Strungul Arad, 
C.S.M. Reșița — .,U“ Cluj_Napo- 
ca^ C.F.R. Timișoara — Armătura 
Zalău, Metalurgistul Cugir — Mi- 

' Cavnic, Ind. sîrmei O.
— U.T. Arad. C.I.L. SI- 
------ “ F.C. Baia

Steța

C.F.R. TI-
Au mar-

nerul
Tinzil
ghet — U.M. Timișoara. 
Mare — Gloria Reșița.

Arad, C.I.L.

„U“ CLUJ-NAPOCA — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 5—0 (2—0). Au 
înscris : FI. Pop (min. 13), Stoi
ca (min. 33), Flșic (min. 57 și 
69) șl Bucur (min. 86).

RAPID ARAD — U.T. ARAD 
0—2 (0—0). Autorii golurilor : Gal 
(min. 47) șl Bitea (min. 78 din 
11 m).

C.SJW. REȘIȚA — GLORIA RE
ȘIȚA 4—o (1—0) Au marcat : 
Portik (min. 18), Imireanu (min. 
55), Oancca (min 62) și Enea 
(min. 87).

14-

1. „U* CLUJ NAP. 6 4 1 1 12- 1 9
2. Aurpl Brad 6 3 2 1 12- 4 0
3. U.T. Arad 6 4 0 2 11- 4 8
4. Armătura Zalău 6 4 0 2 12-15 8
5. Someșul S.M. 6 3 1 2 10-11 7
6. U.M. Timișoara 6 3 1 2 7- 9 7
7. C.S.M. Reșița 6 2 2 2 14- 7 6
8. Minerul Cavnic 6 3 0 3 13- 8 6
9. Olimpia S.M. 6 2 2 2 11- 7 6

10. Strungț^ Arad
11. Mefalury Cugir.

6 2 2 2 7- 7 6
6 3 0 3 10-12 6

12. Gloria Reșița 6 3 0 3 5-12 6
13. Ind. sîrmei C.T. 6 2 1 3 7- 8 5

■15. F.C. Baia Mare 6 2 1 3 6-10 5
C.I.L. Srghet 6 2 1 3 6-10 5

16. C.F.R. Timișoara 6 1 2 3 4- 7 4
17. Rapid Arad 6 1 2 3 4- 8 4
18. Înfrățirea Oradea 6 1 0 5 2-13 2



„ABIA ACUM POT SA MĂ BLCUK PENTRU TOATE!“
VALI IONESCU, o

Vineri după-amiază, la Oto- 
peni. Vine acasă VALI IO- 
NESCU. O așteaptă mama — 
primul ei suporter —, Geta 
Zaharia. soția antrenorului Mi
hai Zaharia, cîteva colege de 
la Rapid, vicepreședintele clu
bului, Eugen Ignat, antrenorul 
federal Dragoș Hadîrcă și .doi 
ziariști. Apare Vali, luptîrțdu-se 
cu un imens și superb trofeu 
din marmură și metal (32 de 
kilograme !) primit în Italia, 
în geantă are medalia de aur 
cucerită la Atena, prin care 
dovedește că este cea mai bună 
săritoare în lungime de pe 
continent. Recordul mondial stă 
la București de la 1 august.

— Cum a fost la Atena, Vali ?
— Greu. Nu-i un răspuns ste

reotip după o victorie impor
tantă. a fost intr-adevăr greu. 
Știam că toată lumea așteaptă 
să cîștig. Unii, o parte a pre
sei străine, ne așteptau, cum 
se spune, .,la cotitură" pe mine 
și pe Anișoara după recorduri
le mondiale de la campionatele 
naționale. Dacă pierdeam nu 
m-ar fi crezut nimeni că, cu 
cîteva zile înaintea finalei, 
aveam febră, 39 cu 5, că așe
zarea pragului mă deranja, că 
vîntul schimba condițiile de la 
săritură la săritură.

— Cînd ai fost sigură de 
victorie ?

— După ultima încercare a 
lui Daute. Stăteam pe bancă 
cu Ani, sărise 6,73 m, îi expli
cam că a trecut a doua, nu 
înțelegea, era încă „în priză", 
li spuneam că sintem amân
două pe podium, oricum, deci 
e bine. Ne întrebam dacă să 
spunem „zbircă" pentru a o... 
opri pe Daute. Ba nu. să nu

campioană fericită
spunem, să nu vrem răul al
tuia. să sară cit o putea. Am 
văzut-o pe doctorița Anca Gu- 
rău sărind în sus de bucurie — 
era înconjurată în tribună de 
cițiva compatrioți ai săritoarei 
din R.D. Germană — și mi-am 
dat seama că sînt campioană. 
Și-am mai auzit, parcă, cunos
cutul „bravo fată" al lui Mihai 
Zaharia, pe care-l aud de obi
cei după fiecare săritură bună.

— Ce simte o campioană eu
ropeană ?

— O mare - bucurie numai a 
ei, în primul rînd. pentru că 
numai ea știe ce a făcut pen
tru a cuceri titlul. Apoi mulțu
mire pentru bucuria celorlalți, 
care au așteptat și au crezut 
în victoria ei. în ziua finalei, 
tovarășul Septimiu Todea, con
ducătorul delegației, mi-a spus : 
„Vali, sînt convins că ai să 
cîștigi. Vei cîștiga, chiar dacă 
după 5 sărituri ai să fi ultima 
dintre finaliste". Iar Lia Ma- 
noliu, încurajîndu-mă: „Nu 
știu ce să-ți spun, eu n-am 
fost niciodată prima favorită. 
Tu ești cea mai bună". Reve
nind la întrebare, mărturisesc 
că m-am și fălit un pic, după 
ce președintele federației inter
naționale, Primo Nebiolo, a 
venit la hotel și m-a felicitat. 
La Roma, la „Golden Gala", 
mi-a înmînat o frumoasă pla
chetă de argint. Dar cea mai' 
mare bucurie mi-a făcut-o alt
cineva...

— 1 7
— Telegrama primită de la 

inegalabila Iolanda Balaș : 
„Felicitări din toată inima". 
Antrenorul meu a primit în 
același timp una semnată loan

Soter : „De trei ori bravo". 
Le mulțumim din suflet.

— Ce mai urmează ?
— Nu știu, deocamdată nu 

pot să. mă gîndesc. Abia acum 
pot să mă bucur pentru toate. 
Am să recitesc telegrama de 
felicitare trimisă, după recor
dul mondial, de Arthur Gold, 
președintele Asociației europe
ne, scrisorile de la copiii din 
diferite țări care-mi doreau 
succes la Atena pentru că „tu 
sari cel mai frumos"...

Vladimir MORARU

CUPA OLIMPIA" IA BASCHET FEMININ
I A REVENIT ECHIPEI ORGANIZATOARE
r și utilă inițiativaFrumoasă 
clubului sportiv Olimpia de a 
organiza un turneu internațio
nal de baschet feminin, cu pu
țină vreme înaintea începerii 
campionatului național. Reu
nind formațiile bucureștene O- 
limpia, Voința Si Progresul, 
precum și pe Humboldt Uni- 
versităt (R.D. Germană). „Cu
pa Olimpia" a prilejuit parti
cipantelor folosirea și. deci, 
testarea tuturor jucătoarelor, 
inclusiv a celor noi venite 
care, neavind dezlegări din 
partea unităților de unde au 
plecat not fi utilizate doar în 
competiții neoficiale (cazurile 
Marianei Bădinici, Doinei Pră
zaru-Mate, Tatiariei Parcanschi 
ș.a.). Turneul nu a pus proble
me deosebite echipei 
care și-a învins la 
categorice cele trei 
de întrecere.

Rezultate : OLIMPIA 
GREȘUL 98—77 (48—35). Au 
scris : Ciubăncan 20, Bădinici 20. 
Bîră 14, Froiter 12. Cristea 12, 
Trică 10. Popa 4. Ghiță 2. Ghi
țescu 4 pentru Olimpia, respectiv 
Pușcașu 18, Ivănescu 12, Tatu 10, 
Parcanschi 10, Hagiu 10. Simioa- 
nă 10, Divoîu 4, Pandelea 2. 
Anghel 1, Arbitri : S. Tzschentke 
(R.D.G.) șl N. Sdrula (Romania). 
VOINȚA — HUMBOLDT 81—58 
(48—24). Au înscris : Grecu 24, 
Tomcscu 10. Popescu 10, Borș 10, 
Slăvei 9. Prăzaru-Mate 8, Heghe- 
dus 5, Strugaru 3, Soare 2. pen
tru Voința, respectiv Laabs 22, 
Blauert 8, Stein 6. Knack 4, Bo.

busch 4, Puhlmann 4, Lehmann 
4, Klloper 4, Wroblnski 2. Arbi
tri : C. Dumitrache șl I. Breza. 
VOINȚA — PROGRESUL 77—61 
(42—34). Au înscris : Popescu 23, 
Borș 12, Hegbeduș 12, Tomescu 
10, Strugaru 6, Prăzaru-Mate 4, 
Grecu 6, Slăvei 4 pentru Voința, 
respectiv Slmioană 24, Tatu 20, 
Pușcașii 13, Parcanschi 2, Ochiu- 
Ieț 2. Arbitri : Z. Tzschentke și 
M. Aldea. OLIMPIA ..........
BOLDT 80—65 (42—26). Au Înscris: 
Trlcă 16, Popa 16, ",
Ciubăncan 12, Bîră 8, Bădinici 6, 
Ghițescu 4, Froiter 2, Ghiță 2 
pentru Olimpia, respectiv Laabs 
24, Wrobinslrl 10, Knack 14, Bo- 
busch 6, Klloper 4, Blauert 2, 
Weber 5. Arbitri : S. Filoti și C. 
Dumitrache.

Clasament final :
6 p, 2. 
4 P, 4.

HUM-

Cristea 14,

_____  1. OLIMPIA
Voința 5 p, 3. Progresul 
Humboldt 3 p.

D. STĂNCULESCU

O nouă victorie a rugbyștilor

SELECJIOAIATA DIVIZIONARA A ÎNTRECUT
SEEECJIONATA MUNSTER CU 19-8

Ultima partidă din cadrul 
turneului Selecționatei irlande
ze Munster — iucată ieri în 
Parcul Copilului — a însemnat, 
totodată, și prima reunire a 
rugbyștilor tricolori sub culorile 
unei adevărate Selecționate di
vizionare dornică, așa cum 
spuneam în avancronică, de a 
se roda si a-și proba forța îna
intea partidei oficiale cu Fran
ța. ..Experimentul" nu a fost 
pe deplin reușit, deoarece rug- 
byștii noștri — învingători cu 
19—8 (3—8) — n-au convins 
decît parțial. Pină la pauză 
am văzut o echipă. Munster, 
foarte tehnică (deși cu posibi
lități relativ limitate) care, am 
putea spune, si-a „depășit con
diția" si a înscris cvasinaționa- 
lei noastre două eseuri de toa
tă frumusețea crin aripa in
ternațională KIERNAN (min. 
12 și 39). după faze percutante 
și... derutante pentru apărarea 
noastră, lentă și neinspirată 
(la primul eseu Ward a trimis 
balonul de transformare în ba
ră!). în această parte a jocu
lui, rugbyștii noștri au trenat 
în teren, depășiți de ple
cările britanicilor pe lingă 
grămadă. In min. 32. totuși, o 
fază foar*e bună era cit ne aci 
să se soldeze cu un eseu. Și 
selecționata noastră se limitea
ză la l.p. (CONSTANTIN, min. 
15).

La reluare se fac cîteva im
portante modificări in formație

(de bun simț), fundașul Podă- 
rescu (a jucat slab) este înlo
cuit cu Bucos (care a prins o 
a doua tinerețe!), la deschidere 
trecînd un om sigur, in formă, 
constănțeanul Vasile Ion. Tot 
jocul se schimbă acum. Ai noș
tri atacă dezlănțuit (deși nu 
întotdeauna și foarte ordonat), 
înaintașii, superiori, domină și 
macină forțele adversarului 
care cedează de trei ori. In 
min. 61, o l.p. în „22-ul“ irlan
dez se joacă la mină și Pa ras - 
chiv îi pasează direct lui DU
MITRU care se duce in eseu; 
BUCOS transformă și 9—8. 
Patru minute mai tirziu PA- 
RASCHIV sancționează prompt 
o neînțelegere între oaspeți, 
după o grămadă, culege min
gea și o culcă lingă buturi? 
13—8 (Bucos ratează transfor
marea din față!). După altă 
fază bună, dusă clasic, oină la 
aripă (min. 73), iată al treilea 
eseu românesc, căzut aproape 
firesc. în min. 79. inițiat pe o 
„contră" a lui V. Ion la un 
atac advers, fază lungă, cu oa
se succesive, Marghescu — 
Vărzaru — FUICU — eseu Ia 
colț: CONSTANTIN transformă 
și 19—8. Nu putem încheia suc
cintul film el meciului fără a 
semnala și ratarea imensă a 
irlandezilor din min. 77. scă- 
pați în... eseu dar excelentul 
Kiernan alunecă!

Arbitrul Th Witting, mai 
puțin inspirat ca de obicei, a 
condus formațiile: SELECȚIO
NATA DIVIZIONARĂ: Podă-

(min. 48 Bucos)
Campionatele europene de tir pentru senioare și juniori

TINERII NOȘTRI VITEZIȘTI AU DEZILUZIONAT»
ROMA, 19 (prin telefon). In 

capitala Italiei au luat sfîrșit 
întrecerile campionatelor euro
pene de tir pentru senioare și 
juniori. Ultima probă_ a foșt 
aceen de pistol viteză juniori. 
După ce Gabriel Cristache și 
Lucian Țirloiu făcuseră o 
frumoasă figură în întrecerea 
pe echipe la pistol liber (me
dalie de argint, împreună cu 
Sorin Babii), de astă dată, îm
preună cu Laurentiu Banu, 
n-au mai repetat bunele lor

evoluții, întrecerea revenind la 
baraj sportivului sovietic I. 
Fismeniuk cu 594 p (pe lo
cul secund compatriotul său, S. 
Repitccv). G. Cristache a to
talizat doar 587 p, L. Țirloiu, 
588 p, iar L. Banu, 578 p, cu 
o siluetă scăpată afară, la 4 
secunde. în întrecerea pe echi
pe pe primul loc s-a . 
formația Uniunii Sovietice, 
1689 p, urmată de cea a 
gariei, cu 1670 p și a RF. < 
mania, cu 1663 p.

rescu
Fuicu, Vărzaru, Constantin. Ai
des
raschiv (min. 75 Marghescu) — 
Stoica, Dumitru. Murariu — 
Caragea, M. Ionescu — Bucan, 
Munteanu, C. Gheorghe. MUN
STER: Barry — Kiernan. Rolls, 
Cross. Aherne — W’ard (min. 
79 Fitzgerald). Murphy — 
Tucker. O’Leary. Cantillon — 
Spillane, Keane — Mulckatty, 
Derham. Ryan.

Bucos (min. 48 Ion), Ua-

Dimitrie CALIIMACHI

FLORIN CRISTOFOR ÎN SERIE!
In cadrul concursului inter

național dotat cu „Cupa Stea
ua” și găzduit la poligonul Tu
nari, Florin Cristofor (Steaua) 
a cîștigat cu un rezultat foarte

Oiimpia, 
diferente 
Dartenere

PRO- 
în-

TURNEELE INTERZONALE DE ȘAH
MOSCOVA, 19 (Agerpres). 

După 9 runde, în turneul in
terzonal de la Moscova condu
ce Garcia (Cuba) cu 6 p (2), 
urmat de Tal 6 p, Bcliavski 
5,5 p (1), Gheller. Anderson 
5 p (1), Florin Gheorghiu 3,5 
p (2) etc. în runda a 8-a 
Gheorghiu a remizat cu Sax, 
iar în cea de-a 9-a a întrerupt 
cu Quinteros. Alte rezultate : 
Tal — Velimirovici 1—0, An-

femi- 
trei 

Mure- 
cu

derson — Gheller 0—1, Kaspa
rov — Garcia remiză,

★
în turneul interzonal 

nin de la Tbilisi, după 
runde conduc Margareta
șan și Levitina (U.R.S.S.) 
cîte 2,5 p. Mureșan, care cîști- 
gase întreruptele cu Garcia 
(Spania) și ftikolin (Iugosla
via), a remizat în runda a 3-a 
cu Veroczi (Ungaria).

MARICICA PUICĂ
INVINGArOARE IĂ LONDRA

a cîștigat probaMaricica Puică
de 2 000 m din cadrul concursu
lui de atletism de la Londra cu 
timpul de 5:41,64, fiind urmată de 
olandeza Elly van Hulst, 5:42,01. 
Altg rezultate: feminin: 400 m : 
Kathy Smallwood (Anglia) 50,46; 
masculin: 100 mg: Holtom (An
glia) 13,60; 800 m: Druppers (O- 
landa) 1:44,54, prăjină: Olson
(S.U.A.) 5,62 m.

început 
Si euro-

La Liubliana au 
campionatele mondiale , 
pene la haltere. în prima zi, 
la cat. muscă, polonezul Jacek 
Gutowski a corectat recordul 
lumii la „smuls": 115 kg țv.r. 
Rîjik — U.R.S.S., 111 kg). La 
a 4-a încercare Leletko (Pol.) 
a obtinut un nou record al 
lumii la „aruncat". 143,5 kg 
(v.r. 143 kg. Seușin U.R.S.S.) 
Recordmanul mondial la „to
tal". Hadgiev (Bulgaria), a o- 
cupat doar locul 4! Primii cla-

■ sați : 1. Ștefan Leletko (Pol.) 
250 kg (107,5; 142,5); 2 I. Sa- 
randaliev (Bulg.) 245 kg (107,5; 
137.5) ; 3. J. Guiowskl (Pol.) 245 
kg (115; 130); 4. L. Hadgiev 
(Bulg.) 242,5 kg (107,5; 135); 5. 
J. Hernandez (Cuba) 237,5 kg 
(105; 132,5); 6 H. Miyashita 
(Jap.) 237,5 kg (110; 127,5). Me- 
daliați (mondiali): SMULS 1. 
Gutowski, 2. Miyashita, 3. Sa- 
randaliev: ARUNCAT — 1. Le
letko. 2. Sarandaliev. 3 Had
giev.

TELEX © TELEX $ TELEX @ TELEX 0 TELEX ® TELEX 0 TELEX 0 TELEX 0
BOX. 0 Americanul Michael 

Spinks și-a apărat titlul de 
campion mondial la categoria 
semigrea (profesioniști), între-, 
cîndu-1 sîmbătă la Atlantic City, 
pe compatriotul său Johnny Da
vis prin abandon dictat de arbi
tru în repriza a 9-a. 0 Englezul 
Charlie Magrl și-a păstrat titlul 
de campion european la catego
ria muscă, învingîndu-1 prin K.O. 
în repriza a 2-a pe spaniolul 
Enrique Rodriguez.

CICLISM. 0 Etaps^p 9-a din 
Tour de l’Avenir, Sfr Trivier — 
Divonne-les-Bains (188 km) a re
venit francezului Hubert Mathis 
în 4h43:44, urmat la 47 de secun

de de Andreas Petermann Etapa 
a 10-a, (Divonne-les-Bains — 
Morzine, 170 km), desfășurată 
duminică a fost cîștigată de co
lumbianul Luis Herreira în 
4h34:30, urmat de compatriotul 
său Israel Corredor, la 40 de se
cunde, și de americanul Greg 
Lemond la 2:55. In clasamentul 
general conduce Lemond.

RUGBY 0 în turneul pentru 
juniori de la Sofia, echipa Ro
mâniei continuă seria victoriilor, 
întrecînd cu 55—3 (28—0) echipa 
Bulgariei. în altă partidă, forma
ția Poloniei a dispus cu 42—3 
(16—0) de echipa R.D. Germane.

ȘAH. 0 Anatoli Karpov și Bo
ris Spasski își vor disputa fina
la turneului de la Hamburg, 
după ce au cîștigat cele două 
grupe. în grupa A, Karpov a 
totalizat 4,5 p fiind unmat de 
Nunn (Anglia), iar în grupa B, 
Spasski, 5,5 p, a fost secondat 
de Timman (Olanda) 3 p.

TENIS 0 Vest-germanca Betțina 
Bunge a cîștigat turneul de la 
Tokio, întreeînd-o în finală cu 
7—6, 6—2 pe americanca Barba
ra Potter. 0 în semifinalele tur
neului masculin de la Palermo : 
Martinez (Bolivia) — Taroczy

clasat 
!, cu

Un-
Ger-

puș-bun — 1168 p — proba de _ , 
că liberă 3X40 f. învingînd ad
versari redutabili d*n Uniunea 
Sovietică. Polonia și Cehoslova
cia. După cele 600 de puncte 
de Ia 60 f.c., Cristofor a tras 
alte 400, de asemenea punctaj 
maxim, la poziția culcat din 
cadrul probei-maraton. Proba 
de pistol viteză a revenit lui 
Corneliu Ion, cu 
de Marin Stan si 
tă, ambii cu cite 
menționat că în 
pușcă - - —
clubului Steaua, învingătoare, 
a reușit un nou record națio
nal, cu 4639 p.

597 p, urmat 
Gratian Calo- 

596 p. De 
întrecerea de 

liberă 3X40 f. echipa 
Steaua,

REPREZENTATIVA DE TENIS
A ȚĂRII NOASTRE A PLECAT AZI

LA CIUDAD DE MEXICO
în cursul dimineții de azi 

a plecat la Ciudad de Mexico 
reprezentativa de tenis a țării 
noastre care urmează să întil- 
nească, în zilele de 1. 2 și 3 
octombrie, echipa Mexicului, 
în cadrul „Cupei Davis”.

Au făcut deplasarea Florin 
Segărceanu. Andrei Dirzu, du
mitru Hărădău și Liviu Man- 
caș, Ilie Năstase — jucătorul nr. 
1 al formației României — se 
va intîlni cu coechipierii săi 
in capitala Mexicului. Căpitan 
ne jucător și antrenor al te- 
nismanilor români este antre
norul emerit Alexe Bardan.

ITALIA (etapa a 2-a). Fio
rentina a jucat in deplasare la 
Genova si a cîștigat cu 3—0 
contra lui Genoa. Celelalte re
zultate: Avellino — Ascoli 2—0, 
Catanzaro — Torino 0—0. Inter
— Sampdoria 1—2, Juventus
— Cesena 2—0 Pisa — Napoli 
2—0, Roma — Verona 1—0, 
Udinese — Cagliari 1—1. Fio
rentina. Roma și Sampdoria au 
cite 4 p.

ANGLIA (et. 6). Arsenal — 
Notts County 2—0; Birming
ham — Coventry 1—0: Everton
— Norwich 1—1: Ipswich — 
St?ke 2—3; Luton Town —

(et. 6).
Leverku- 

Braunsch-
— Bre-
Karlsru-

TELEX 0 TELEX 0 TELEX
4—6, 6—1, 6—2 Alexander ' — 
Brown (S.U.A.) 4—6, 6—2, 6—2.

VOLEI • în ziua a doua a 
turneului masculin de la Rio de 
Janeiro, echipa României a în
trecut cu 3—0 (6, 6, 8) formația 
Canadei. Alte rezultate : U.R.S.S.
— Cehoslovacia 3—0, R.P. Chine
ză — Argentina 3—0, Bulgaria — 
Franța 3—1, Brazilia — Japonia 
3—1. • Rezultate din turneele
semifinale ale C.M. feminin : 
R.P. Chineză — Cuba 3—0, S.U.A.
— U.R.S.S. 3—0, Ungaria — Aus
tralia 3—0, Japonia — Brazilia 
3—0. Peru — Bulgaria 3—0. Co
reea de Sud — Canada 3—0.

Brighton 5—0; Manchester Ci
ty — Aston Villa 0—1; Nottin
gham — Watford 2—0; Sout
hampton — Manchester United 
0—1; Sunderland — Tottenham 
0—1; Swansea — Liverpool 
0—3; West Bromwich — West 
Ham 1—2. Clasament: 1. Man
chester United — 15 p ; 2. Li
verpool — 14 p; 3. Watford — 
12 p. Pe ultimele locuri Sout
hampton. Birmingham — 4 n, 
Ipswich — 3 p.

R. F GERMANIA 
Monchengladbach — 
sen 3—1; Bochum —
weig 0—2; F.C. Koln 
men 2—1; Stuttgart — 
he 4—1; Hamburg — Bielefeld 
3—1: Bayern Miinchen — 
Frankfurt oe Main 4—0: Dort
mund — Schalke 2—0: Kaisers
lautern — Niirnberg 2—1; Her
tha — Dusseldorf 1—1. în cla
sament conduc Bayern Mun- 
chen, SV Hamburg, Stuttgart 
și Dortmund toate cu cite 10 
P- Pe ultimele locuri Frankfurt 
și Leverkusen cu cite 2 p.

S. U.A. — echipa Cosmos 
New York a cîștigat campio
natul. învingînd în finală (Ia 
San Diego), cu 1—0, formația 
Sounders din Seattle, prin go
lul lui Chinaglia (min. 31). Au 
asistat 23090 de spectatori.
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