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Campionatul mondial de aeromodele indoor

SPORTIVII ROMANI-DUBLI CAMPIONI MONDIALI
• După 12 ani de pregătire perseverentă, Aurel Morar — primul

in lume • Echipa noastră, medalie de aur
întrecerile celei de a XI~a 

ediții a Campionatului mondial 
de aeromodele indoor. clasa 
F1D In regulamentul F.A.L 
(micromodele), desfășurate timp 
de trei zile în „Palatul de 
cristal" al vechil saline Slănlc 
Prahova, într-un cadru inedit 
și de mare spectaculozitate, 
s-au încheiat sîmbătă seara cu 
un dublu succes ai sportivilor 
români : cîștigarea titlurilor de

fost deosebit de strinse. Spor
tivii din S.U.A. aveau in echi
pă pe recordmanul mondial in 
acest sport, J. Richmond, și pe 
clștigătorul ediției trecute a 
mondialelor, E, Rodemskl (ca
na. realizing din prima lansare 
cel mal bun timp — 34 mln. 
10 sec., părea hotăirît să-și ape
re titlul), cei din Anglie^ de 
asemenea cu o mare vedetă în 
formație — L. Barr, apoi ja-

bun timp realizat in con- 
plnă atunci, marea perfor-

Noul campion mondial la aeromodele indoor. Aurel Morar, 
pregătindu-}i aeronava pentru lansare

campioni la 
Aurel Morar 
„Voinței" Tg. 
chipe
Popa șl Nicolae Bezman, avind 
ca antrenor pe Gheorghe Chin
gă. Victoriile reprezentanților 
noștri în fața unor formații din 
12 țări cu tradiție in acest 
sport (Anglia. Canada, Elveția» 
R. F. Germania,, Iugoslavia, Po
lonia, S.U.A., Ungaria, Japonia, 
Italia. Olanda și Finlanda — 
cu prezența citorva foști cam
pioni mondiali) este 
loasă și pe deplin 
pentru primai dată ei 
net o competiție de 
nea anvergură, printr-o tehni
că desăvîrșită, dobîndită prin 
multă muncă și răbdare. Tre
buie spus că întrecerile au

individual, prin 
(clubul sportiv 

Mureș) $1 pe e- 
Aurel Morar, Aurel

spectacu- 
meritată, 
dominînd 
o aseme-

ponezll (pentru a doua oară la 
mondiale dar surprinzător de 
constanți șl cu o tehnică de 
ultimă oră). La care mai pu
tem adăuga pe A. Ree din for
mația maghiară Și 8. Kujawa 
de la polonezi și avem astfel 
o Imagine a forțelor aliniate la 
start. Dar, după cum relatam 
în cronica trecută, după trei 
manșe conduceau sportivii noș
tri, dintre ei detașîndu-se Au
rel Popa. Aurel Morar avea 
și el un start bun — 33:04. 
Lansarea a patra s-a desfășurat 
fără surprize, dar In startul 
cinci Aure! Morar a lansat mo
delul cu... 2 300 de ture la mo
tor (aproape de maximum). Și 
am urmărit evoluția „libelulei" 
de numai un gram greutate, 
vîsltnd prin aer 36:56. Era cel

mal 
curs 
manță pe care o așteptăm cu 
atita nerăbdare. Dacă nu avea 
să se mai lntîmple ceva deo
sebit. Morar avea titlul de 
campion mondial clștigat. după 
ce timp de 12 ani in marile 
competiții s-a situat mereu pe 
locurile 2 șl 1 Și nu s-a ln- 
tlmplat ceva deosebit, pentru 
că modelul englezului D. Pymm 
a zburat cu 12 secunde nwl 
puțin declt i-ar fi trebuit pen
tru ca să se claseze pe locul 1. 
Echipa era și ea campioană 
mondială. După cum remarca 
L Kaynes, președintele juriu
lui internațional, reprezentantul 
F.A.L 1 „Victoriile sportivilor 
români sini pe deplin merita
te, dovedind un mare grad de 
pregătire șt totodată posibili
tățile pe care le oferă salina 
pentru realizarea unor perfor
manțe înalte. Ele răsplătesc. In 
același timp, eforturile depuse 
de organizatori, de gazde, pen
tru frumoasa reușită a celei de 
* Xl-a ediții a mondialelor de 
aeromodele Indoor".

CLASAMENT INDIVIDUAL : 
1. AUREL MORAR — campion 
mondial — 70:00. 2. D. Pymm 
— 69:49, S. J. Richmond — 
68:11, A L. Barr — 65:30, 5. 
Aurel Popa — 65:04, 6. C. Banks 
(S.U.A.) — 62:52, ‘ ------- ‘
Bezman 
ROMANIA 107:50, 
195:32, 3. S.U.A. 177:17.

Viorel TONCEANU

Rezultatele cu care erau cre
ditați In acest sezon oaspeții 
ne-au făcut să așteptăm cu 
destule temeri meciul de at
letism dintre echipele de tine
ret ale României și R. 8. 3. 
Ucrainene găzduit sîmbătă Și 
duminică de stadionul „23 Au
gust* din București. Dar, pe 
da-o parte, vizitatorii n-au 
confirmat declt in mică parte 
pe teren cifrele din listele de 
înscrieri, tar pe de altă parte, 
tinerii noștri at'leți au pregătit 
foarte bine această tatîlnire 
tradițională, s-au mobilizat, e- 
galîndu-și sau stabilindu-șl 
cele mai bune performanțe, ast
fel că fetele au cîștlgat catego
ric. la o diferență de nimeni 
sperată, unică în palmares,

aruncarea discului, realizat da 
Daniela Costian, 55,08 m. cu 
patru metri peste vechiul re
cord I în ansamblu, un specta
col agreabil șl o surpriză mal 
mult declt plăcută a speran
țelor noastre, acum, ta încheie
rea sezonului.

Rezultatele de SIMBĂTA : FE
MININ : IM m : Oxana Polonii 
(Ucraina) 14.10, Marla Vlăsceanu 
(România) 14,17, Larlsa Sotnlcen- 
ko (U) 12,18, Lucia Negovan (R) 
12,29; 400 m : Daniela Mate! (R) 
54,04, Crtga Vladlkina (U) 54.54.
Stela Manea (R) 54,61, Ludmila
Djigalov (U) 55,79 ; 1 500 m I
Mltica Junghlatu (R) 4:15,70, Sica 
West (R) 4:15,92, Oxana Mașeve- 
kaia (U) 4:16,80, Maria Vasiliuk
(U) 4:21,72; 400 mg : Cristina Co
jocarii (R) 58,52, Larisa Rastop-

Constantin Militaru trece din prima încercare la 2,20 m.
Foto : N. DBAUUj

7. Nlculae
62:48. Pe echipe :

2. Anglia

91—66. iar băieții au opus o 
rezistență dîrză, limitînd pro
porțiile scorului la 93—119. Re- 
marclnd spiritul de echipă al 
tuturor componenților formații
lor noastre, subliniem prestațiile 
individuale ale Anișoarel Cuș- 
mlr, Daniela Matei.
Margău. Ion Bulac, 
Junghlatu. Cristina Dobrinoiu. 
Constantin Militaru, ca Șl noul 
record național de junioare la

Cătălin 
Mitică

cina (U) 59,90, Inna Evseeva (U) 
59,94, Liliana Alexandru (R) 
53,41 ; lungime: Anișoara Cușmir 
(R) 6,76 m, Elena Mlteaeva (U) 
6,61 m, Marieta lieu (R) 6,34 m. 
Liubev Pozdneia (U) 6,06 m I
disc : Daniela Costian (R) 55,08 m 
— record de junioare, Simona 
Săpunaru (R) 54.66 m. Larisa Mt-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)

Etapa a 8-a a Diviziei „A“ de fotbal

NEAȘTEPTATA SCHIMBARE DE LIDER

ANTI JOCUL Șl ATITUDINILE HULIGANICE
SĂ DISPARĂ Dili FOTBALUL NOSTRU!
După desfășurarea a opt etape din noul campionat, in 

această toamnă plină de răspunderi pentru fotbalul 
românesc, în Cupele europene inter-cluburi și inter- 

țări, după o pregătire temeinică făcută noului sezon, in- 
deosebi în ceea ce privește necesitatea întăririi ordine!, 
disciplinei și corectitudine!, iată că în unele meciuri dis
putate sîmbătă s-a încălcat în mod grosolan spiritul spor
tiv necesar desfășurării campionatului, prin antljoc șl ati
tudini huliganice. Meciul televizat de la Timișoara a fost 
o mostră de atitudini nesportive, da netolerat, din partea 
echipei gazdă, ai cărei Jucători și-au permis să bruscheze 
permanent arbitrul iar cronica jocului de la București 
(Dinamo — F.C. Argeș) abundă în relatarea de neregula- 
ritățl și încăierări între jucători, de-a dreptul penibile, ia» 
la Bacău, de asemenea, sini semnalate acte de indisciplină.

Despre ce fel de educație poate fi vorba oare în cadrul 
cluburilor ai căror fotbaliști îșl permit să aibă atitudini 
huliganice, să bruscheze arbitrii, să-și lovească partenerii 
de Joc ? Toți fotbaliștii trebuie să se supună regulilor 
jocului și deciziilor arbitrilor. Ce fel de conducători și 
antrenori sînt aceia care tolerează asemenea atitudini șl 
nu iau măsuri la timpul cuvenit ? De ce unii dintre să 
chiar încurajează șl se manifestă prin asemenea gesturi ♦

Marea majoritate a publicului spectator condamnă aceste 
gesturi penibile șî nu admite ca terenul de fotbal să so 
transforme într-o arenă de răfuieli. Spectatori care se 
mai lasă atrași de asemenea sfidări din teren sînt din ce 
<n ce mai puțini.

Desigur, F.R. Fotbal, care s-a angajat să elimine din 
fotbalul nostru dezordinea indisciplina șl incorectitudinea, 
va trebui să ia măsuri imediate, energice, drastice, îm
potriva tuturor acelora care s-au făcut vinovați în ultima 
etapă de deteriorarea spiritului sportiv, al eticii, moralei 
în sport.

0 Sportul studențesc pierde 
un mare punct acasă © Stea
ua, singura victorie în deplasare 
și „Poli” Timișoara a ajuns a 
treia echipă cu -4. în clasa
mentul adevărului © In derbyul 
promovatelor. Petrolul ridică co
ta eficacității într-o etapă... ita
liană © Tirgoviștenii aplaudă, 
in sfîrșit, prima victorie o echi
pei lor favorite © Cele trei 
,,europene" n-au strălucit. Re
vanșa pe miercuri ?

Nu, nu este vorba de o 
fază dintr-un meci de rugby, 
ci de o secvență din parti
da de fotbal Dinamo — 
F.C. Argeș !

Foto : Dragoș NEAGU

S.C. Bacău 
Petrolul Ploiești 
Sportul studențesc
F.C.M. Brașov 

A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova 
Dinamo 
„Poli" Timișoara 
C.S. Tirgoviște

REZULTATE TEHNICE
- Chimia Rm. VII.
- F.C. Bihor
- Jiul Petroșani
- Corvinul Huned.
- F.C. Olt
- „Poli" lași
- F.C. Argeș
- Steaua
- F.C. Constanța

ETAPA VIITOARE
Sîmbătă 2 octombrie
F.C. Bihor
F.C. Argeș 
S.C. Bacău
F.C. Constanța 
Politehnica lași 
F.C. Olt 
F.C.M. Brașov
Duminică 3 octombrie
Corvinul Hunedoara- Univ. Craiova 
Steaua

CLASAMENTUL
1-0
4-2 
0-0
1-0
1-0
1-0
2-0
0-1
1-0

(1-0)
(2-0)

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

- Jiul Petroșani
- A.S.A. Tg. Mureș
- C.S. Tirgoviște
- Sportul studențesc
- Chimia Rm. Vîicea
- „Poli" Timișoara
- Petrolul Ploiești
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— Dinamo

2—3, relatări de la jocurile
. etapei a 8-a a Diviziei „A"

GOLGETERII
GOLURI : Groeu — 4 din II m, 6 GOLURI:9________ ______ _______ ....

Nemțeanu — 4 din 11 m, Petcu (F.C. Cons
tanța) — 4 din 11 m. 5 GOLURI : FI. Grlgore, 
Kun, Slmaclu, D. Georgescu — 1 din 11 m. 
Gtngu — 9 din 11 m. 4 GOLURI : M. Sandu, 
Șoșu, O. Ionescu — 2 dta 11 m.



In nivi/M „V la ruiihij, după clapa a cmcca

FARUL Șl STEAUA
Simbătâ șl duminici n-au dis

putat șase dintre partidele etapei 
a cineea in Divizia „A* la rug
by, a șaptea — Politehnica 16 
Februarie Cluj-Napoca — R.C. 
Grlvița Roșie — fiind amlnata.

R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
— STEAUA 10—22 <4—C). A fost 
ou adevărat meciul etapei. Un 
Joc tensionam, o dispută lndir- 
Jita, cu nerv dar și cu nervi (in
clusiv in tribune, de unde au 
plecat spre teren. din păcate, 
multe insulte). Au existat des
tule faze bune, viguroase, deși, 
așteptam parcă de la Steaua mal 
multa limpezime tn construirea 
acțiunilor. Ea a Început „ta 
ritm- partida, primind insă o 
replică neașteptat de sigură, vă- 
zindu-se chiar condusă In minu
tul 18. Atunci, la un balon in
terceptat de foarte activul Co
vaci, universitarii — Sportul a 
devenit acum o echipă universi
tară nu doar cu numele ! — au 
atacat fulgerător, iar după tușa 
Jucata lingă butul militarilor 
STÂNCI U (alt tlnâr demn de ur
mărit) a Înscris eseu, netrans
format, din poziție favorabilă, de 
Cojocaru. Tot după o margine a 
marcat șl M, IONESCU, in min. 
», eseu transformat de ALE
XANDRU, fosta campioană pre
țuind astfel conducerea, •—6, re
zultat neschimbat plnă la pauză, 
cu toate că steliștil L. Constan
tin (mln. 98) șl Zafiescu I (mln. 
♦0), respectiv A. Bariton (min. 
3») s-au aflat In prlm-planiul u- 
nor faze foarte aproape de reu- 
gltă.

Au trecut numai două minute 
ffin repriza secundă *1 Steaua 
s-a desprins — lovitură de pe
deapsă CODOI. După cinci mi
nute insă, La o frumoasă acțiu
ne personală a lui Chleiu, stu
denții au obținut șl el lovitură 
de pedeapsă, dintr-un loc in care 
COJOCARU nu mai putea greși. 
Echilibrul avea să se cam frln- 
gă din incandescentul minut 52, 
ctad nervii au cedat aproape u- 
nanim, in urma scenelor de pu
gilat arbitrul C. Cristăchescu (ce- 
rect, in general, dar lipsit de 
fermitate) eliminlndu-1 numai pe 
A. Hariton, de la universitari. Și 
FUICU — mln. 60, la o inteligen
tă pătrundere a lui L. Constan
tin, apei acest remarcabil L. 
CONSTANTIN — min. 74, acțiu
ne... Fulcu — Murariu au reali
zat punctele desprinderii decisi
ve, din eseuri, ultimul transfor
mat de ALEXANDRU, care a 
mal Înscris din l.p., mln. 79. 
Sportul a vrut să lasă cu capul 
»us din teren, reușind un final 
viguros, dar nefructiiiclnd decit

PUNCTAJ MAXIM
In min. 78 — COJOCARU, l.p. 
uin apropierea liniei de centru.

Geo RAEȚCHI
DINAMO — RULMENTUL BIR- 

LAD 14—0 (13—0). Lipsită de a- 
portul internaționalilor Borș și 
Paraschiv (accidentați), formația 
campioană s-a impus totuși in 
mod clar in fața unei echipe — 
și ea fără cîțiva titulari — care 
nu prea a Încercat să depășească 
postura de sparring-partner. Ce) 
mai eficace Jucător : PODARES- 
CU — 2 eseuri, 4 l.p., 3 trans
formări I Au mal punctat STOI
CA, FI. IONESCU, — eseuri, I. 
CONSTANTIN — transformare. A 
arbitrat constanțeanul O. lonescu.

POLITEHNICA IAȘI — GLO
RIA P.T.T. ARAD 13—4 (4—6).
Gazdele s-au impus net tn re
priza a doua. Realizatori : NIS- 
TOR 3,VASLU1ANU — eseuri. 
DOROFTEI — transf., respectiv 
ASMARANDEI — eseu, DOMO- 
KOS — transf. A condus P. Soa
re. (V. DIACONESCU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA CE- 
MIN BAIA MARE 1»—U <18—6). 
Partidă spectaculoasă, de bun 
nivel tehnic. Au condus mal ta
tii gazdele, apoi bălmărenii au 
revenit, lutnd avans minim 
(18—15), pentru ca In final ai- 
bienii să forțeze șl să dștlge. Au 
marcat FERARU — eseu, IVAN- 
CIUC — 4 .l.p„ Z. TAMAȘ — 
l.p.c., respectiv TOADER — 5 l.p. 
Arbitru : P. lonescu. <1, BOȚO- 
CAN, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 3—3 
(3—3), Joc deschis, rezultat echi
tabil, stabilit din lovituri de pe
deapsă : PETER, respectiv BU- 
COS. (C. CREȚU, coresp.).

FARUL — RAPID 24—3 (7—8). 
Patru titulari au lipsit Farului, 
a)țl doi s_au accidentat ta curau’ 
Jocului. Cu toate acestea, cons- 
tanțenil au obținut o victorie 
convingătoare, prin eseurile mar
cate de PLLOȚSCHI 2. MARCU 
șl OPRIȘ, unul transformat de 
V. ION. Au mal Înscris BEZUȘ- 
CU — 1 Lp., respectiv ȘIȘ IU *~ 
l.p. A cendus I. Bănică.

CLASAMENT

I 
I 
I
I 
I
I 
I

MAI BINE SE JUCA PE li

L FARUL 6 16 6 150—17 15
2. Steaua 5 5 0 0 130—50 15
3. Dinamo 5 4 0 1 135—26 13
4. Șt. Petroșani 4 2 2 0 48—34 10
5. CSM Sibiu S 2 1 2 50—06 10
4. Șt. Baia Mare 5 2 0 3 54—43 9
7. Rulm. Bîrlad S 2 0 3 15—72 9
8. Grivlța Roșie 4 2 0 2 30-40 8
1. Pollt. Iași 4 2 0 2 38—66 8

10. Rapid S 1 1 3 20—70 8
11. Pollt. Cj. Nap. 4 1 1 2 22—34 7
12. „U" Timiș. » 0 2 3 27—75 7
13. Sp. Stud. 1 • 3 3 36—89 7
14. Gloria Arad 1 • 1 4 35—06 6

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Etapa a 8-a a Diviziei

SĂRACĂ ÎN GOLURI, 
SĂRACĂ ÎN FOTBAL...

O etapă cu citeva rezultate notabile, „premiere" pentru autoa
rele lor. Ne referim la victoria Stelei In deplasare, singura reu
șită de o formație oaspete tn acest al l-lea „rund” ; la succe
sul obținut, In această toamnă, de C.S. Tlrgovlște (numai un 
1—0, tn dauna lui F.C. Constanța, dar care, cu trei minute îna
inte de... apocalips, a readus ztmbetul pe chipul suporterului 
din tribună) ; la punctul pierdut, pe propriul teren — In bene
ficiul Jiului — de liderul clasamentului. Sportul studențesc, In
tr-un meci Jucat aproape tn sens unic timp de M de minute. 
Și ar mai fi de reținut, tn această cea mai neproductivă etapă 
din actualul campionat, cele patru goluri tnscrise de Petrolul 
Ploiești tn plasa porții lui F.C. Bihor. După acel 0—0 de la Ttr- 
goviște, din etapa trecută, realizat In „maniera Herrera", ex-dl- 
viztonara „B" reușește acum un scor categoric, pe placul lui 
Viorel Mateianu. Un fapt este limpede : mai „bitrtn" cu doi 
ani la revenirea pe prima scenă a țării, Mateianu nu mai pleacă 
la luptă. In orice situații, cu pieptul descoperit și plusul de în
țelepciune va prinde bine echipei șl antrenorului ei.

In rest f Mal puține lucruri bune de spus, destule dintre gazde 
chinuindu-se, literalmente, plnă a obține... mlniviciorii. In locul 
fotbalului așteptat — In ton eu cel practicat, tn ultima vreme, 
de formațiile noastre representative și de club. In compania 
unor partenere de peste hotare, creditate cu frumoase cărți de 
vizită — am avut jocuri de slabă factură și. In unele cazuri, 
la Timișoara, Bacău și București, pe stadionul „ti August", pre
sărate cu durități. Șt, cum la meciurile „Poli” — Steaua și Di
namo — F.C. Argeș cavalerii fluierului n-au fost fermi In a re
prima gesturile nesportive sau duritățile petrecute In teren, 
antijocul a fost la el acasă ; plnă intr-atlt Incit „scenele* pe
trecute tn partida-debrg, programată In nocturnă, a adus mal 
degrabă cu pugilatul decit cu fotbalul. Rotind complet repetiția 
generală cu publicul — cifrat la peste S0 000 de iubitori ai fot
balului, care au rămas neclintiți In tribune sub o ploaie toren
țială (ca să vadă ce 7) — înaintea manșei a doua cu Dultla 
Braga, Dinamo este datoare după meciul eu F.C. Argeș să me
diteze la „partea ei de vină". Să ia măsurile cuvenite, astfel ca 
— eliminind din jocul ei nervii atu de costisitori, mai ales In
tr-o partidă de cupă europeană — echipa să poată evolua la 
Praga, la înălțimea aplaudatelor prestații din meciurile eu Va- 
lerengen și Dukla — manșa I. Cu aceleași intenții — pentru ca 
„europenele" noastre să-șl păstreze intacte, miercuri, șansele de 
calificare tn turul doi —, II adresăm și lui Bălăci același apel. 
Tuturor celor ce sini tentați să-și iasă din „rol" In detrimentul 
echipelor pe care le reprezintă, al fotbalului nostru — In ultimă 
analiză.

Gheorghe NICOLAESCU

Dacâ meciul acesta s-ar fi Ju
cat pe Întuneric, atunci, cu sigu
ranța. Jucătorii nu a-ar mal fi 
găsit pentru a m lovi atlta, 
.capodopera* arbitrului, din fi
nal, ar fi rămas neobservata, iar, 
nai, spectatorii, n-am mal fi văzut 
tot .circul* din teren, eu buscu
lade. lmbrlncell, .grămezi* ne
ordonate, loviri cu șl lăra balon, 
proteste, gesturi necontrolate (1 
tot arsenalul antl-lotbalulul. S-a 
Jucat, Insă, sub o nocturnă ex
celentă. șl aproape o Jumătate de 
oră a fost un meci alert, plăcut. 
Dlnamoviștil se vedeau, din start, 
lideri, adversarul părea o pradă 
ușoară, după acel 0—3 de la Con
stanța. numai că, la București, 
echipa Iul Dobrln a Început 
neașteptat de dezinvolta, cu ci
teva șarje ofensive de mare pe- 
riculozltate, Irealte de Nica, Ra
du II (de două ori) șl. mai ales, 
Turcu, in mln. 42. Așteptam ca 
bucureștenll să răspundă la a- 
eeastă replică nebănuită a arge
șenilor șl să anuleze handicapul 
absenței Iul D. Georgescu șl Cus- 
tev, prlntr-un joc matur, lucid, 
angajant. Numai că dlnamovlștll 
au ales zbuciumul nervos, repli- 
elnd la intrările tari ale defensi
vei piteștene (Tulpan ta med 
special) cu aceeași monedă (Dinu 
șt Vâetuș au lovit chiar adversa
rul fără balon, In min. ZI și 38; la 
prima abatere arbitrul se afla cu 
spatele), manieră ce nu putea a- 
duce lumina necesară In evoluția 
campionilor, care ne obișnuiseră 
cu nocturne de spectacol. Cu a- 
cest stil „precipitat*, fără Izbindă 
(numai două ocazii clare. Mul- 
țescu — mln. 10 șl Iordache — 
min. 34) gazdele nu vor face de
cit să amplifice nervozitatea din 
finalul reprizei, dnd șl Dinu va 
cădea victimă intrării dure a Iul 
Radu H.

Ploaia torențială Începută In 
pauză a răcorit spiritele 
mult prea încinse. Argeșenii 
vor renunța la atacurile lor tă
ioase, bucureștenll vor domina 
clar, dar fie că vor rata prin 
Augustin (mln. 49), Orac (mln. 
58), I. Marin (min. 64) șl, ta 
special, prin Văetuș (mln. 77), 
fie că portarul Cristian se va 
dovedi inspirat In mln. 87, 70 și 
75. A venit Insă min. 83 I Atunci, 
Iordache a șutat de la dis
tanță, AUGUSTIN, aflat intr-un 
careu aglomerat, a trimis balo
nul In poartă, dinamovlștil s-au 
îmbrățișat, dar arbitrul M. Salo- 
mir nu s-a dus spre centrul te
renului să indice gol, el... spre 
careu! mie (pentru ce 7 1), după

care, tncon. 
belor echip 
șlerul Cr. 
consulte ev 
centrul teri 
rupere de 
(timp In e 
eklmîzutt pes 
reluat șl b\ 
scris un rc 
07, prin OF 
problemă d 
declarat : »> 
lui cu mln 
guști.", a i 
nenț, 
O asemei. 
deaua de p 
va prompt, 
numai el, ai 
pe de fază, 
semen ea ju 
Dimpotrivă, 
nea partida 
priză, dnd, 
nesancționat 
tomașe roșii

u
Un med 

altfel ar p 
partidă ta c 
tă a llderu 
un gol in 
fără Sălăjar 
deși — prin 
vute — stut 
registre rec 
nostru de b 
tăzl 7

Trei stat 
0—0. 1) cat 
zi fantastici 
Dasaev șl > 
barele, care 
ori, atund 
tut ; șl (abis 
eomblnatlvă 
negrilor* pe 
a transformi 
tr-o adevăra 
înlesnit freni 
tr"3 Iul Vi 
C41C 30—40 d 
eare le-a 
.Sportul*, de 
gulescu.

La un mo 
strigat din 
mingea !* Șl 
ta primul ri 
minge, cu 1 
sau mal puț 
In plasa prț! 
merare a oca 
Mzat In prir

DANIELA MOISE Șl MIHAI ȘOVAR

S-A SPART GHEATA, 
DAR DUPĂ CiTE EMOȚII!

C.S. TlRGOVIȘTE 1 (0)
F.C. CONSTANȚA 0

Stadion Municipal ; teren bun ;
timp înnorat ; spectatori — circa 9 000.

MAI MULTE FAULTURI DECi

Învingători In ..
Timp de 3 zile pe terenurile 

de tenis din complexul sportiv 
al armatei Steaua din B-dul 
Ghencea s-a desfășurat concursul 
republican dotat cu „Cupa 
Steaua**, la care au fost prezenți 
jucători de la Ț.S.K.A. Moscova. 
Ț.S.K.A. Sofia, selecționata ar
matei R.P.D. Coreene gi clubul 
organizator.

Atît întrecerile seniorilor cît și 
cele ale juniorilor s-au bucurat 
de un frumos succes. Finalele au 
adus față în față pe cel mai 
buni dintre jucători, care au știut 
mai bine să treacă peste dificul
tățile fiecărui meci din tururile 
premergătoare celor care aveau 
Bă decidă pe învingători.

In finala senioarelor, Daniela 
Moise (Steaua), una dintre tine
rele noastre în plină afirmare, a 
realizat o victorie frumoasă șl 
de prestigiu în fața Ninel Avde
eva (Ț.S.K.A. Moscova), finalistă 
a compionatului sovietic, pe care 
a lntrecut-o cu 7—5, 4—6, 6—1. In 
ultimul set, cînd retururile pu
tem i ce ale Danielei Molse au fost

CUPA STEAUA'' LA TENIS
dublate și de „stopuri44 lingă fi
leu, ea nu a mai lăsat nici un 
dubiu de partea cui se va Încli
na victoria.

La seniori, revelația turneului 
a fost Mihai Șovar (Steaua). Du
pă ce a eliminat pe rînd pe Iuri 
Fillov. (numărul 1 pe tablou) și 
apoi pe Ghenade Avdeev (ambii 
Ț.S.K.A. Moscova), Mihai Șovar 
a realizat în finală, In compania 
colegului de club Adrian Marcu, 
un meci punctat cu aplauze pen
tru frumusețea fazelor și, mai 
ales, risipa de energie depusă in 
ambele părți ale fileulul. Dealtfel, 
scorul vorbește de la sine : 7—6, 
7—5 pentru Ml hai Șovar.

în turneele juniorilor, victoriile 
au revenit : la fete Katerinei Ma
leeva (Ț.S.K.A. Sofia), care a 
întrecut-o pe colega el de club 
Bogdana Mironova cu 6—2, 6—2, 
iar la băieți lui Bogdan Badlu 
(Steaua), învingător cu 6—3, 6—4 
în fața lui Silviu Gorgan 
(Steaua).

Octavian VIN TIL A

I Șuturi x 30-7 (pe poartd : 0-2). 
Corner* : *4— 2. A marcat SAVA (min. 
871.

C.S. TlRGOVIȘTE i VOINEA - Nl-

Iculescu (mln. 79 Cojocaru), Dumi
trescu, Ene, PITARU — Aelenei, Aglu, 
KALLO — Greaca (mln. 46 Petre), 
Save, O. Popescu.

IF.C. CONSTANȚA x COSTAȘ - Pur- 
cârea, 1. CONSTANTINESCU, ZAHIU, 
Ccwamalâu — Cache, Vanea, Mânâllâ 
- Buduru (mln. 83 Turcu), Penlu, 

IPetcu (min. 46 Matache).
A arbitrat bine . R. Petrescu ; la li

nie : 1. Orzațâ (ambii din Brașov)

și T. Chelu (Giurgiu).
Cartonașe galbene s PFTARU, PUR- 

ICAREA, AELENEI, VANEA, BUDURU.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 3-1 (0-0).A venit șl ziua primei victorii 
tîrgovlștene, zi care însă va stă
rui mult timp în amintire, mai 
exact finalul partidei. Un final 
de meci care a făcut ca inima 
tribunei să Înregistreze în numai 
dnci minute salturi de puls de-a 
dreptul periculoase. In min. 82, 
cursa solitară a lui Pen iu spre un 
gol inevitabil era urmărită de o 
asistență care avea respirația pur 
șl simplu tăiată, dar a intervenit

salvator portarul Voinea, respln- 
gînd cu piciorul, la marginea ca
reului mare, șutul atacantului 
constănțean. Un imens balon de 
oxigen, venit la timp, atît pentru 
cei din tribune, cît mai ales 
pentru jucătorii tlrgoviștenl, care 
în mln. 87 au reușit să înscrie 
golul mult așteptatei victorii. 
In urma unui corner, SAVA, 
dintr-un careu de 6 m extrem 
de populat, a izbutit să Înduple
ce îndărătnica minge să intre In 
plasă, prlntr-un șut din cădere. 
Pînă In acel moment privi
rile spectatorilor au fost îndrep
tate aproape în permanență spre 
poarta lui Costaș. supusă insis
tent unei puternice presiuni. A 
fost o dominare dramatică, dar 
cenușie și ineficientă, tirgoviștenil 
negăsind antidotul străpungerii 
unei apărări supraaglomerate, ei 
resimțind din nou lipsa acută a 
unui „om de gol4*. Nerăbdarea 
realizării primei victorii și-a pus 
pregnant amprenta pc construcția 
acțiunilor tirgoviștene, stereotipe, 
axate pe o ploaie de centrări, cu 
șuturi care au avut rareori pre
cizia scontată (un singur șut pe 
poartă în prima repriză). Din 
rarele faze periculoase am notat 
șuturile lui Aelenei (min. 60), Sa
va (min. 67), O. Popescu (min. 
74) la care însă s-a opus cu si
guranță Costaș.

Adrian VASILESCU

Med fâr* strălucire, în care 
jucătorii celor două echipe în loc 
«â-și vadă de... treabă (de fot
bal) au căutat să-și plătească 
unele polițe mai vechi. De aici 
numeroase intrări dure, te
nul dîndu-1 de la început Catar- 
giu prin cele două faulturi la 
Chitaru și C. Solomon, după care 
„replica" gazdelor nu s-a lăsat, 
din păcate, așteptată, Cărpud 
faultîndu-1 pe Teleșpan. A rezul
tat, ded, un joc lipsit de spec
taculozitate, cu rare faze de poar
tă, prima derulîndu-se abia în 
min. 20, dnd Șoșu a reluat, cu 
capul, imprecis. In min. 24 avea 
să se înscrie singurul gol al par
tidei : Andrieș a urcat In atac 
pe partea dreaptă, i-a transmis 
balonul lui Penoff, acesta l-a 
prelungit la ȘOȘU, care a șutat 
plasat, de la 16 m, în colțul din 
stingă al porții lui Roșea. In 
continuare, gazdele au păstrat 
Inițiativa, au atacat tot timpul, 
Invitate șl de jocul mult prea 
defensiv al vîlcenilor. In min. 
26, Roșea s-a remarcat la șutul 
Iul Penoff. Apoi, în min. 38, oas
peții au expediat primul lor șut 
spre poarta lui Mangeac. dar 
mingea trimisă de Preda a tre
cut pe lîngă bară. Ultima ocazie 
a primei reprize s-a consumat în 
min. 40, cînd același Penoff a 
ratat din colțul careului de 6 ml

Primul sfert de oră al reprizei 
secunde a aparținut tot băcăua-

S.C. BACĂU 
CHIMIA RM.

Stadion „23 
bun ; timp fri»m 
10 000. Șuturi x 
6-1). Corner® x 
(mln. 24).

S.C. BACAU 
CARPUCI (min. 
LUNCA, Vijcrec 
Penoff, Șoșu — 
taru (min. 66 Ți

CHIMIA t Roș 
glv, PREDA, Ch 
dru, IOVAN - 
Udricâ), Stanca 
Glngu.

A arbitrat bin 
“ ' *: J. Gram- 
v-m c-ucureștl).

Cartonașe ga 
NOFF.

Trofeu! Petscl 
rante : 5-0 (4-0

nilor, după ca 
librat, oaspeți: 
mal insistențl 
timp ce gazdt 
ează Rid o sii 
pețil au fost 
egalare prin 1 
șut de la 10 i 
83 — scăpat 
curajos de Mf

Gl

TINERELE ATLETE AU ÎNTRECUT ECHIPA
(Urmare din pag. 1)

ttalcenko (U) 31,48 m, Elena Se
livanova (U) 47,62 m; 4X100 m, i 
România (Lucia Negovan, Cria- 
ttaa Vlăsceanu, Maria Vlăscea- 
»u, Anișoara Cușmir) 45,84, U- 
oraina (Zvetlana Mamalevskaia, 
Lariaa Sotnlcenko, Oxana Polo- 
■lk, Elena Skarjtaskaia) 46,40 ; 
MASCULIN : 100 m: Cătălin Mar- 
gău (R) 10,67, Viiktor Brlzghin
(U) 10,84, Alesandr Nabuda (U) 
18,86, Radu Ababel (R) 11,00;
*00 m : Via-ceslav Karpovlcl (U) 
48,23, Ro-meo Drăgușanu (R) 48,75, 
Mihail Rudeak (U) 49,36, Liviu
Reșca (R) 49,60; 1 500 m : Anato
li Legheda (U) 3:48,96, Seirghel
Juplev (U) 3:49,26, Laszlo Dar-
vas (R) 3:51,44, Eugen Enăchioiu 
(R) 3:52,78 ; 110 mg : Vlktor Ba- 
traoehko (U) 14,10, Ion Păclola- 
nu (R) 14,52, Zzolt GydngyOsy
(R) 14,61, Boris Korollov (U)
14,67 ; prăjină : Serghet Bubka 
(U) 5,20 m, Valeri Tkaoenko (U) 
5,00 m. Dan Ganea (R) 4,60 m, 
Răzvan Stanescu (R) 4,40 m ;
înălțime: Constantin Militaru (R) 
3,20 m, Serghel rinlțkl (U) 2,15 m, 
Sorin Matei (R) 2,15 m, Ghenaxll 
Avdeenko (U) 2,10 m; trlplusait : 
Vadim Kobileanskl (U) 16,48 m, 
Mihai Bran (R) 18,05 m, Vasili 
Afinoghenov (U) 15,84 m, Ma
rian Nenclu (R) 15,56 m ; greu
tate : Oleg Cernlșlov (U) 17,34 m, 
Oleg Zolotuhin (U) 16,56 m. I*m 
Strole (R) 15,53 m, Marius An- 
cirușcă (R) 15,13 m ; suliță 1 Ser-

gltel Glebov (U) 78,10 m, Nlcu
Roata 67,60 m, Eduard Budnik 
(U) 67,06 m, Marius Andrușcă
84,24 m ; 10 km marș : Vitali Po_ 
povici (U) 43:54,32, leu Păun (R) 
44:13,10, Vladimir Plșko (U) 
45*9,33, Gheorghe Frecățeanu 
(R) 46:36,00 ; 4X100 m : România 
(Radu Ababel, Cornel Hăpătanu, 
Călin Dediu, Câta lin Margă u) 
41,25, Ucraina (Vitali Balko, A- 
lesandr Nabuda, Vlktor Batra- 
cenko, Vlktor Brlzghin) 41,28 ; 
3 600 m obstacole i Vaier! Van- 
deak (U) 8*2,72, Dmitri Dittașok 
(U) 8:52,90, Teofll Cioban u (R) 
• *3,04, Marian ■ Bălan (R) 9:06,46.

DUMNICA: FEMININ : 200 m: 
Daniela Matei (R) 24,42, stela
Manea (R) 24,71. Liuda Djîhalova 
(U) 24,96, Elena Voroo'cenko (U) 
25,15 ; 800 m : Mitica Junghiatu 
(R) 2:05,74, Mariana Simlanu (R) 
3*6,47, Nina Gorbatiuk (U) 2:06,52, 
Alla Smoleak (U) 2:03,24 ; 3 000
m : Oxana Mașevskaia (U) 9:32,60, 
Iul la lonescu (R) 9:3ț,00, Daniela 
Vleru (R) 9:36,88; 4x400 m: Româ
nia (Stela Manea, Ela Covaci, 
Cristina Cojocaru, Daniela Matei) 
3:37,39, Ucraina (Elena Vorobcen- 
ko, Liuda Djîhalova, Irlna Jda- 
nova, Olga Vladîkina) 3:38,61 ; 
100 mg: Ilona Dumltrașcu (R) 
13,70, Maria Vlăsceahu (R) 13,92. 
Zvetlana Mamaevska (U) 14,18,
Natalia Loza (U) 14,57 ; Înălți
me: Svetlana Odlnțova (U) 1,80
m. Marina Borllo (U) 1,73 m. Pe
tra Mlhalache (R) 1,75 m, Octa
via Nif (R) 1,70 m ; greutate :

R.S.S. UCRAINENE
Elena Kozlova (U) 17,03 m, Elena 
Selivanova (U) 15,71 m, Mlhaela 
Samoilă (R) *4,34 m, Livia Si
mon (R) 14,21 m ; suliță : Cris
tina Dobrinoiu (R) 59,70 m, Vera 
Guseva (R) 55,60 m, Natalia Ia- 
kubenko (U) 51,66 m, Mihaela
Popescu (R) 42,44 m ; MASCU
LIN : 200 m : Cătălin Margâu
(R) 21,48. Viktor Brîzghin (U)
ÎL,72, Aleksandr Nebuda (U) 21,90, 
Cătălin Tarău (R) 22,21 •_ 800 m: 
Petre Drăgoescu (R) 1:53,81, Ana- 
todi Legheda (U) 1 .*54,16, Mihail
Rudeak (U) 1:54,63, Laszlo Dar-
vas (R) 1:54,65 ; 5 000 m : Ser-
ghd Jupiev (U) 14:33.34, ECTgen
Enăchloiu (R) 14:33,86, Marius
Postoacă (R) 14:35,50, Aleksandr
Ersov (U) 14:42,00 ; 4x400 m x
România (Romeo Drăgușanu, Li
viu Roșea, Dan Preoțescu, Petre 
Drăgoescu) 3:13,60, IJcraina (Ser- 
ghei Deduhov, Boris Korollov, 
Vîaceslav Karp-ovid, Ruslan Mis- 
cenko) 3:14.22 ; 400 mg : Ruslan 
Miscenko (U) 53,19, Serghel De
duhov (U) 53,93, Liviu Dragoman 
(R) 54,83, Gheorgh© Chlrilă 55,52; 
lungime : ion Bulac (R) 7,77 m, 
Vadim Kobîleanski (U) 7,57 m,
Laurențiu Budur (R) 7,53 m, Va-- 
sili Afinoghenov (U) 7.18 m ;
disc : Ștefan Korpoș (R) 57,72 m, 
Aleksandr Greciko (U) 53,20 m,
Marian Albu (R) 47,12 mt Oleg
Zolotuhin (U) 47,06 m; ciocan :
Iuri Pastuhov (U) 71,68 m, Ser- 
ghei Dorojon (U) 68,36 m, AJe-r
xandru Ștefănescu (R) 58,10 m,
Vianor Brehuță (R) 52.56 m.

STEAUA CONDUCE DUPĂ PRIMUL TUR 
ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

MIERCUREA CTUC, 26 (prin te
lefon). Ultimele două etape ale 
primului turneu al campionatu
lui Diviziei „A" la hochei, consu
mate sîmbătă șl duminică în lo
calitate, au prilejuit jocuri ani
mate șl destul de echilibrate. 
Dacă pe planul disputei, al în
trecerii propriu-zise, cele 4 echi
pe au • făcut evidente eforturi, 
din păcate, în ceea ce privește 
aspectul tehnic șl tactic șl, mai 
ales, disciplinar ele au rămas 
datoare. Sîmbătă, finalul jocului 
Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc 
(5—3) a fost marcat de unele ie
șiri nesportive de ambele părți, 
iar în final și de o comportare 
nesportivă a unor spectatori față 
de arbitri. Duminică, partida 
Steaua și Dinamo nu s-a înche
iat. deoarece în mln. 32, la sco
rul 2—0 pentru Steaua, Dinamo 
a părăsit patinoarul. Ce s-a în- 
tîmplat 7 In acel minut Steaua a 
marcat un gol, după opinia noas
tră valabil, la validarea căruia 
portarul Gh. Huțan — Dinamo 
(pe care-1 aplaudăm pentru 
prestația sa hocheistică, dar pe 
care îl dezaprobăm pentru repe
tate și nejustificate proteste la 
deciziile arbitrilor) a aruncat cu 
mănușa în arbitrul M. Enache. 
Consecința a fost firească : pe
deapsă de meci de rea conduită, 
care se sancționează cu elimina

rea jucătorului în cauză, deci a 
portarului Gh. Huițan. Dinam®, 
care n-a avut înscris pe foaia de 
arbitraj un portar de rezervă 
pentru a înlocui pe Gh. Huțanu, 
s-a retras de pe teren.

Steaua, neînvinsă după acest 
turneu, conduce cu 12 puncte.

REZULTATE — BÎmbătă : 
Steaua — Dunărea Galați 12—2 
(4—0, 2—1, 6—1) — au marcat 
Cazacu 4, Hălăucă 3. V. Huțanu, 
Ungureanu, Jumătate, Pogăceanu, 
Udrea, respectiv Brandabur și 
Dinu ; Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc 5—3 (0—1, 1—0, 4—2) — au 
înscris Solyom, Plsăru, Costea 2, 
Gherghișan, respectiv, Mikloș, L. 
Bartalis șl Gali. Duminică : S.C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea Ga
lați 5—1 (3—0 0—1, 2—0) — rea
lizatorii golurilor Gereb 2, Bo- 
goș, Z. Nagy, T. Mikoș,_ respec
tiv Marcu ; Steaua — Dinamo 
— întrerupt în mln. 32 la 2—0

Campionatul va continua cu cel 
de al doilea turneu, începînd din 
3 octombrie, la București.

Calin ANTONESCU

Tlrgmureșenll 
de acest meci, 
peripețiile de le 
vară (scor, 1—1 
trase cu un p 

și mai ști 
în stare Bă înv 
tare. în minuti 
deie au răsufk 
nînd două pun< 
eare le merită 1 
bil. A.S.A. a cîș 
tuși, paradoxal, 
țla din teren și 
tehnică. Rapo 
(17—3) redă cel 
mia partidei, ia 
minți că Fanicl 
cu portarul, șl 
(min. 70) șl fui 
el singur în fața 
cat curajos de 

au ratat mi 
B Cldnl a ratat un 
85, acordat oorec 
mLs de Eftimle i 
oeri (Arici u a in 
Ionului, a plonji 
spectaculos), se 
ră teama de a 
putea cîștliga 1. 
mare de goluri, 
veni în replică < 
de a marca, din 
Pițurcă, Șoarece 
avut de trei ori 
nar44, dar au rata 
etnd Eftimie a 
din poziție bună, 
doar două „moi 
prea puține ca să 
ții pentru un rez



D'INA'MO-----
F.C. ARGEȘ

2 (0)
0

I am- Stadion „23 August* ; terwi bun; 
*• tu* timp — ploote torențială dupA pousA; 
•A ie spectatori — circa 40.000. futurl i 
arate 22-8 (pe poarte : 8-4). Comoro i 
între- 11—1. Au marco t x AUGUSTIN (mln. 
tin Ute 83) fl ORAC (min. 87).
i fost DINAMO t Moraru - 1. Morte, NJ- 
111 B-fi coloo, Dinu, Stredte — Drognoo, Au* 
Bl In- gustin, Mulțescu — tordochs, VAotaț, 

min. Orac.
gol- F.C. ARGEȘ x Cristian - M. Zamfir, 

.lan a CTrstea, Stancu, Tulpan — lovănescu, 
is go- Molceanu, Badea — Turcu, Radu K» 
i Au- Ntoa.

tost A arbitral slab M. Salomlr j la R- 
I* rtfo x M. Man (ambll din CtuJ-Na- 

per- C;. Teodorescu (BinAu),
rezol- Cartonașe galbene t I. MARIN, 
hlvoc, STANCU. RADU IL IORDACHE. 
iproa- Cartonașe roșii t M. ZAMFIR,
un a- Trofeul Petschovschi x 7. La spe-
lstat 1 ranțe x 0-0.
enaiu- *■
a re» fauflt In careu asupra Jul Vietug 
ltâțne (mln. 44) lntr-o lovituri liberă...

car- «Un afara careului.
t an Mircea M. IONESCU
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SPORTUL STUDENȚESC 0
JIUL PETROȘANI 0

Stadion Sportul itudonț.sc ; timp 
tnmos i toron bun ; spectatori - 
drco 2 000. Șuturi ■ 19-3 (pe poarta: 
îl—V). Comoro : 8—1.

SPORTUL STUDENȚESC I Speriata 
- MIMAI MARIAN, lorgulmeu, Co 
sa». Muoteanu II - CH1HAM, O. Io- 
noocu (mln. 81 Teriisș), Pond — H. 
Orlgoro, M. Sandu, BUCURESCU.

JIUL i CAVAI - V. Popa, Neogo, 
VIZITIU, Stana — Muta, Vargo (arin, 
80 Șumutaruchl), Dina — Stoonenu, 
V»m (mln. 4« MIRCEA MARIAN), 
B&U0.

A arbitrat bine FI. Popescu | 1a 
Rnlo i S. PantellmonMcu (ambii dbi 
PtotațW) ,1 S. N.cșuleocu (Tltgovlște).

Cartona). galbene l BĂLUȚA, IOR- 
OULESCU, M. SANDU, CAVAL

Trofeul PoUchorschl : 9 l La «pe-
Krnur : 0-0 

îl!
i m
0

foarte
— circa 
xxxrtâ :

SOȘU

spațiului, dar putem opune că 
s-a ratat de la un motru CM. 
Sandu, mln. 4), tar atnd Caval 
plutea pe eeranul porții, barele 
s-au opus ca intr-un film mon
tat. (La un moment dat, la bara 
Iul FL Grlgore, mln. 33, Caval, 
bâtut. l-a ,1 zlmblt Înaintașului 
bucureștean). Au fost 81 guturl 
formidabile (oa acela al Iul Chl- 
hala, din mln. N, dar Caval era 
mereu acolo). Iar <dnd nu mal 
era șl nici barele nu mal puteau 
face nimic, .vlrful* Mircea Ma
rian scotea de pe lima porții. 
Culmea e că acest meci ar fi 
putut să se soldeze ,1 cu un 1—0 
m favoarea Jiului, la mln. S3, 
rfnd Stoenescu s-a trezit singur, 
ou toată echipa bucuregteană 
.plecată", sl a ratat doar cu Spe- 
rlatu In față. Așa s-a lnchriat 
un meci de 8—0, eu profil de
10—1...

loan CHIRILA

krțdrieș, 
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-H, ChV
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jd., oas- 
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a (mln.

blocat
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Jec dinamic, spectaculos fl e- 
ehMibrat, stmbătă la Brașov, am
bele echipe apărfndu-șl șansele 
cu multă dlrzenle, dar șl — 
spre lauda lor — Intr-o notă de 

.deplină sportivitate. Schimbați 
' ..ident In bine, oomparativ cu 
evoluțiile anterioare, brașovenii 
au jucat de această dată cu o 
mare voință. Victoria deosebit 
de prețioasă a gazdelor este me
ritată șl putea fl chiar mal cla
ră, dar ea s-a menținut totuși 
Incertă plnă la ultimul fluier al 
arbitrului, deoarece hunedorenll 
— neîmpăcațl cu ldeea lnfrlnge- 
ril — au asaltat insistent spre 
final poarta apărată de Clipa. 
Singurul got al partidei a fost 
Înscris in mln. 14 do către fun
dașul central NAGHI, care — ve
nit In sprijinul coechipierilor săi 
din atac — a reluat plasat, dar 
totuși parabil. mingea trimisă în 
careul oaspeților, din lovitură li
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A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)
F.C. OLT 0

Stadion „23 August* ; teren foarte 
bun ; timp frumos, călduros : ipwta- 
tari — circa 9 000. Șuturi x 12-6 (pe 
poartâ 5—3). Cornere x 17—3. A mar
cat HAJNAL (mln. 68).

A.S.A. x Naște - SZABO, JENEI, 
tapir, GALL - DULĂU, C. Hle (mta. 
61 Biro I), B6!5ni — Ceorcerl, Fonici, 
HAJNAL

F. C. OLT : ARIOU - Bdrbuleecu, 
fonașcu, Bimbescu, MATEI — Eftlmle, 
ȘOARECE, Rota-ru — PrepefTțâ (mln. 
71 Șisoe), tamandi (mln. 75 State), 
Plțurcâ.

A arbitrat bine N. Rainea (Bîrlad) j 
ta Hole : R. Matei (București) fl T. 
Crucecmu (Tecuc i).

Cartonașe galbene x BUMBESCU, 
BOLONI, FANICI.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 0-2 (0-1i).

Olt a fost dominată, uneori ca
tegoric, bar atacul său a jucat 
slab (Prepeliță, Iamandl, Pițur- 
că), extrema stingă evldențiin- 
du-se doar în fazele de apărare. 
Rezultatul partidei s-a decis în 
min. 68, cînd fundașul Bărbules- 
cu a respins greșit o centrare 
înaltă, pînă la HAJNAL, care, 
din colțul careului de 16 m, îtln- 
ga, a șutat din voleu, în colțul 
lung, surprinzîndu-1 pe Ariciu.

Constantin ALEXE

CIND NU VEZI BiRNA...
Cu dnd mijlocași In echipă fi 

cu un singur atacant de meserie 
— Clmpeanu II —■, Steaua nu 
01-a ascuns, de la Început. Inten
ția de a menține scorul alb. In
tenție manifestată prlntr-o apă
rare grupată la marginea supra
feței de pedeapsă, acolo undo s_a 
01 consumat marea majoritate a 
acțiunilor ofensive ale echipei 
adverse, Poli conducted ostilită
țile. dar fără nld un rezultat pe 
tabela de marcaj. Singurul out 
periculos al timișorenilor a fost 
cel expediat de Angliei, dintr-o 
lovitură liberă de la >0 m (mln. 
17), Iar singura reacție penetran
tă a Stelei s-a produs spre fi
nalul primei reprize (mln. <3), 
atod st. Popa a centrat peste în
treaga apărare adversă la Ballnt, 
care a trimis balonul cu capul 
puțin peste transversală.

După pauză, joc dezordonat, 
trecerea Iul Angliei ca vlrf do- 
vedlndu-se nelnsplrată. Abia in 
mln. 83 Poli reușește o șarjă 
fierbinte la poarta lui Nlțu, În
cheiată Insă doar cu un corner. 
$1 apoi echipa gazdă se atinge. 
Inctegtedu-l-se însă nervii, ,bl- 
eluițl* șl ei de unde decizii ero
nate ale .centralului*, uneori 
chiar in contradicție cu oemnall- 
zărlle exacte ale tușlerllor șl 
prea tolerant eu Ieșirile nespor
tive din teren. In ultimele 18 
minute Steaua forțează, văzind

JOCUL OCAZIILOR IROSITE
încă din primele minute Uni

versitatea Id arată Intențiile o- 
feneive șl Cămătarii — forma ex
celentă In eara se află, atacan
tul cralovean expediind în se
cunda M un periculos „cop" pe 
Bagă poarta Iul Bucu, od care 
avea să ciștlge dudul său cu 
ofensiva studenților prin plasa
ment și siguranță In Intervenții. 
De pildă. In mln. 3, Cămătaru 
se strecoară prin „barajul* din 
tața Iul Bucu, dar acesta lese 
curajos la limita careului și blo
chează balonul eu prețul unul 
fault. Execută Irimescu șl tot 
Bucu trimite în corner. Un mi
nut mal tirzlu, Clrțu șl Negrllă 
Încearcă șl el vigilența portaru
lui ieșean prin șuturi puternice. 
<te flecare dată deviate de el In 
aorner.

Acesta va O, dealtfd, „sce
nariul* medului : presiune pu
ternică a fostei oampleane (așa 
euan reiese și din cifrele Înscrise 
In caseta tehnică) care a jucat 
aproape întreg meciul In jumă
tatea de teren a oaspeților rta- 
tHenuhil Central, dar lipea <te 
concentrare a atacanțllsr — în 
special a lud Clrțu — In fața por
ții a făcut ca acarul să fia mi
nim. De pildă, in mln. 8, Clrțu 
face... balet cu Sigmlrean șl Ur
au, dar șutul merge alături ; fo 
mln. 83, același Clrțu tel face un 
excelent culoar de șut, dar de — 
data aata Bucu boxează balonul 
ta corner eto. eta. Singurul a- 
tacant eu adevărat perlculoa, re- 

0 VICTORIE A TOTALEI
beră, de Borlceanu. Ambele e- 
chlpe și-au mal creat apoi eoazdl 
de a marca, mal multe ta număr 
și mal clare fiind cele ale bra
șovenilor. Astfel, in min. 44, Io- 
niță a respins excepțional ta 
corner mingea splendid șutată 
de la distanță de către fundașul 
Manciu, iar. in mln. 50 șl — mal 
ales — 88, fundașul central Du- 
blncluo s-a opus salvator, in ex
tremis, cu capul la două mingi 
de gol (expediate de Batacllu șL 
respectiv. Lăcătuș) pe care aproa
pe le și văzuserăm ta plasă, 
Compenslnd ineficacitatea pro
priei Hnll de atac, oare s-a pre
zentat sub așteptări, hunedorenll 
și-au Încercat șansa prin șutu
rile mijlocașilor Kleln șl Oncu, 
precum, șl ale neabositulul fun
daș central An don e, oare au dat 
(in min. 50, H, 80 și 89) mari e- 
moțil gazdelor.

Constantin FIRANESCU

Meci disputat, deschis, alert, 
ambele echipe —■ dar în special 
gazdele —- aduclndu-șl contribu
ția la realizarea unul spectacol 
fotbalistic frumos, răsplătit, tai 
repetate rfndurl, cu aplauze de 
un public generos rămas ,Ja 
post* chiar și aub rafalele pd-sii 
torențiale din repriza secundă. 
Petrolul a manifestat o mal bu
nă dispoziție de joc șl s-a im
pus printr-un plus de organizare, 
da combativitate șl de Inspirație 
In fazele de po<artă. F.C. Bihor 
s-a dovedit un adversar reduta- 
bH, mal ales Ln formula eu Puș
caș mijlocaș de sprijin, acesta 
asigurînd e mai clară exprimare 
a echipei pe plan ofensiv. Victo
ria gazdelor, pe deplin meritată, 
ar fi putut fi obținută, totuși, la 
un scor mal sever, Judecind du
pă cele cite va mari ocazii de gol 
din finalul întllnlrli, printre care 
șl „bara* lui Toma din min. 87. 
Să nu uităm însă că șl oaspeții 
s-au aflat în min. 56, la un con
traatac supranumerlc, foarte a- 
proape de... 2—2. Ratat acest 
moment psihologic, soarta jocu
lui s-a schimbat în favoarea plo- 
ieștenilor, aceștia avtnd și șansa 
unui Simaciu irezistibil, al cărui 
șut necruțător l-a învins, de cite 
ori a trebuit, pe Albu, Scorul a 
fost deschis în min. 7, etnd 
PANCU a reluat, printr-un voleu 
spectaculos, sub bară, mingea 
excelent centrată de Marica. în 
min. 213 a venit și al doilea gol 
petrolist, în urma unei splendide 
acțiuni a lui Toma, finalizată cu

„POLI* TIMIȘOARA 0
STEAUA I (0)

Stadion 1 Mal : toron bun ; tap 
Irwno, i spectatori — clrcc 13 000. fa
tali i 11-8 (po poartă 8-3). Camere: 
AM. A maraot : OMPEANU N (mln. 
*^OU I Molie - funda, Ffthlnlșan, 
ferMnolu, Lohmann — Vlătâneicu, 
Manea, Poiea — ANOHEL, Bocănfci 
(mln. 46 T. Nicolo.), Gluchlcl.

STEAUA i NIȚU - Anghellnl, FI. 
Morin, Someș (mln. 81 Motani), 
Eduord — Stoica, Muroșan, IOVAN, 
Șt Popa (mln. 67 Mlnec) — Ballnt, 
OMPEANU II.

A orb luat slab V. Ciocan (Bistrița); 
ta linie r N. Dlnoicu șl FI, Tăbliei 
(ambii din Rm. Vllcea).

Cartonașe galbene : ANGHEUNI, 
OHJCHICI, STOICA, ȘERBANOIU.

Trofeul Petschovschi : 7. la spe
ranțe : 2-1 (0-1).
că adversarul nu mal are repli
că, șl cu cinci minute înainte de 
final, la o centrare a lui Ballnt, 
OMPEANU n înscrie, nestin
gherit, eu capul de la 8 tu: 8—1. 
La ieșirea din teren scene peni
bile, nesportive, cu Păltlnlșan In 

rodul principal, răfuindu-se cu 
arbitrul șl lndtlnd tribuna. Poli, 
nevăztnd bima din propriul ochi, 
nu a putut dștiga din cauza mă
rite»' d slăbiciuni.

Paul SLAVESCU

UNIV. CRAIOVA 1 (1)
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion Control ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 20 000. 
Șuturi t 22-2 (pe poartfi : 6-0). Cor- 
nere t 15-0. A morccrt : CAMATARU 
(mta. 10).

UNIVERSITATEA X Lung - Negrite, 
ntlboi, Șteffinescu, Ungureanu — Ți- 
ctearMj, DONOSE, Irimescu — Crlșan 
(mln. 62 Oeolgâu), CAMATARU, 
Clrțu (mln. 75 Bălăci).

POLITEHNICA t BUCU - Sigmirecr, 
B. Grigore, URSU, Cioclrlan — Ro- 
mMiâ N, Cânându (mtn. 30 Paveliuc), 
Anton — Cloacâ, Nemțeanu, Florean 
(mln. 64 Kereszy).

A arbitrat bine M. Ne?u ; ta Bnlex 
I. Medveș (ambii din Oradea) fi A. 
Stocker (Petroșani).

Cartonașe galbene : TttJHOI, NE
GRIUL

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe x 2-1 (1-1).

petAm, a foat CAMATARU. In 
mim. 10 el a |i marcat, dealtfel, 
Mul victoriei prlntr-e acțiune 
Individuali de toatS frumusețea. 
Plecînd cu mingea la picior din 
propriul teren, a driblat tet ce
l-a  Ieșit în cale ți a șutat ne- 
cruțStor : 1—■0. ieșenlt construind 
numai câteva contraatacuri, au 
expediat doar douA șuturi spre 
poarta lui Lung, autorii fiind Ju
cători din liniile din apate: Ro
mii* n (mln. 11) ti B. Grigore 
(mln. B5) I

Mircea TUDORAN

DĂRUIRI
F.C.M. BRAȘOV 1 (1)
CORVINUL HUNEDOARA 0

Stadion Tineretului ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi x 18-3 (pe poartâ x 
F-4). Cornere : 7-8. A marcat NA* 
GHI (mia. 34).

F.C.M. BRAȘOV x Clipa - Ștefan, 
PANACHE, NAGHI, Manciu - Șutea, 
SPIREA, Borlceanu (mta. 73 Gher- 
ghe) - LĂCĂTUȘ, PARASCHIVESCU 
(min. 84 Marinescu), BATACLÎU.

CORVINUL x tonițâ - REDNIC, DU- 
BINCIUC, ANDONE, Bogdan - Peteu, 
Oncu, KLEIN — Gabor, Dumltrache 
(mln. 81 Tîmoveanu), Njcșa.

A arbitrat bine A. Mustâțea (Pi
tești) ; ta linie x C. Maghiar (Bucu
rești) fl N. Bițin (Șalonta).

Cartonașe galbene x SPIREA.
Trofeul Petschovschi x 9. La spe

ranțe i 5-1 (1-0).

PETROLUL PLOIEȘTI 4 (2)
F.C. BIHOR 2 (0)

Stadion Petrolul ; teren foarte bun; 
Hmp închis, ploaie In repriza îe- 
cundâ ; spectatori — circa 22 000. Șu
turi i 22—7 (pe poartâ x 13—4). Cor
ner» I 11—4. Au marcat x PANCU 
(mln. 7), SIMACIU (mln. 23, 54, 67), 
KUN (mln. 49) șl GROSU (mln. 82).

PETROLUL x Mîrzea — Bratoslr», 
STANCIU, Butufel, TOMA - Grlgore, 
COZAREK, PANCU - SIMACIU, MA
RICA (mln. 83 Ștefânescu), Llblu 
(min. 80 N. Lazâ-r).

F.C. BIHOR x Albu - Nlțu, Zare, 
Btazok, Kiss - GROSU, N. Mureșan, 
Kun — DIANU (min. 62 Roja), Ne- 
delcu, Dozsa (min. 46 Pușcaș).

A arbitrat foarte bFne D. Petrescu ; 
ta Hole : R. Rotaru și N. Voin«ea 
(toți din București).

Cartonașe galbene : MARICA.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 3-1 (3-0).

un șut puternic, jos, lingă bară, 
de SIMACIU. Oaspeții reușesc să 
reducă din handicap Imediat du
pă pauză, în min. 49, prin KUN, 
care a speculat o ezitare a apă
rării adverse. Au urmat apoi, in 
min. 54 și 67, alte două goluri 
cu semnătura lui SIMACIU, ulti
mul dintr-o lovitură liberă de 
la 35 m. în min. 82,- GROSU sta
bilește rezultatul final al întîlni- 
rli, cu o frumoasă lovitură de 
cap, la centrarea lui Pușcaș.

Mihai IONESCU

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I

CKAHLAUL P. NEAMȚ — *11- 
NEHUL GUBA HUMOBULUI 8—1 
<*—*>. Autorii golurilor : Boșc» 
(min. 1, 15, min. W din 11 tn 
mln. 87), Mironag (min. 74), Va- 
ailiu (min. 80), respectiv Groiaru 
(min. 19).

GLOBIA BISTRIȚA — VIITO
RUL MECANICA VASLUI 8—0 
44—0). Au marcat : Dănil* (min. 
18), Doru Nlcotae (mln. 38), Mo- 
(• (min. 32). Butuxa (min. 35) 
fi Florea (mln. 37 din U m ti 
jnln. 52).

C.8.M. BORZEȘTI — DUNĂ
REA CALARAȘI 3-2 (1—0). Au 
lnicrla : Hoțea (mln. 4). Nls- 
treanu (min. 51), Florian (mln. 
88 din 11 m), respectiv Banu 
(mln. 49), Gheorghe (mln. 65).

OȚELUL GALAȚI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1-0 (0-0). Unicul gol 
■ fost realizat de Rusu (mln. 87).

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S.M. SUCEAVA 2—2 (1—1). Au
torii golurilor : Balasz (mln. 7), 
Tudose (mln. 80 din 11 m) pen
tru Viitorul, Cațuba (mln. 10), 
Pftiuș (mln. 75) pentru C.S.M.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 0—0.

I.M.U. MEDGIDIA — GLORIA 
BUZĂU 2—2 (1—0). Au marcat : 
Despa (min. 20), Constantin (min. 
70) pentTu I.M.U., Andrlesel 
(mln. 47) gl Zablu (mln. 56) pen
tru Gloria.

C.S.M. SF. GHEORGHE—DEL
TA TULCEA 2—0 (2—0). Autorii 
golurilor : Bușea (min. 28) gi 
RAdulescu (min. 38).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA— 
C.S. BOTOȘANI 4—3 (2—1). Au 
Înscris : CIriace (mln. 8), Darie 
(mln. 12), Bulancea (min. 78), 
Ptrlog (mln. 891, respectiv Epure 
(mln. 28) Croltoru (mln. M fi 
»).Relatări de la C. Rusu, I. To
ma, Gh. Grunzu, T. Sirlopol, C.
Malnași» V. Manollu, R. Avram,
Gh. Briotă șl Gr. Rizu.

1. DUN. CS.U. 7 5 11 17- 6 11
2. C.S.M. Suceava 7 4 2 1 11- 5 10
3. Gloria B ța 7 4 0 3 17- 8 8
4. Gloria Buzău 7 3 2 2 15- 9 8
5. F.C.M. Prog. 7 4 0 3 17-12 8
6. C.S.M. Sf. Gh. 7 4 0 3 8- 7 8

7- 8. I.M.U. Med. 7 3 13 12-10 7
Ceah. P. N. 7 3 13 16-13 7

9. Unirea D. Focs. 7 3 13 6- 7 7
W>-11. Prahova PI. 7 3 13 9-11 7

C.S.M. Borzeștl 7 3 13 8-10 7
12. Delta Tulcea 7 3 0 4 8-12 6
13. Dunărea Căi. 7 3 0 4 6-17 4
14. C.S. Botoșani 7 2 14 7- 7 S

15-16. Viit. M. Vs. 7 2 14 Vl'-14 5
Otelul Galați 7 2 14 11-14 5

17. Viit, Gheo-rah. 7 2 14 7-15 S
18. M-taarurlI G.H. • 7 3 0 4 0-16 4

• Echlpâ penalizata cu doud puncte. 
■TAPA VIITOARE (duminică 3 

octombrie) : Viitorul Mecanică
Vaalul — Viitorul Gheorghenl, 
Gloria Buzău — C.S.M. st. Gheor
ghe, Delta Tulcea — C.S.M. Bor- 
xețtl, Dunărea Călărași — Dună
rea C.S.U. Galați, Minerul Gura 
Humorului — F.C.M. Progresul 
Brăila, Prahova Ploiești — Unirea 
Dinamo Focșani, C.S.M. Suceava 
— Ceahlăul P. Neamț. Oțelul Ga
lați — Gloria Bistrița. I.M.U. Medgidia — C.S. DeteeunI.

SERIA A ll-G
RAPID BUCUREȘTI — AUTO

BUZUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0).
Au marcat : Paraschiv (min. 23 
din 11 m) șl Petruț (mln. 67).

CARPAȚI MIRȘA — CHIMICA 
TIRNAVENI 1—2 (0—1). Au !n-
acris : Voiculeț (mln. 75), respec
tiv Cenan (mln. 8) șl Munteanu 
(min. 60).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 0—3 (0—2). 
Autorii golurilor : Simionov (min. 
16) și Predeanu (min. 13 și 51).

UNIREA ALEXANDRIA — ȘOI
MII IPA SIBIU 1—1 (0—0). AU
înscris : lagăru (mln. 70) pentru 
Unirea, Beleaua (min. 88) pentru 
Șoimii.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 (1—0). 
Au marcat : Mateuț (mln. 10), 
Hagl (min. 74), respectiv Albotă 
(mln. 60). Meciul s-a disputat vi
neri.

ROVA ROȘIORI — MINERUL 
MOTru 3—0 (0—0). Autorii golu
rilor : Lungu (min. 62) și Cămul 
(mln. 65 și 69).

PRECIZIA SĂCELE — I.P. A- 
LUMINIU SLATINA 3—2 (1—2). 
Au înscris : Nlcolacscu (min. 21 
șl 67), Dărăban (mln. 64), res
pectiv P. Iulian (min. 29). Păun 
(min. 30).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — PANDURII TG. JIU 1—0

FOTBAL MERIDIANE
ITAJLIA (et. 3). Fiorentina — 

Udlnese 1—2, Verona — Juventus 
t—1, Torino — Genoa l1—1, Samp- 
daria — Roma L—0, Napoli — Ca
tan zaro 2—0, Cesena — Avellino 
*—0, Cagliari — Inter 0—2, As- 
ooli — Pisa 2—2. în clasament 
conduce Sampdoria cu 6 p, Fio
rentina are 4 p.

• In campionatul Cehoslovaciei

WIIMSIPITIA or LOTO PmftWORl l\rORMC/liî
REZULTATELE CONCURSULUI PRONO

SPORT DIN 26 SEPTEMBRIE 1982
I. Ascoli — Pisa X

II. Cagliari — Internazionsle 2
III. Cesena — Avellino 1
IV. Napoli — Catanzaro 1
V. Sampdoria — Roma 1

VI. Torino — Genoa X
VII. Verona — Juventus 1
IHII. Perugia — Como 2

IX. Varese — Pistoiese X
X. Unirea Focșani — Dunărea Gl. X

XI. Mecanică fină —^Progresul Buc. 2
XII. C.S.M. Reșița — „u“ Cluj-Napoca 1
XIII. Industria sîrmei — U. T. Arad 1

FOND DE ClȘTIGURI : 653.345 LEI, 
din care 25.959 lei, report la categoria 1.

(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Vinlllâ (mln. 73).

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOMATICA BUCUREȘTI nu s-a 
disputat deoarece echipa Metalul 
nu s-a prezentat la stadion.

Relatări de la D. Moraru-Sliv- 
na, M. Verzescu, V. l'imuc, M. 
Bizon, N. Tokacek, T. Ncgulcscu, 
V. Secărcanu, M. Focșan.
1. RAPID Buc. 8 7 0 1 17- 2 14
2. Autobuzul Buc. 7 5 0 2 12- 5 10
3. Chimica Tlrn. 8 5 0 3 14- 7 10
4. I.P. Al. Sloi. 8 4 13 14-10 9
5. Mec. fină Steaua 7 3 2 2 10- 5 8
6. Dinamo Vict. Buc. 7 3 2 2 8- 5 8
7. Minerul Motru 7 4 0 3 13-13 8
8. Metalul Buc. 7 3 0 4 8- 7 6
9. C.S.M. Drob. T.S. 6 3 0 3 7- 8 6

10. Pandurii Tg. Jiu 8 3 0 5 11-12 6
11. Gaz metan 6 3 0 3 6-10 6
12. Car poți Mlrșa 8 3 0 5 10-15 6
13. Rova Roșiori 8 3 0 5 6-13 6
14. Precizia Săcele 8 3 0 5 6-19 6
15. Automatica Buc. 5 2 12 4- 4 5
16. Unirea Alexandria 7 2 14 9-14 5
17. Șoimii I.P.A. Sb. 6 114 6- 8 3
18. Progresul Vulcan* 7 3 0 4 11-15 2

• Echipă penolizata cu patru puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 3 

octombrie) : Automatica Bucu
rești — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Luceafărul București — 
Metalul București, Progresul Vul
can București — Unirea Alexan
dria, Șoimii IPA Sibiu — Au
tobuzul București, Mecanică lină 
Steaua București — Carpați Mir- 
șa, Rapid București — Precizia 
Săcele, I.P. Aluminiu Slatina — 
Minerul Motru, Gaz metan Me
diaș — Dinamo Victoria Bucu
rești, Chimica Tîrnăveni — Pandu
rii Tg. Jiu, Rova Roșiori stă.

SERIA A lll-o
F.C, BAIA MARE — GLORIA 

REȘIȚA 4—0 (2—0). Autorii golu
rilor : Tulba (min. 10, 15 si 54) 
fi Koller (min. 42 din 11 m). Me
ciul s-a disputat simbătă după- 
amlază.

RAPID ARAD — SOMEȘUL 
SATU MARE 5—0 (4—0). Au în
scris : Leșean (mln. 17 șl 38), 
Moldovan (min. 30), Nedcscu 
(mln. 41) și Kukla (min. 53). 
Partida a avut loc simbătă du- 
pă-amiază.

C.S.M. REȘIȚA — »U“ CLUJ- 
NAPOCA 2—0 (0—0). Au mar
cat : Oancea (min. 77) șl Portik 
(min. 84).

INDUSTRIA SIRMEI C. TUR- 
ZII — U.T. ARAD 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Vesa (min. 83).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL CAVNIC 1—1 (0—1).
Autorii golurilor : Vatafu (mln. 
52) pentru Metalurgistul, Mociran 
(mln. 13) pentru Minerul.

OLIMPIA SATU MARE — 
STRUNGUL ARAD 4—0 (3—0).
Au marcat : Mureșan (mln. 4 șl 
35), Mlhuț (mln. 42) și Pinter 
(min. 77).

C.F.R. TIMIȘOARA — ARMĂ
TURA ZALAU 2—0 (0—0). Au
Înscris : Roșea (mln. 61 din 11 
ml și Ștefanovici (min. 88).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — AU
RUL BRAD 3—0 (0—0). Autorii
golurilor: Vidac (min. 47), Ta- 

si UeredA. {min. 88).
C.I.L. SIGHET — U.M. TIMI

ȘOARA 1—o (1—0). a marcat: 
Pop (min. 31).

Relatări de la I. Nemeș. N. 
Străjan, Doru Glăvan, P. Tonea, 
M. Vîlceanu, Z. Kovacs. St. Max-
ton, Al. Jilău, S. Pralea.
1. „U- CLUJ-Nap 7 4 1 2 12- 3 9
2. C.S.M. Reșița 7 3 2 2 16- 7 8
3. Oliimpia S.M. 7 3 2 2 15- 7 8
4. U.T. Arad 7 4 0 3 11- 5 8
5. Aurul Brad 7 3 2 2 12- 7 8
6. Armatura Zalău 7 4 0 3 12-17 8
7. Minerul Cavnic 7 3 ' 1 3 14- 9 7
8. Ind. sîrmei C.T. 7 3 1 3 8- 8 7
9. F.C. Baia Mare 7 3 13 10-10 7

10. Metalurg Cugir 7 3 13 11-13 7
11. C.I.L. Sighet 7 3 1 3 7-10 7
12. U.M. Timișoara 7 3 1 3 7-10 7
13. Someșul S.M. 7 3 13 10-16 7
14. Rapid Arad 7 2 2 3 9- 8 6
15. C.F.R. Timișoara 7 2 2 3 6- 7 6
16. Strungul Arad 7 2 2 3 7-11 6
17. Gloria Reșița 7 3 0 4 5-16 6
18. înfrățirea Oradea 7 2 0 5 5-13 4

ETAPA VIITOARE (duminică 3
octombrie) : Gloria Reșița — Me
talurgistul Cugir, Someșul Satu 
Mare — C.S.M. Reșița, Minerul 
Cavnic — C.F.R. Timișoara, 
Strungul Arad — Ind. sîrmei C. 
Turzid. U.M. Timișoara — Aurul 
Brad, C.I.L. Sighet — F.C. Baia 
Mare — amînat pentru 13 octom
brie, înfrățirea Oradea — Armă
tura Zalău, U.T. Arad — Olim
pia Satu Mare, „U “ Cluj-Napoca 
— Rapid Arad.

Dukla Praga a întrecut cu 4—1 
pe teren propriu pe Plastika Ni- 
tra (locul 11). După 6 etape, Du
kla se află pe locul 4 cu 8 p
• A.K. Graz a Învins pe teren 

pro-priu cu 1—0 pe Voest Linz 
(locul ÎS) în etapa a 5-.a a cam
pionatului austriac. G.A.K. ocupă 
locui 11 cu 5 p. (conduce Austria 
Vlena cu 11 p.).

NUMERELE EXTRA
SE LA TRAGEREA 
„LOTO 2“ DIN 26 
SEPTEMBRIE 1982

EXTRAGEREA Ii 
28 46 7 36

EXTRAGEREA A
II- a : 24 8 14 38

EXTRAGEREA A
III- a : 51 56 27 12

FOND TOTAL DE 
CÎSTIGURI : 585.544
LEI.



în etapa inaugurală a campionatului feminin fie volei

ECHIPELE GAZDĂ AU PORNIT CU... DREPTUL
In C. C. E. la tenis de masă

C.S.M. CLUJ-NAPOCA - SPOIÎI LISABONA 5-0
Duminică a început cea de a 

33-a ediție a campionatului 
primei divizii feminine de vo
lei. Echipele gazdă au 
pornit, in. corpore. cu dreptul.

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. OȚELUL GALAȚI 3—0 
(7, 5, 2). După cum începuse 
partida, se părea că studentele 
vor pune mari probleme cam
pioanelor, lipsite și de aportul 
Irinei Petculeț-Velicu (suspen
dată, prin... lotul național, pe 
timp de 4 etape). Numai că a- 
ceastă perspectivă a fost ex
trem de scurtă : pînă la intra
rea în ritm a sextetului aliniat 
de Doina Ivănescu, care, de la 
6—3 pentru gălățence, a re
montat fără dificultate și s-a 
detașat net (14—6), cîștigînd la 
7! De fapt, o adevărată dis
pută între Dinamo și C.S.U. 
Oțelul n-a existat decît tn Pri
ma treime a setului I, pentru 
că meciul (încheiat în numai 
53 de minute) avea să fie, mai 
apoi, la discreția gazdelor. E- 
chipa gălățeană — evident de
ranjată de noua clauză regula
mentară, aceea a prezenței per
manente în teren a două juni
oare — a evoluat în cea mai 
mare parte a timpului confuz. 
Dar, dincolo de acest neajuns, 
are de remediat cîteva defi
ciențe tehnice (serviciul, pre
luarea, pasa și lovitura de a- 
tac), tactice (dispunerea în te
ren, In cele două faze ale jo
cului, combinațiile ofensive, 
gruparea la blocaj) și chiar de 
ordin fizic. Antrenorul Traian 
Vîlsan ne-a mărturisit că în 
etapele următoare C.S.U. Oțelul

In Divizia „A" de handbal 

INDEPENDENTA CARPAțl MÎRȘA-DIN
O surpriză — Rclon Săvinești 

a cedat, pe teren propriu, In 
fața lui Independența Carpad 
Mîrșa — și uneJe arbitraje sub 
orice critică, iată principalele 
caracteristici ale etapei a VJH-a 
a campionatului masculin de 
handbal, Divizia „A**. în clasa
ment conduce Steaua — cu 24 p, 
urmată de H. C. Minaur Bala 
Mare — 22 p șl „U" CIuj-Napoca 
cu 20 p. Etapa a IX-a se dispută 
joi, 30 septembrie. -

DINAMO BUCURE$TI — CON
STRUCTORUL ORADEA 26—17 
(12—7). Dinamoviștil au cîștlgat 
pe merit această partidă^ dife
rența de valoare dintre ei șl jfiinxl clară. JOlmttaxxv
București — a fost evident șl 
Ieri, în sala Floreasca — conti
nuă să se afle pe panta descen
dentă a formei sportive. Aceasta 
este cauza pentru care modesta 
dar harnica echipă din Oradea 
s-a aflat l-n cîteva momente a- 
proape de a-și egala partenerul :
12—14 (min. 36), 13—15 (mln. 88), 
16—19 (mln. 43). Și dacă n-ar fi 
fost erorile de arbitraj... In mod 
evident, handbaliștii din șes. 
Ștefan cel Mare au posibilitatea 
de a ieși din acest vlrtej. O mal 
mare mobilitate In apărare șl o 
contribuție a portarilor la nive
lul talentului lor, elaborarea mal 
atentă a atacurilor — lată ceea 
ce poate ridica din nou nivelul 
valoric al elevilor Iul Ghlță Llcu 
șl Valentin Samungl.

Au marcat : Bedivan 7, Roșea 
7, Georgescu 3, Dogărescu 3, Jla- 
nu 3, Matei 1, Tase 1, Grabova- 
chl 1 — pentru Dinamo Bucu
rești, Croitoru 5, Tudor 3, Ka- 
pornai 3, Zamfirescu 2, Tărnl- 
ceru 2, Mircea 1, Cristache 1 — 
pentru Constructorul Oradea.

Au arbitrat slab : Gh. Mlha- 

va apărea într-o altă postură. 
O așteptăm, pentru că are e- 
lemente cu posibile calități. 
Arbitrii V. Arhire din Brașov 
și Ov. Florea din București au 
condus foarte bine echipele : 
DINAMO — Mariana Ionescu 
(Corina Crivăț), Victoria Ban- 
ciu, Victoria Niculescu, Spe
ranța Găman, Doina Moroșan, 
Mirela Pavel ; C.S.U. OȚELUL 
— Gabriela Cojocaru, Maria 
Muscă, Crina Răuță (Lia Ca- 
tarig), Iulia Moldoveanu (Mar
cela Gîlcă), Ileana Dobroschi- 
Berdilă (Elena Piron), Maria 
Mititelu (Elen Sander). (A.B.)

FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI — PENICILINA IAȘI 
3—1 (—12, 9, 8, 5). Ambele e- 
chipe au fost marcate de emo
ția debutului. Primele care au 
depășit acest moment au fost 
bucureștencele, dar la jumăta
tea setului I ele au scăzut rit
mul, permițînd ieșencelor să 
preia inițiativa, să se detașeze 
spectaculos (14—7) și să cîștige 
setul, în pofida cîtorva greșeli 
de execuție care au... redus di
ferența în acest cel mai fru
mos set al partidei. De la ju
mătatea următorului. ■ misiunea 
gazdelor avea să fie facilitată 
de căderea in corpore a for
mației ieșene. Remarcabil de
butul în divizie al bucureșten- 
cei MARINELA BUZDUGAN — 
cea mai bună din teren. De la 
învingătoare ș-au mai eviden
țiat Lucia Ettz și Daniela Dră- 
ghici, iar de la oaspete Ga
briela Coman și Carmen Cuej- 
deanu. Foarte bun arbitrajul: 
V. Tilcă din Craiova și VL

lașcu (Buzău) șl Alexandru Isop 
(Pitești).

Hristache NAUM
PIATRA NEAMȚ, U (prin te

lefon) .
RELON SAVINEȘTI — INDE

PENDENȚA CARPAȚI MtRȘA 
23—27 (10—10). Meciul a avut o
desfășurrare de-a dreptul drama
tică, atU datorită mizei mari, dt 
șl tensiunii create In rtedul ju
cătorilor din Săvinești de pres
tația celor doi arbitri, uneori 
favorabilă handballștllor din M3r- 
șa. In repriza I, jucted cu o a- 
părare avansată și impdmlnd 
acțiunilor viteză. stazdale menținut la conducere : 4—1 ia 
mic. 18, 3—8 in mln. 20, 9—8 la 
mta. 25. Către sflrșitul acestei 
reprize, ele au slăbit forța ata
curilor și pe fondul unor greșeli 
de arbitraj, s-au văzut egalate 
la pauză. în partea a doua a 
meciului, handbaliștii de la He
len s-au angrenat la jocul tem
porizat al adversarilor, ou ratai 
mai mult ea in prima repriză, 
iar arbitrii au continuat seria 
deciziilor eronate, productnd iri
tarea și implicit căderea celor 
din Săvlnești. Au Înscria : Zaha
ria (, Samson 5, Zamfir 4, Ma
rin 2, Petre 2, Cosma 2, Stat 2
— pentru Helen, Blrtalan 12, Ma
tei 4, Paraachlv 4, Klcald 4, 
StOckl 2, Tilvte 1 șl Clebanu 1
— pentru Independența. Au ar
bitrat cu multe erori D. Purică 
șl N. Danieleanu (Ploiești).

I. GAVRILESCU
„U« CLUJ-NAPOCA — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 24—21 
(12—7). O nouă șl prețioasă vie- 
torte obținută de localul ici tn a- 
cest derby studențesc. Ea este

Chislin din București. (M.V.)
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 

— CHIMPEX CONSTANȚA 
3—1 (10, 10, —15, 4). Sibiencele 
au fost net superioare în atac, 
dar au acționat bine și în li
nia a doua, avînd în Marcela 
Pripiș o excelentă coordona
toare. iar în Doina Bischin și 
Mirela Popoviciu trăgătoare e- 
ficace. De la Chimpex (care în 
setul III a jucat foarte bine, 
conducând cu 7—0, apoi remon- 
tînd de la 10—14) s-au remarcat 
Liliana Văduva, Emilia Mănă- 
ilă și Ileana Geambașu, Arbi
tri : A. Dinicu (Buc.) și I. A- 
mărășteanu (Craiova). (I. IO
NESCU, coresp.).

MARATEX BAIA MARE — 
CALCULATORUL I.I.R.U.C. 
BUCUREȘTI 3—1 (5, 13, —14, 
9). Victorie a gazdelor pe fon
dul... greșelilor comise debucu- 
reștence. Remarcări : Mariana 
Olteanu, Niculina Stănică, Sil
via Dobrovolschi (M)J Mirela 
Popa-Zamfir și Viorica Nicu- 
lescu (C). Arbitri : Al. Ignat 
din Tg. Mureș și C. Păduraru 
din Timișoara. (A. CRIȘAN, 
coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — ȘTI
INȚA BACAU 3—1 (15, 12, 
—5, 14). Joc de mare luptă, 
spectaculos, cu frecvente schim
bări de situații. Cu un plus de 
dăruire, studentele s-au impus 
pe merit. Remarcate : Laura 
Ruja, Simona Boldor, Ildiko 
Gali („U“), Marilena Bogdan 
șl Margareta Pescaru (Știința). 
Au arbitrat E. Costoiu din 
București și V. Szakăcs din 
Baia Mare. (I. POCOL coresp.).

masculin

NOU VICTORIOASĂ!
rodul jocului bun, bine orientat 
tactic al clujenilor, dăruirii lor 
totale. Au marcat : Avram 10, 
Tătaru 8, Căldare 2, Petru 2 șl 
Jurcă T — pentru Universitatea, 
FGlker 8, Knuff 4, Manolache 2, 
Feher 2, Iankovlci 2, Diliță 1, 
Giurgea 1 șl Nagy 1 — pentru 
(Politehnica Timișoara. (N. DE- 
MIAN — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
CONSTRUCTORUL ARAD 27—18 
(10—0). Gazdele au dominat me
ciul, impunîndu-ee dar îndeosebi 
ia repriza a Il-a, cind au prac
ticat un joc foarte variat in a- 
tao. Au Înscris : Boroș 7, M. voința o, nangea «, covaciu a, 
N. Voinea 3, Porumb 1, Martha 
1 șl Oros lz — pentru gazde, Je- 
nea 7, Deacu 6, Kolleth 2, Istorie 
1 șl Vojtilă 1 — pentru oaspeți. 
(A. CRIȘAN — ooresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
DINAMO BRAȘOV 21—20 (14—10) 
Deși la limită, gazdele au obți
nut o victorie meritată. Marca
tori: Prică 7, Dumitru 7, Lucian
3, Ia cobi 2, Agapie 1 și Dobeanu 
1 — pentru Universitatea, Mintiei 
5, Cojocaru 4, Micle 3, Clan 3, 
Nlcolescu 3, Chicomban 1 șl Bo
ta 1 — pentru Dinamo Brașov. 
(V. POPOVICI — coresp).

C.S.M. BORZEȘTI — STEAUA 
19—30 (7—14). După vreo 10 mi
nute de echilibru pe tabela de 
marcaj, campionii au trecut la 
trenă șl, apoi, in ultima parte a 
primei reprize, s_au desprins de
cisiv, grație vaJoril ridicate a în
tregului Iert stelist. Au înscris : 
Ci o cir lan 4, Bucioacă 4, Smerea
4, Cimponerlu 3, Berbecaru 2. 
Zsiga 2 — pentru Borzești, Stin
gă 10, Drăgăniță 8, Niculae 5, 
Ghimeș 3, Ionescu 2, Dumitru 1 
și Berbece 1 — pentru Steaua. 
(L IAN CU — coresp.).

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin tele
fon). Campioana țării noastre la 
tenis de masă, C.S.M. Ciuj-Na- 
poca, a debutat cu succes in 
noua ediție a Cupei campionilor 
europeni. In fața unui numeros 
public, ta Sala sporturilor dta 
localitate, elevii antren oruui e- 
merlt F. Paneth au cîștigat cu 
5—4» întîlnirea din primul tur al 
competiției în fața campioanei 
Portugaliei, Sport Lisabona. Spor
tivii clujeni au manifestat o su
perioritate evidentă, ei detașln- 
du-«e 1a toate capitolele, astfel 
că victoria nu a fost în nid un 
moment pusă la îndoială. Cu 
toate că în formația portuhgeză 
se aflau Hoge Alvoeiro — cam
pionul național, șl Ivanoel Mo- 
rreira șl Hose Marques — cu toți 
component! ai echipei reprezen

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
TURUL CICLIST 
AL BULGARIEI

Tradiționala competiție ciciislă 
internațională „Turul Bulgariei* 
a continuat cu etapele a 1-& șl a 
8-a. Secvența disputată pe traseul 
Dimitrov grad — Kazan 11c (130
km) a revenât bulgarului Iordan 
Iordanov cu timpul de 3h 37 .*43. 
El a fost urmat de un grup ta 
care se afla șl Mircea Romaș- 
canu. Etapa Kazanllk — Plovddiv 
(117 km) a fost cîștlgată de bel
gianul Latrouver în 2îh 38:19. tn 
același timp cu el au sosit Goetze 
(RJD.G.), Klayen (Olanda), Czesp- 
lowsfcl (polonia), Romașcanu (Ro
mânia), Joildeau (Elveția), Nico- 
Lac (România) ș.a. în clasamesv- 
tul general conduce, înaintea ul
timei etape, Dezici (U.R.S.S.). 
Maieul verde, al cățărătorilor, 
este purtat de Mircea Romașcanu.

BOXERII NOȘTRI 
SE REMARCĂ

te semifinalele turneului teter- 
națlarul de bex de la. Ostrava, 
ta limitele categoriei semlmuAO*, 
pugillstul român Romei Geolfan 
a obținu* victoria prta k.o. teh
nic, in repriza a m-a, ta fața 
polonezului J. Kluba. La catego
ria ușoară, G. Hudlșteanu a fur
niza* o surpriză, tetrectad.u-1 ca
tegoric ta puncte, cu o decizie 
de 5—9, pe cubanezul U. Ramos.

R.P. CHINEZĂ - CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA VOLEI (f)
în Peru a luat sHrșit cea de a 

9-a ediție a campionatului mon
dial feminin de volei cu un re
marcabil succea (primul) al rt- 
piMiMtntatlvei R. P» Chine»® car®, 
după ce a întrecut cu 3—0 (8, 
7, •) Japonia în semifinale, a ta- 
vini ta finală formația țârii gar
dă, Peru, cu 3—0 (1, 5, li). Ar 
ceasta din urmă produsese o 
mare surpriză ta semifinale, în
tre cin d cu 3—0 (12, 12, 10) pe cea
laltă favorită la titlu, S.U.A. Vo
leibalistele americane au urcat 
totuși pe podium (de asemenea, 
pentru prima oară), în vin gin d în 
meciul pentru locurile 3—4 pe 
japoneze cu 3—1 (5, —î, 8, 6).
Iată rezultatele celorlalte me
ciuri și clasamentul : locurile 
5—« ! Cuba — U.R.S.S. 3—2 (4,
—ă, —7, 6. 12) ; 7—8 : Coreea de 
Sud — Brazilia 3—0, 9—10 : Bul
garia — Ungaria 3—2 ; 11—12 x 
Canada — Australia 3—0 ; 13—141 
Mexic — R. F. Germania 3—2 ; 
15—16 x Italia — Olanda 3—î ; 
17—18 : Porto Rico — Argentina
3—2 ; 19—20 : Paraguay — Spania 

Record mondial la aruncarea suliței [f] 

SOFIA SAKORAFA - 74,20 m!

tative, jucătorii clujeni și-au va
lorificat la maximum experiența 
competițională, Rămlne, insă, ca 
ta partida din turul următor, în 
care C.S.M. Cluj-Napoca va în- 
tîlnl în deplasare pe Spartacua 
Budapesta (22—24 octombrie), 
una din favoritele întrecerii, Șei> 
ban Doboș!, Eugen Borca. Olhn» 
piu Meszaroș și ceilalți cornpo- 
nențl ai lotului să dovedească 
aceeași combativitate _gl r -—în* 
cerce obținerea unul rezultat ctt 
mal bun.

REZULTATE TEHNICE : S. Do- 
boșj — i. Morreira 2—0 (12, 12). 
OL Meszaroș — H. Marques 2—0 
(12, 18), Eug. Borca — H. Alvoeî- 
ro 2—0 (19, 9), S. Doboș! — H. 
Marques 2—0 (10, 11), Eug. Borca 
— H. Morreira 2—0 (16, 13).

Mircea RADU — coresp.

Anterior, el Învinsese, tot cu 5-A 
pe G. Vladimirov (Bulgaria). La 
categoria cocoș, N. Mîțoi a ob
ținut victoria la puncte (decizia 
5—0) în meciul cu M. Naumann 
(R. D. Germană).

„INTERZONALELE- DE ȘAH
Turneul interzonal de șah de la 

Moscova s-a încheiat cu victoria 
Iul Gări Kasparov (U.R.S.S.) cu 
1® puncte din 13 posibile, urmat 
da Aleksandr Bellavski (U.R.S.S.)
— 8,5 p, M. Tal (U.R.S.S.),, U. 
Andersson (Suedia) — 8 p, G. 
Garda (Cuba), E. Ghellear 
(U.R.S.S.) — 7,5 p, L Murey (Ila- 
rael) — 6,5 p, L. Christiansen 
(S.U.A.), G. Sax (Ungaria) — 
• p, D. Velimdirovlci (Iugoslavia)
— 5.5 p, Florin Gheorghiu (Ro
mânia), van der Viei (Olanda) -• 
I p» R. Rodriguez (Filipîne) — 
4,5 p șl M. Quinteros (Argent 
tina) — 3 p. Partida întreruptă 
în ultima rundă între Bellavsid 
șl Gheorghiu a fost clștlgată da 
șahistul sovietic.

★
In turneul interzonal feminin 

da la Tbilisi, după 7 runde con* 
duc Margareta Mureșan (Româ
nia), Irina Levitina (U.R.SJS.) șt 
Zorlca Nikoltn (Iugoslavia), toatn 
eu cita 4,5 puncte. în runda a 
7ria, Mureșan a cîșttgat în 36 da 
mutări partida cu iugoslava Ag- 
malia PihaUlcd.-

3—1 ; 21—22 î Indonezia — Chile 
3—2. Pe ultimul loc (23) s-a cla
sat echipa Nigeriei.

★
S-a încheiat competiția mascu** 

lină de volei „Mundialito* care a 
reunit la Rio de Janeiro 12 echi
pe reprezentative șl care s-< 
constituit Intr-o ultimă verificare 
a acestora ta vederea C. M. dta 
Argentina (1—15 octombrie). 2n 
uffitimele meciuri din grupe, vineri 
noaptea : Brazilia — Bulgaria
3—0, U.R.S.S. — Canada 2—0 fi 
Argentina — Cehoslovacia 2—0 (!>♦ 
Echipele clasate pe aceleași locuri 
în grupe s-au întllnlt în 
astfel : locurile 1—2 : Brazi Ii. — 
U.R.S.S, 3—2 (—2, 13, 12, —1£-
7) ; 2—4 x R. p. Chineză — Jar 
ponta 2-0 (12, 7, 7) ; 5—« t Bul
garia — Cehoslovacia 3—1 (11, 
—12, 10) : 7—8 : Coreea de Sud -* 
România 2—0 (3, 13, 12); 9—10 I 
Argentina — Mexic 3—2 (—16, 
—11, 10, 9, 8) ; 11—12 • Franța — 
Canada 3—2 (—11, 13, —10, lt,
11).

DINAMO Șl RAPID (neînvinse), ÎN FRUNTE 
DUPĂ PRIMUL TUR AL CAMPIONATULUI DE POLO

In cadrul campionatelor na
ționale de atletism ale Greciei, 
desfășurata tn orașul Chanla, 
din Insula Creta, Sofia Sali»- 
rafa a realizat un nou record

mondial la aruncarea suliței, 
cu un rezultat de 74,20 m. Ve
chiul record era de 72,40 m șl 
aparținea finlandezei Tina 
LlHak,

BĂILE FELIX, 26 (prin tele
fon). Primul tur al noului cam
pionat de pol» s-a Încheiat du
minică la amiază. După acest 
...maraton*' inaugural, de 28 de 
meciuri șl 100 de ore de jeo, 0- 
chlpele bucureștene Rapid șl Di
namo, despărțite doar de gola
veraj, se află în frunte, neînvin
se, cu cite ÎS puncte. -

Dintre ultimele meciuri, s-a 
impus întrecerea Dinamo — Cri- 
șul. Campionii au jucat ca ta 
carte timp de două reprize, con
ducted eu 9—4 șl 10—5. Hagiu, 
Rus, Ardeleanu, Moiceanu șl D. 
Popescu au inițiat șl concretizat 
contraatacuri de toată frumuse
țea, obltglnd pe orădenl să pri
mească gol după gel. A urmai 
obișnuitul forcing al Criyuiul. 
Puternic încurajați, pol oiștii din 
Oradea au refăcut din handicap 
pînă la 10—12. te final, cu Sptnu 
In mare vervă, Dinamo a con
trolat jocul șl a ctștlgat clar eu 
14—-11. Campionii au Inserts de 4 
ori din om te plus (I situații) 
șl de 10 ori din aoțlune ; Crijul 
a marcat de 4 ori dta superiori
tate numerică (8 situații), de 8 
ori din penalty șl alte 4 ghiuri 
din acțiune. Autoritar arbitrajul 
cuplului R. Tlmoe — R. Schllha.

Rapid București a obținut alte 
două victorii, egaltad punctajul 

dlnamoviștilor. Echipa feroviară, 
te mare progres, se anunți ea 
o serioasă candidată la titlu.

Merită a fi subliniată și evolu
ția junlertlor de Ia Viitorul Lie. 
» București, care au Încheiat 
primul tur cu două succeea.

Rezultate 5 DINAMO — C.N.
A.B.E. 16—3 (4—4, 5—1. 3-4, 9—0); 
arbitrii 3. Mlhal — S. SUnescu; 
au Înscris i Hagiu 4, Ș. Popescu 
3, Ardeleanu 2, D. Popescu 4, 
Clobănluc, Dezmirean, Ungurea- 
nu, Rus, Moiceanu pentru Dina
mo, respectiv Angelescu 3, Ser
bau. VUTOBUL Lie. 1 — RAPID 
ARAD 3—5 (3—1, 1—1, »—1, 9—O) ; 
arbitri: B. Băjenaru — C. Fră
ții* | au maroat : Ghlță I, Ragea 
1, Zaharia, Dlaconesca. Vamoț 
pentru Viitorul, respectiv S*l*- 
gean 4, Ghlțan. CRIȘUL — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 11—« (8—1,
2—1, 2-4. 3—1) ; arbitri i V. Bur 
dea — A. Czegenl ; au marcat: 
Costrftș 4, Gordan 3, Pantea I, 
Fejer, R*4 pentru Crișua, rea- 
peettv Ch Iriți 3, Gh. Ian, IvA. 
neacu șl Mădescu. RAPID BUCU
REȘTI — VOINȚA CLUJ-NAPO
CA 8—9 (1—1, l—o, 9—0. 9—1) J 
arbitri i B. Tlmoe — R. Schllha ( 
ati maroat: Nlț* 2, Schervan t, 
Munteanu, Arsene pentru Rapid, 
respectiv Colcerlu și SebSk. RA
PID BUCUREȘTI — RAPID A-

BAD 8—2 (0—0, 4—0, 3—1, 1—1) ; 
arbitri : A. Soos — Gh. Nlstor ; 
au marcat : Tsclilltache 3, Olae 
I, Clomlrtan, Arsene, Ionescu 
pentru bucureștenl, respectiv Ghl
țan 2. VOINȚA — C.N. A.S.K. T-7 
(2-L 1—1, 2—2, 2—1); arbitri:
St. Karacsony — V. Golan ; au 
marcat : GyarfM 3, Olpretean L 
Coioeriu, Pap pentru Voința, 
reapectiv Șerban 4, Neagoe, Io
nescu șl Stoenescu. PROGRESUL 
— VIITORUL LIC. 1 10—5 (2—2, 
2—1, 2—2, 2—0) ; arbitrii C. Fră- 
țiU — B. Băjenaru ) au marcat: 
Florlncescu (, Bărbulescu, Dingo, 
Gh. ion, Mușat pentru Progre
sul, respectiv Ghlță, Dlacone.cn, 
Zaharia, Racea șl Oprlșan. DI
NAMO — CRIȘUL 14—11 (2—1,
6-4, 2-4, 2—3) ; arbitri : R. Tl- 
teoc — R. Schllha ; aiu marcat: 
Hagiu 4, Rus 4, D. Papescu 2, 
Ardeleanu t, Ș. Popescu, Moi
ceanu pentru Dinamo, respectiv 
Gordan 3, Fejer 2, Garofeanu î, 
Costră» I, tiles și Pantea.

Clasament : 1. Dinamo 14 p
(99—48), t. Rapid București 14 p 
(85—38), 1. Crlșul 10 p, 4. Voința 
T p, 4. Progresul 3 p, 8. Viitorul 
Lie. 1 4 p, 7. Rapid Arad 9 p, 
4. C.N. A.S.E. 2 p.

Adrian VASILIU

ULTIMEI CAMPIONI MONDIALI
Campionatele mondiale ,1 euro

pene de haltere, <9e la Ltubltaaa, 
au programat, ulțimeta Întreceri. 
La ca*, semigrea (90 kg), repre
zentantul țării noastre VaaOe 
Gro component aS clubului
Stei a ocupat ua loc «nora- 
bO (4) dta cel aproape 30 ctțl «u 
luat atariuL 14 a corectat recor
dul național ta „aruncat* 307.4 
kg (vJt MO kg) (1 a egalat pe 
o* de ta total : 36U kg. lat* ria- 
eamenM ■ 1. Blagoi Blagoev
(Bulgaria) 400 kg — rec. montL 

— rec. mond. vj.
; l. Iuri Vardanian 
490 kg (140 î HO) | 8.

ntek (R.D. Germani) 
4R4 kg (170 ; 107,5) ; 4 Peter
Bamako (ungaria) 375 kg (170 | 
M® 1 4. VASILB GROAPA (Ba- 
manla) M7,4 kg (100 ; 207,5) ț 4. 
Jozaef Kovata (Ungaria) 307,5 kg 
(110 ] 1MM. V. Groapă a foot mal 
ușor ta dtetar dorit al doilea 
concurent ungur. MedaMațl. 
SMUIfi (european șl mondial) 1. 
Blagoev ) 1. Vardanian ; 3. Man- 
tek 1 ARUNCAT (mondial șl eu
ropean): 1. Blagoev; 9, Pletrlkow- 
skl (Polonia) ; 3. Vardanian. Po-

$1 EUROPENI LA HUILELE
lonezul, căra a ratat <te 3 ori ta 
-«muta*, a obținut totuși meda^ 
Ua de argint I ta cazul ta căra 
mt ar fi reintra* ta „aruncat*. 
Groapă ar fi candidat ta aceri 
■UI, pentru medalia de brona
(mondial european).

CAT. GREA UȘOARA (100 kg) 4 
L Vlktoc Bota (U.R.S.S.) 432,5 k« 
(IM | 242,5) ; L lori Zaharevid 
(UJLS.S4 420 (195 rec. mânui. 
VJT. 1923 ; 335) ; 3. Bruno Maty- 
ldetrics (Felonia) 397,5 kg (190 f 
M7^).

CAT. GREA (110 kg) 1. Serghel 
Arakelov (U.R.S.S.) 427,5 kg (i9«j 
237,5). El a ridicat 941,5 kg ta 
„aruncat" la a 4-a Încercare — 
iw. mend.; 1. Dlaceslav Klokov 
(U.R.S.S.) 427,5 kg (190 : 237.5)4
i. Anton Baranyak (CehosL) 4M 
kg (175 ; 230).

i.

CAT. SUPERGREA (+110 kg).'
L Anatoli Pisarenko (U.R.S.S.) 
MO kg (197,5 ; 247,5). î. Anton
Kraatev (Bulgaria) 41’,S kg (2M i 
241.5 ; 3. Bohttslav Braum (Ce-
hnsl.) 420 kg (190 ; 230).
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