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IN PIELE AEE CAPITALEI

pro-

sens 
de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, duminică dimineață, 
o vizită de lucru in piețe ale 
Capitalei

înscriindu-se în preocuparea 
constantă a conducătorului par
tidului și statului nostru pentru 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al întregului popor, vi
zita a prilejuit examinarea 
modului de îndeplinire, in cele 
mai bune condiții, a măsurilor 
stabilite privind aprovizionarea 
corespunzătoare a cetățenilor 
și asigurarea unor sortimente 
variate de produse agroalimen- 
ta re.

Piețele Capitalei au oferit și 
acum o cantitate mare de 
duse agroalimentare.

Semnificative in acest 
sint cantitățile apreciabile
produse puse la dispoziția bucu- 
reștenilor in această dimineață 
— 421 tone carne și 160 tone 
preparate din carne. 700 tone 
ulei. 2 000 tone zahăr 3 000 
hectolitri lapte, 24 tone unt, 2 
milioane ouă. O pondere în
semnată ocupă în piețele bucu- 
restene legumele și zarzavatu
rile de sezon, cele mai mari 
cantități fiind înregistrate la 
cartofi — 3 000 tone. 
175 tone, ardei — 
tone, precum si la 
struguri. Se remarcă 
fată de anul trecut, 
de cartofi insilozate 
prezent de două ori

Vizita a început in 
robanți. unde cetățenii aflați la 
acea oră la cumpărături au fă
cut secretarului general al par
tidului o primire călduroasă, 
exprimindu-și satisfacția si re
cunoștința fată de grija cons
tantă pentru buna aproviziona
re a populației. Aici s-a cons
tatat existenta unor cantități 
corespunzătoare de legume si 
fructe 
ment 
tale.

S-a 
Piața

în timpul vizitării 
sa remarcat existența 
cantități suficiente de pește și 
carne. în aceiași timp, s-au 
constatat unele lipsuri în ceea 
ce privește ritmul vinzării a- 
ceslor produse în comparație 
cu numărul mare de cumpă
rători.

Vizita a continuat intr-un 
nou cartier al Capitalei Titan.

de sezon, 
variat si de

tomate — 
peste 300 
mere și 
faptul că, 
cantitățile 
sint in 

mai mari, 
piața Do-

intr-un sorti- 
bttnă cali-

vizitat în 
Obor.

continuare

halei Obor, 
unei

Prezenta secretarului general 
al partidului a fost salutată, ca 
(I în celelalte locuri vizitate, 
cu multă bucurie și entuziasm 
de cetățenii aflați in această 
dimineață la cumpărături. To
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu gospodinele, a cer
cetat cu atenție calitatea pro
duselor prezentate spre desfa
cere.

După ce a străbătut 
multe 
ioana 
unul 
tante 
reștene, Piața Unirii,

Și aici, a reținut atenția pre
ocuparea pentru o aproviziona
re variată, 
păcate, și 
constată o 
punzătoare 
ciale. manifestată 
proastă îngrijire a acestora.

Problema mai bunei organi
zări a spatiilor comerciale s-a 
aflat și în centrul dialogului pe 
care secretarul general al par
tidului l-a 
răspundere 
Capitalei, 
la piețele 
Rahova.

tn cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a poposit și 
la Piața Die Pintilie.

Și aici, ca pe întregul par
curs al vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
Consiliului popular al Capita
lei. primarilor sectoarelor, Mi
nisterului Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Ministerului 
Comerțului Interior. tuturor 
factorilor care au sarcini in 
acest domeniu, să acționeze de 
indată si cu toată răspunderea 
pentru organizarea activității 
comerciale, în concordantă cu 
abundența de produse existente, 

întreaga vizită s-a desfășurat 
sub semnul unității indestruc
tibile dintre partid și popor, 
zecile de mii de cetățeni aflați 
in piețele Capitalei manifestin- 
du-și stima si prețuirea față 
de secretarul general 
tidulul. recunoștința 
fundă pentru analiza 
și măsurile luate și 
prilej, hotărirea de a 
acestei preocupări, de a face 
totul pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare multi
laterală a patriei sl de ridicare 
a nivelului de trai al întregu
lui popor.

mai 
artere ale orașului, co
de mașini s-a oprit la 
dintre cele mai impor- 
vaduri comercialo bucu-

îndestulătoare. Din 
în Piața Unirii se 
organizare necores- 
a spatiilor comer- 

printr-o

purtat cu factorii de 
din sectorul 5 al 

în timpul vizitelor 
George Coșbuc ș>

al par
lor 
exigentă 

cu acest 
răspunde

pro-

I
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Etapa a 9-a a Diviziei „A“

Luni 4 octombrie 1982 1
de fotbal

OASPEȚII ÎN OFENSIVĂ
0 Sportul studențesc, după victoria de Ia Constanța, redevine lider • Chimia, 
învingătocre Ia lași, performera rundei 0 Jiul — la a doua remiză consecutivă in 
deplasare 0 Punct prețios la „adevăr” in contul tirgoviștenilor • Politehnica Timi
șoara a preluat „lanterna” de la 

Remize în

REZULTATE TEHNICE

- Jiul Petroșani 1-1
- A.S.A. Tg. Mureș 1-0
- C.S. Tîrgoviște
- Sportul studențesc
- Chimia Rm. Vilcea
- ,,Poli“ Timișoara
- Petrolul Ploiești

F.C.M. Brașov, care a realizat scorul 
meciurile „europenelor-

CLASAMENTUL

etapei 0

(1-0) 
(1-0) 

0-0
0-2 (0-1) 
0-1 (0-1) 
2-0 (2—0) 
5-1 (2-1)

Simbătă
F.G Bihor
F.C. Argeș
S.C. Bacău
F.C. Constanța
Politehnica lași
F.C. Olt
F.C.M. Brașov

Duminică
Corvinul Hunedoara- Univ. Craiova
Steaua - Dinamo

(simbătă 9 octombrie)
- F.C. Argeș
- F.C. Olt
- Politehnica lași
- Dinamo
- S.C. Bacău
- F.C.M. Brașov
— F.C. Bihor
- F.C. Constanța
- Petrolul

ETAPA VIITOARE
C.S. Tîrgoviște 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul Petroșani 
Corvinul Hunedoara 
Sportul studențesc 
„Poli*  Timișoara 
Chimia Rm. Vîlcea 
Univ. Craiova

GOLGETERII
9 GOLURI : Grosu — 2

11 m.
« GOLURI : FI. Grlgore, 

Slmaclu, Nemțeanu — 4 din 
Petcu (F. C. Constanța) — 
11 m.

5 GOLURI : M. Sandu, D. 
gescu — 1 din 11 m, Gîngu — 2 
din 11 m.

4 GOLURI : Șoșu, Prepeliță, O. 
Tonescu — 2 din ll m.

3 GOLURI : Iordache, Ctrțu, 
Movilă, Donose, Andone, Augus
tin, Cămătaru, Balael — 1 din 11 
m, Pițurcă — 1 din 11 m. Radu 
II — 1 din 11 tn, Cîmpeanu n — 
1 din 11 m.

OLGA NEMEȘ Șl EV A FERENCZI

0-0
1-1 (0-0)

1. SPORTUL STUDENȚESC 9 7 1 1 17- 4 15
2. Dinamo 9 5 4 0 17- 5 14
3. Univ. Craiova 9 5 1 3 16- 7 11
4. F.C. Olt 9 5 1 3 15- 8 11
5. Steaua 9 4 3 2 11- 9 11

■ 7. S.C. Bacău 9 4 2 3 14-11 10
F.C. Argeș 9 4 2 3 13-10 10

8. Corvinul 9 3 4 2 8- 6 10
9. F.C. Bihor 9 4 1 4 22-18 9

10. A.S.A. Tg. Mureș 9 4 1 4 9-11 9
11. Jiul 9 2 5 2 9-12 9
12. Petrolul Ploiești 9 4 1 4 12-17 9
13. Chimia Rm. Vilcea 9 4 0 5 8-12 8
14. Politehnica lași 9 1 4 4 7-11 6
15. F.C.M. Brașov 9 3 0 6 12-18 6
16. C.S. Tîrgoviște 9 1 3 5 5-13 5
17. F.C. Constanța 9 2 1 6 10-22 5
18. „Poli" Timișoara 9 1 2 6 5-16 4

(tn pag, 2—3 cronicile meciurilor etapei a 9-a)

Geor-

Ploiești

11 m,
4 din

Din această lovitură liberă 
scorul in partida

CAMPIOANE BALCANICE LA TENIS DE MASA

executată de Mulțescu s-a deschis 
de ieri Steaua — Dinamo

Foto : Dragoș NEAGU

IZMIR, 3 (prin telefon). In 
fața unui public numeros s au 
încheiat, în sala Ataturk

în prim-planul probelor in
dividuale a fost tînăra Olga 
Nemeș, admirată de toți pen 
tru stilul și maniera sa 
joc. în finala probei de sim
plu ea a depășit-o pe iugo
slava Branka Batinici tn nu
mai 25 de minute, cu 3—0 (10, 
11, 16), luîndu-și o categorică 
revanșă după înfrîngerea din 
precedenta ediție, de la 

{..Constanța. O netă superiori-

de

tetele 
du- 

Nemeș și Eva F«- 
avut ca partenere tn 
Maria Alboiu (llomâ- 

Gordana Perkucin 
au

Olga Nemeș, dublă campioană 
balcanică

trecerile celei de a XlX-a edi
ții a campionatelor balcanice 
de tenis de masă.

tate au demonstrat 
noastre și în proba ds 
blu. Olga 
renezi au 
finală pe 
nia) cu _ 
(Iugoslavia). învingătoarele 
dat întreaga măsură a valo-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn pag 2-3)

In meciul cu echipa Cubei, la Bistrița

DUBLĂ VICTORIE
A GIMNASTILOR ROMÂNI

BISTRIȚA, 3 (prin telefon). 
Criteriu de selecție pentru a- 
propiatele cojnpetiții interna
ționale — Euroturnir -82 din 
R. F. Germania șl, tn pers-

La închiderea ediției

ROMÂNIA-MEXIC 3-2!
LA CIUDAD DE MEXICO, ÎN „CUPA DAVIS'*

Aflăm cu bucurie, la ora de închidere a ediției ziarului, câ 
echipa de tenis a României a repurtat o spectaculoasă victorie 
la Ciudad de Mexico, învingind cu 3-2 formația gazdă. După 
ce llie Năstase a cedat in trei seturi (2-6, 1-6, 3-6) în fața 
lui Raul Ramirez, tinărul nostru jucător Florin Segărceanu l-a 
întrecut în meciul decisiv pe Francisco Maciel, tot în trei seturi t 
6-1, 6-2, 9-7 I

pectiva mai îndepărtată, cam
pionatele balcanice d3 ia 
Istanbul — meciul internațio
nal de gimnastică dintre echi
pele masculine ale României 
și Cubei și-a dovedit din plin 
utilitatea pentru ambele for
mații.

Antrenorii Gheorghe Condo- 
vici, Vasile Coșariu și 
Lisovschi au acordat 
celor mai în formă 
români la această oră : Kurt 
Szilier, Emilian Nicula, Aure
lian Georgescu, Dumitru Sir- 
bu, Dan Odorhean și Valentin 
Pîntea, ca rezervă evolu’nd 
Alexandru Nistor. Opinia ge
nerală 
lupt», 
Szilier 
aceiași

Mircea 
credit 

gimnaști

era că la individual 
se va da între Kurt 

și Emilian Nicula, 
care și-au disparat de

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a 4-a)

PATRU- CIND SE „BAT“ 
ClSTIGĂ SPORTUL STUDENȚESC9 ’» ’

Două foarte atractive derbyurl — unul „clasic", „Istoric", 
„tradițional" (spuneți-i cum vreți întîlnlrii Steaua — Dina
mo, care reprezintă totdeauna un moment de referință în 
fotbalul nostru), altul de dată recentă, Corvinul cîștigîndu-și 
în ultimul an „galoanele" europene pe care Craiova le-a ob
ținut de vreo 8 ani — au avut, neașteptat, un al... 5-lea 
beneficiar, echipa studenților bucureșteni, redevenită lider 
al clasamentului după victoria de la Constanța. De fapt, de la 
Sportul studențesc, „copil teribil" al campionatului nostru, 
știam mai demult că te poți aștepta la orice... Ceea ce se 
întîmplă însă în actuala ediție cu Mircea Sandu (zis „nașu") 
et comp, pare să sugereze, în sfirșit, o maturizare competi- 
țională, băieții din Regie anunțîndu-se acum realmente ca
pabili să obțină oricare din premiile campionatului Inclusiv 
premiul I... Stall foarte bine in teren, au „garda închisă" ca 
nimeni alții și joacă pe contraatac scinteietor, culcîndu-și a- 
deseori adversarul la podea în cîteva secunde !

In marele — derby — mare s-a jucat vreo 70 de minute 
un fel de... șah fotbalistic. Dinamo a gîndit mai bine (în 
amintita perioadă), avînd In acest foarte inteligent jucător 
care este Mulțescu o „regină" care a controlat, tactic, cam 
toată suprafața de joc, din fața propriului careu pînă la 
cel advers. Meciul curgea spre o victorie dinamovistă dar 
Iată că egalarea (norocoasă) a schimbat dintr-odată foarte 
mult datele jocului. Manevrați pînă atunci tactic, steliștii au 
rupt ritmul, au atacat debordant, fiind la un pas de victo
rie (prin Mureșan) intr-un final pe care viitorii adversari ai 
cîștigătorilor Cupei campionilor europeni (apropo, vă mai 
amintiți că U.T.A. a eliminat pe celebra Feyenoord. și ea 
cîștigătoare a C.C.E. ?) l-au stăvilit cu mari eforturi (în 
prim-plan, Eftimescu). De remarcat, în consecință faptul că 
Dinamo cămine singura echipă neînvinsă pină acum per
formanță pe care o egalează doar Steaua, la handbal...

Logic, egalul craiovenilor. după Florența. Notabil succesul 
„cuplului Chimia — Oblemenco" la Iași și, evident, punctul 
de aur obținut de tirgovișteni la Bacău. La rîndul său. e- 
chipa din Valea Jiului confirmă, după cum Bihorul infirmă... 
Se pare că orădenii s-au cam grăbit totuși să se creadă 
„mari" după un debut foarte promițător, este adevărat. La 
Încheierea unei etape „a oaspeților", gîndui ne poartă totuși 
la Aston Villa și Birmingham. Acolo zboară marile noastre 
speranțe, pentru că este evident că acolo va fi In joc o 
mare performanță a fotbalului românesc...

unul „clasic", „Istoric",

Marius POPESCU



in Divizia „A" de handbal masculin

LA DAIA MARE; STEAUA - H. C. MINAIJD 24-21
Ieri s-a disputat etapa a X-a 

a Diviziei „A“ de handbal 
masculin. Iată succinte relatări 
de la cele 6 partide.

BAIA MARE 3 (prin tele
fon). în derby-ul disputat du
minică dimineață în sala „Da
cia" in prezența a peste 3 000 
de entuziaști spectatori, două 
echipe aparținind elitei hand
balului românesc au furnizat 
un joc de inaită ținută tehni
că. desfășurat in viteză debor
dantă cu faze de mare frumu
sețe frenetic aplaudate, la ca
pătul căruia Steaua a cîștigat 
cu 24—21 (12—11). în teren si 
în tribune a domnit perma
nent fair-play-ul, iar un arbi
traj excelent, prestat de craio- 
venii VI. Cojocaru și C. Ștcfă- 
nescu, a asigurat condiții i- 
deale /pentru ca cel mai bun 
să învingă.

Steaua admirabilă în tot a- 
cest campionat, s-a distanțat, 
rupînd echilibru] prezent timp 
de 45 minute in teren. prin 
valoarea superioară a portari
lor (excelent a fost nu numai 
Nicolae Munteanu, ci si tână
rul Adrian Simion, care l-a în
locuit după o accidentare invo
luntară) prin eficacitate în a- 
tac. Cînd interii nu mai puteau 
Înscrie din cauza apărării a- 
vansate. erau serviți cu promp
titudine și în excelente condi
ții cei doi pivoți (pentru că 
Steaua a jucat in formula de 
atac 4 + 2) infiltrați între defen
siva băimăreană și semicerc.

Minaur, inhibată parcă de 
dorința de a învinge campioa
na. a capotat deși în general 
a făcut mari eforturi, ridicîn- 
du-se în trei sferturi din tim
pul partidei la valoarea parte 
nerului Dacă nu a reușit un 
rezultat care s-o mulțumească 
este și pentru faptul că doi 
din oamenii săi de bază Mi
hai Mircniuc și Măricel Voînea 
n-au fost în apele lor, ratînd 
exasperant uneori servind pe 
tavă adversarului mingi bune 
de intercenție. Au marcat : 
Mironiuc 5. Flangea 5. M. Voi- 
nea 4. Covacii) 3 Porumb 1.

S-au pus in vînzare biletele 
pentru meciul de handbal Steaua 
— Dlnnmo ce se va desfășura 
Joi 7 octombrie orele 16,45 la sa
la Floreasca la casele obișnuite. 
In ziua meciului nu se vor vinde 
bilete la casele sălii. Legitimații
le eliberate de C.N.E.F.S. nu sînt 
valabile decît însoțite de tichet 
de loc.

rezultatele nmi a n-a
ÎN DIVIZIA „A“

FEMININA DE V01EI
Ieri s-au desfășurat jocurile 

etapei a II-a a campionatului 
național (Divizia ,,A“) de volei 
feminin Iată rezultatele înre
gistrate ' Dinamo București — 
Calculatorul București 3—1 (10, 
—13, 5, 4). Chimpex — Constan
ța — Rapid București 3—0 (7. 
7, 11). Penicilina Iași — Farul 
Constanta 3—1 (—9, 10, 11, 11), 
CSU Oțelul Galați - Flacăra 
roșie București 3—1 (13, —13, 2, 
11), Știința Bacău — Maratex 
Baia Mare 3—0 (12, 9, 11), CSM 
Libertatea Sibiu — „U“ Cluj- 
Napoca 3—0 (7, 5, 11).

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALĂ 

„LOTO*  DIN 3 OCTOMBRIE 
1982

FAZA I : extragerea I : 68 3 
82 32 6 4 73 45 48 ; extragerea 
a II-a: 64 40 77 41 19 1 3 6 5 7 9 38.

FAZA A II-a : extragerea a
IlI-a : 12 29 15 33 6 75 8 89 ; 
extragerea a IV-a : 71 85 58 43 
24 66 78 60.

FAZA A IlI-a : extragerea a 
V-a : 71 76 28 24 79 20 60 62 18 
86 ; extragerea a Vl-a : 69 16 
56 33 29 42 23 88 32 38 ; extrage
rea a Vil-a : 83 5 89 17 3 78 
77 49 26 75. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI ■ 1.495.962 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 3 OCTOM
BRIE 1982

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI t 
J91.723 LEI.

I. Avelllno — Cagliari X
II. Catanzaro — Cesena X

III. Genoa -- Verona 2
IV. Inter — Fiorentina X
V. Juventus — Napoli 1

VI. Pisa — Sampdoria 1VII. Roma — Ascoli 1
VIII. Udinese — Torino X

IX. Arezzo -- Atalanta 1
X. Bologna — Palermo 2

XI. Cavese -- Varese 1XII. Pistoiese — Perugia X
XIII. Sambenedettese —■ Lazio 2

Haberpursch 1. Boroș 1, Oros 1 
— pentru Minaur : Dumitru 8, 
Stingă 6, Drăgăniță 4, Niculae 3, 
Berbece 2, Mirică 1 — pentru 
Steaua.

Hristache NAUM
DINAMO BUCUREȘTI — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
37—20 (19—10). Timișorenii au 
dat o replică neașteptat de dîr- 
ză dinamoviștilor Aceștia însă, 
după 10—12 minute au prins 
a se detașa datorită și formei 
bune a lui Dogărescu și a por
tarilor Ionescu și Redl. în min. 
20 ei conduceau cu 10—8. stă- 
pînind partida printr-o deose
bită forță de finalizare a lui 
Bedivan și Tase. Au înscris : 
Dogărescu 10. Bedivan 7. Tase
5. Grabovschi 5. Becicheri 3, 
Georgescu 3. Roșea 3. Jianu 1, 
respectiv Folkcr 9, Iankovici
6, Janto 3. Nagy 1, Bucățea 1. 
Au arbitrat inegal C. Drăgan 
și D. Gberghișan (Iași).

c.o.
RELON SAVINEȘT1 — CON

STRUCTORUL ARAD 16—13 
(10—8). Au înscris : Cosma 8, 
Samson 3. Zaharia 1, Zamfir
1. Marin 1. Petru 1. Zăbavă 
1 — pentru Relon ; Olaru 7,

Campionatul național de baschet feminin

TREI ECHIPE NEÎNVINSE
DUPĂ PRIMUL TURNEU

BRAȘOV, 3 (prin telefon). La 
încheierea primului turneu al 
campionatului național de bas
chet feminin au rămas neîn
vinse trei echipe : Voința Bucu
rești. Universitatea Cluj-Napoca 
și Progresul. Desfășurarea jocu
rilor de pînă acum anticipează 
o dispută echilibrată pentru lo
curile fruntașe, în primul rînd 
pentru calificarea în grupa va
lorică 1—6. La terminarea tur
neului brașovean, clasamentul 
se prezintă astfel : 1—3. Voința 
București, Universitatea Cluj- 
Napoca și Progresul București 
8 p ; 4—8. Universitatea Timi
șoara, Olimpia București, Poli
tehnica CSȘ 2 București, Co
merțul Lie. Bolyai Tg. Mureș și 
Voința Brașov 6 p ; 9—10. Crișul 
Oradea și CSU Prahova Ploiești 
5 p ; 11-12. Rapid și IEFS—CSȘ 
nr. 4 4 p.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 64—51 (28—29). într-unul 
din derby-urile campionatului 
a avut loc o întrecere echili
brată, pînă în perioada dintre 
minutele 24—30, cînd de Ia 30— 
35 „U“ a ajuns la 46—35. Cau
zele ? Apărarea agresivă exce
lent aplicată de studente și ab
sența din teren a bucureștencei 
Alexandrina Bîră. Au marcat : 
Kirr 18, Bolovan 15. Czegledi 10, 
Pali 7, Popa 6, Mangu — Lungu 
4, Schuster 2, Costanasiu 2 pen
tru ..U“, respectiv Ciubăncan 
15, Froiter 13, Bîră 10, Stingă 
7, Trică 4, Cristea 2. Bun arbi
trajul Iui M. Dimancea și E. 
Ulrich.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 70—68 
(39—22) De-a dreptul captivan
tă a fost evoluția scorului în 
acest meci. Vom aminti cîteva 
secvențe : 39—22 (la pauză) pen
tru Voința, 51—51 (min. 34), 
63—53 (min. 37) pentru Voința, 
68—67 (min. 40) pentru Crișul, 
care apoi la 68—68 a deținut 
mingea, dar a ratat atacul. Vic
toria bucureștencelor a fost ho- 
tărîtă de 2 aruncări libere trans
formate de Ștefania Borș. Au

CAMPIONATELE BALCAI
(Urmare din paq. 1)

rii lor, iar Maria Aiboiu (a- 
flată într-o frumoasă ascen
siune de formă, dovadă și lo
cul 111 de la individual), in
suficient sprijinită de parte
nera sa, a permis cuplului 
Nemeș-Ferenczl să se detașe
ze în trei seturi. La dublu 
mixt cuplurile noastre nu au reu
șit să se urce pe podium, e'e 
cedînd în primele tururi. In 
această parte a Întrecerii re
prezentanții noștri au Înre
gistrat următoarele rezulta
te : Moraru, Aiboiu — Etigin, 
Yigit (Turcia) 3—1 (5, —19, 12, 
13). Același cuplu cu Kalinici 
— Perkucin (Iugoslavia) 1—3, 
(—10, —10, 10, —17), Haldan,
Nemeș — Uhr, Palatinus (Iugo
slavia) 2—3 (—22, 9, —17 18,
—14), Fejdr, Ferenczi — Sto- 
ianov, Gherghelceva (Bulga
ria) 1—3 (—18, 19, —10, —13).

Medaliații actualei ediții in 
probele individuale, simplu fe

Istode 2, Burger 1, Jenca 1, 
Kolleth 1. Vasilache 1. țC. 
LUCA — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.M. BORZEȘTI 26—26 
(15—14). Au Înscris : Dumitru 
11, Agapie 4, Dobeanu 3, Ia- 
cobi 2, Cornea 2. Lucian 1. Ni
cola 1, Prică 1, Barcan l. res
pectiv Berbecaru 8, Bucloacă 6, 
Blaj 3, Smerea 3, Cimponeriu 
2, Girlescu 2, Ciocirlan 2. (T. 
COSTIN — coresp.)

INDEPENDENTA CARPATI 
MÎRȘA — CONSTRUCTORUL 
ORADEA 24—23 (15—12). Au 
marcat : Birtalan 7. Paraschiv 
6, Matei 6, Kicsid 2, Rău 2, 
Stock! 1, respectiv Croitoru 7, 
Mircea 4, Kapornay 4. I’opa 3, 
Vranău 2. Tărnieeru 2, Zamfi
re seu 1. (M. VERZESCU — co
resp.)

UNIVERSITATEA CLU.I- 
NAPOCA — DINAMO BRA
ȘOV 29—19 (17—7). Au înscris : 
Avram 11. Tătaru 6. Jurcă 5, 
Pop 2, Pali 2, Dan 1. Căldare 
1, Chirilă 1 respectiv Nicoles- 
cu 6. Andrcescu 4, Dumitru 3. 
Mintiei 3, Donca 1, Bota 1, 
Chicomban 1 (Nușa DEMTAN).
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înscris : Borș 28, Slăvei 19, Gre- 
cu 14, Strugaru 6, Tomcscu 2 
și Cioranu 1 pentru Voința, res
pectiv Niculescu 15, Cutuș 12, 
Leitner 10, Caseti 8, Amihăiesei
6, Cigan 6, Perțache 5, Oancea 
4, Constantinescu 2. Au arbitrat 
bine N. Constantinescu și 1. 
Breza.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 67—60 (34—37). E- 
chipele claste pe primele două 
locuri în campionatul trecut 
s-au întrecut duminică în ratări 
(unele chiar de sub coș) și pase 
greșite. Desigur, rezultatul avea 
mare importanță, deci tensiunea 
nervoasă ridicată era aproape 
inevitabilă. Dar de aici și pînă 
la cum s-a jucat este distanță 
mare. în aceste condiții, atrac
ția partidei a constituit-o doar 
evoluția scorului, care a alter
nat pînă spre final, clnd bas
chetbalistele de la „U“ s-au 
dezmeticit cît decît, s-au apă
rat cu mai multă atenție, au 
punctat și au cîștigat. Marca
toare : Popa 22, Kirr 12, Bolo
van 12, Pali 7, Mangu-Lungu 6, 
Constanasiu 4, Czegledi 4 pen
tru „U“, respectiv Roșianu 17, 
Pîrșu 16, Keresztesy 10, Tocală
7, Netolițchi 6, Chvatal 4. Au 
condus bine FI. Baloșescu și N. 
Constantinescu.

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA 56—55 (32—29), PRO
GRESUL BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BRAȘOV 56—46 (28—21), 
CSU PRAHOVA PLOIEȘTI — 
IEFS CSȘ 4 BUCUREȘTI 65—57 
(30—31), POLITEHNICA — 
RAPID 73—55 (40—28), UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA — 
COMERȚUL Tg. MUREȘ 53—50 
(23—24), COMERȚUL Tg. MU
REȘ — VOINȚA BRAȘOV 55— 
43 (32—18), UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA —IEFS CSȘ 4 
78—54 (41—28), CRIȘUL ORA
DEA — CSU PRAHOVA PLO
IEȘTI 84—74 (42—31), PRO
GRESUL — RAPID 55—49 
(32—36).

Dumitru STANCULESCU
—------

CE LA TENIS DE MASĂ
minin : Olga Nemeș — Bati- 
nici 3—0 ; locul 3 ; Aiboiu 
(România) și Palatinus (Iugo
slavia) ; simplu masculin : 
Zoran Kalinici — Yaldiz 3—0 
(10, 9, 11) locul 3| Fejer 
(România) și Kovaci (Iugosla
via) ; dublu feminin : Eva
Ferenczi, Olga Nemeș (Româ
nia) — Aiboiu, Perkucin 3—0 
(6, 17, 19) ; locul 3 ; Ghcrghel- 
ceva — Taleva (Bulgaria)’ șl 
Batinici — Palatinus (Iugo
slavia) ; dublu masculin : Ka
linici, Lupulescu (Iugoslavia) 
— Stoianov, Stefanov (Bulga
ria) 3—2 (—11 16, 16, —17, II): 
locul 3: Fejer — Haldan
(România) și Svetkov — Lukov 
(Bulgaria) ; dublu mixt : Kali
nici, Perkucin (Iugoslavia) — 
Stoianov, Ghelghelceva (Bul
garia) 3—1 (—14, 15, 19, 15).
locul 3 Uhr — Palatinus și 
Kovaci — Batinici (Iugoslavia).

Următoarea ediție — a XX-a ■— 
a Campionatelor balcanice de 
tenis de masă va avea loc, 
anul viitor, In Iugoslavia.
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DIVIZIA
«WW

ADEVĂRAT DERBY DOAR DUPĂ PAU
STEAUA 1 (0)
DINAMO 1 (0)

Stadion Steajo ; teren alunecos ; 
timp ploios ; spectatori - circa 
20 000. Șuturi : 10-14 (pe poertâ : 
3—10). Cornere : 10-5. Au marcat :
MULȚESCU (m,n. 58) fi EDUARD 
(min. 68).

STEAUA : NIȚU - Anghelinl, FL. 
MAR'N, IOVAN, EDUARD - STOICA, 
Mureșan, Popa (min. 46 Minea) — 
Majaru, Ralea Barbu.

DINAMO : EFTIMESCU - Stredle. 
I. MARIN, NICOLAE, Stânescu (min. 
85 Mărginean) — MULȚESCU, AU
GUSTIN, Custov (min. 61 Dragnea) 
- Țâlnar, lordache, Orac.

A arbitrat foarte bine .N. Rainea 
(Bîrlcd) ; la baie : D. Petrescu și 
M. Niculescu (ambii din București).

Cartonașe galbene : !. MARIN, NI
COLAE, RALEA, ANGHELINI, STÂ
NESCU.

Trofeu! Petschovschi r 4.
La speranțe : 2-0 (1—0).

Sensibil influențat de vre
mea nefavorabilă și — impli
cit — de starea terenului, der
by-ul Steaua — Dinamo ne-a 
oferit în prima sa parte un 
joc departe de așteptare, de 
slabă factură tehnică și specta
culară. fără nerv De ambele 
părți s-a acționat mult prea

PLUS DE VALOARE, DAR NU NUMAI
1 
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Mal întîl, o lămurire în legătu
ră cu evidențierile din caseta 
tehnică, la Sportul studențesc. 
Dintr-o formație in care TOȚI 
Jucătorii au avut o evoluție 
FOARTE BUNA, ne-am .rezumat 
a-î scrie cu majuscule numai pe 
cel trei care au jucat excepțio
nal în acest meci : Pană, Terhes 
și M. Sandu. Șl cu aceasta am 
dat, credem, explicația numărul

F.C. CONSTANTA 0
SPORTUL STUDENȚESC 2 (1)

Stadion ,,1 Mai*  ; teren bun ; timp
Frumos ; spectatori — circa 12 000.
Șuturi : 15-11 (pe poartâ : 4—5).
Cornere : 13—4 Au marcat : M.
SANDU (min. 45). FL. GRIGORE 
(min. 59).

F. C. CONSTANȚA : Costoș
MANAILÂ. Zahiu, Constantinescu 
(min. 62 TURCU), Caramalâu — Va- 
nea (min. 62 Bâtrîneanu), Gache, 
Budurt' - Petcu, Peniu, Hagl.

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
— M. Mihai, lorgulescu, Cazan, 
Munteanu )l - TERHEȘ, PANA (min. 
87 Munteanu I), O. Ionescu — FI. 
Grlgore, M. SANDU, Bucurescu 
(min. 88 Chihaîa).

A arbitrat bine A. Mustâțea (Pi
tești) ; la linie : M. Man (Cluj-Na
poca) și L. Mâieran (Brașov).

Cartonașe galbene : BUDURU,
MUNTEANU II, CARAMALÂU.

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe ; 1-2 (1—2).

1 a acestei surprize d? sîmbătâ 
(o surpriză, totuși, mai ales după 
cc gazdele învinseseră in ?tapa 
trecuta cu 3—0, pe F.C. Argeș!). 
Studenții bucureștenl au făcut 
pe litoral un meci excelent, im- 
presionînd prin omogenitate, e- 
fort, acoperire calculată a tere
nului. calm, apărare fără reproș 
și. în special, contraatacuri în 
care îmbinarea ingeniozității cu 
viteza și forța percuției au clă
tinat permanent o apărare cu 
sudură precară. Unui joc ,,de 
zile mari“ prestat de oaspeți 
(..cel mai bun meci al nostru în 
acest sezon*,  aprecia antrenorul

ÎN RITM
Partidă fără virtuți tehnice, 

derulată într-un tempo lent, de 
vals ca pe vremea bunicilor 
noștri, ceea ce explică, desigur,© 
numărul foarte mic de acțiuni 
periculoase care să ducă 1» 
depășirea apărărilor din fața 
buturilor lui Naște și Cristian.

F. C. Argeș a jucat, totuși, 
ceva mai bine decît partenera 
sa de întrecere, mai eles în 
prima repriză, cînd a și reușit 
să înscrie singurul gol Ia cel 
mai rapid și ingenios atac de
senat pe un gazon foarte bun : 
Iovănescu a recuperat balonul 
la mijlocul terenului șl l-a tri
mis in adincime, Tur cu s-a 
lansat decis, a intrat în careu, 
l-a „înșurubat" pe tinărul Je
nei, a centrat, apoi, paralel cu 
poarta și JURCA, prompt, pe 
fază, nemarcat de nimeni, a re
luat in plasă, ca Ia antrena
mente : 1—0. Golul acesta a
fost înscris în min. 18, după 
care scorul putea fi majorat de 
trei ori, dar Moioeenu (min. 22), 
Turcu (min. 33) ți mai ales 
Nica (min. 45) au irosit ocazii 
favorabile.

Repriza secundă a debutat cu 
un șut violent al lui Ignat, 
mingea ștergînd bara din stin
gă lui Nsste, jos, la „rădăci
nă". A fost ultima acțiune mai 
periculoasă a Argeșului, pentru 
că. in continuare, A.S.A. a în
drăznit mai mult ți, impuisic- 
nată de veteranul ei Ispiir, s-a 

prudent, într-un ritm lent, a- 
părările reușind să respingă cu 
evidentă ușurință firavele in
cursiuni spre cele două careuri. 
Fazele de poartă au fost, din 
acest motiv, puține la număr, 
iar ocaziile reale de gol au 
lipsit aproape în totalitate. De 
fapt, s-ar putea spune că în
tr-o singură situație ne-am a- 
flat aproape de deschiderea 
scorului, aceea din chiar pri
mul minut de joc, cînd Iorda- 
che nu a reușit să fructifice o 
excelentă pasă primită de la 
Țălnar.

După pauză. în aceleași con
diții grele, jocul s-a schimbat, 
progresiv. în bine. Evoluînd 
mai aproape de posibilitățile 
lor (handicapate totuși de ab
sențe notabile atît la Steaua — 
V. lordache, Sameș, Balint, 
Cîmpeanu II, cît și la Dmamo 
— Moraru, Dinu, Dudu Geor
gescu, Văeluș), ambele echipe 
au imprimat un mai marț' di
namism și o crescută notă de 
spectaculozitate acțiunilor lor 
ofensive, reușind astfel să în
călzească și tribunele (cele 
două galerii s-au înfierbîntat 
însă peste măsură, manifestîn-

du-se de o 
bilă). Steaua 
sistent, dar 
dit mai comb 
trântă. Drept 
două rată-i 
(min. 51 și' 
reușește să 
dinlr-o loviți 
circa 25 de 
vind în traiec 
stelist. Zece 1 
Steaua egaler 
nui senzațion 
proximativ 3 
fundașului El 
cest caz min 
un jucător c 
de a poposi i 
nai, după o 
bună a lui I 
luj Orac (mir 
țează victoria, 
timescu își fi 
datoria, opu 
mal ales în n 
jează salvator 
Mureșan. R< 
astfel egal șl 
echitabil în 
șurarea gener

Consta

Ion Volca), F.C.-ul local i-a o- 
pus o rezistentă mediocră : o 
oarecare superioritate teritorială, 
dar cu mingi aruncate neglndit 
înainte, cu încercări de „pase 
decisive" de la... mijlocul terenu
lui (pradă ușoară pentru Iorgu- 
lescu. Cazan și ..închizătorul" 
Pană), cu bîlbîleli șl indecizie în 
careu. Așa îneît. după cîteva o- 
cazii de gol ale gazdelor (cale 
mal mari : Petcu, în min. 4, și 
Peniu, în min. 41, cînd a șutat 
slab pe Ungă poartă din poziție 
excelentă), Sportul a pus pe ba
lanță plusul său valoric. In min. 
45 la o acțiune de atac a fun
dașului Marian Mihai, Terhcș a 
centrat din apropierea liniei de 
tund și M. SANDU a înscris cu 
capul 1—0.

După pauză 
continuă să d 
sînt însă „cu 
Ișl pregătesc r. 
grstțje Pe care 
cinci — ia lin 
trai — M. San 
gă, il lansează 
GORE și acest 
avansează fer 
ieșirea precipit 
După două mii 
plnge (In bar. 
mos șut de gc 
pol meciul de 
superioritate V 
reștenilor care 
3—o în min. 85 
voleu, a relua 
țața portarului.

Rc

GALOP ÎN REPRIZA A
O victorie categorică, contu

rată după pauză, o victorie de 
proporții, pe care nici un spec
tator nu ar fi putut-o anticipa 
în minutul 44, cînd scorul era 
1—1, iar petroliștii veneau după 
20 de minute de fotbal avfn- 
tat, ofensiv, cu o circulație re
marcabilă, care incomodase 
pînă la enervare echipa bra- 
șoveană.

Meciul a avut un prim sfert 
de oră de studiu, primul șut 
fiind expediat de Simaciu 
(min. 17), din lovitură liberă. 
După n mai trei minute, Șu- 
lea sprintează cu un balon 
Interceptat, brașovenii ajung în 
situație de 2—1 ;Butufei a 
rămas abandonat de coechi
pieri în jumătatea sa), Spirea 
trage puternic, Haralambie res
pinge și mereu combativul 
LAcATUS reia în gol. în 
minutul 27. Marica .intră" lung 
în diagonală, centralii bra
șoveni se autoelimină și SI

DE VALS
F.C. ARGEȘ 1 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion .,1 Moi” ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
12 000. Șuturi : 8—6 (pe poartâ : 2—1). 
Cornere : 7-3. A marcat JURCA 
(min. 10).

F. C. ARGEȘ : Cristian — Chivescu, 
STANCU, Badea, Tulpan — Ignat, 
Molceanu (min. 59 Toma), lovânescu 
- JURCA, TURCU, Nico (min. 82 
Merge tatu)

A.S.A. : Neste — Szabo, ISPIR, Je
nei, Gali — Hojnoi (min. 67 Cernes- 
cu), Dulâu, BULUNI — Clorcerl, Blro 
I, Fonici (min. 46 Monoid).

A arbitrat bine A. Gheorghe (Pia
tra Neamț) ; la linie : Gh. Arhlre șl 
M. Abramiuc (ambii din Suceava).

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

MACIU, „pe f 
tingherit : 1— 
dereglați, o 
frumos, Coza 
de gol (min 
vor înscrie i 
Tn amintitul 
lambie încalcă 
tru pași, Neț 
prompt, cu Io1 
directă de la 
du! stiperfici; 
face ca șutul 
să nu întîlnet 

’.acol ; 2—1.
„ă, brașo 

ia maximum 
tenilor ca-e 
revină. în ir 
CHIVESCU re 
trare a lui 
tată de o gri 
jocaru, cam r 
Iui lui... Sabăi 
de aventurare: 
Brașovenii pu 
joc și Petrolu 
zînd cu ochii : 
echipa primei 
77. PARASCH 
din nou, pe u 
taj acordat 
n-a oprit joci

SEI

apropiat tot mai des de careul 
lui Cristian, cel csre pînă 
atunci privise... spectator me
ciul. „Capul" lui BOloni din 
min. 57 i-a dat mari emoții, ca 
ți cel al lui Biro I, care, In 
min. 64, din poziție excelentă, 
i-a trimis balonul exact In 
brațe I

Cernescu (min. 83) și Turcu 
(min. 85) au irosit ultimele oca
zii ale unei pzrtide care i-a 
nemulțumit pe spectatorii din 
tribunele stadionului „1 Mai" 
ți care au plecat acasă supa
răți dar cu speranța că... altă 
partidă tot așa nu 11 se va. mai 
oferi curînd.

Luurențiu DUMITRESCU

DELTA TUL 
BORZEȘTI 1—1 
scris : Steop 
Delta, Ghloane 
C.S.M.

PRAHOVA F 
REA DINAMO 
(1—0). Au mar 
27) și Constant

OȚELUL GA 
BISTRIȚA 2—0 
golurilor: Pac 
ți 66).

VIITORUL A 
LUI — VIITOR 
2—0 (0—0). A 
(min. 48) ți Ge

MINERUL Gl 
— F.C.M. PROC 
2—1 (2—0). Au 
(min. 19 din 1 
35), respectiv ' 
din 11 tn).

DU NAREA C, 
NAREA C.S.U 
(0—3). Autorii | 
ru (min. 30 ș 
(min. 44).

GLORIA BUZ 
GHEORGHE 3— 
cat : Dumltrach 
dan (min. 
(min. 84).

C.S.M. SUCE4 
UL P. NEAMȚ



9_a CALITATIV,
\\\\\\\\ CORVINUL HUNEDOARA 0
* UNIV. CRAIOVA 0
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Stadion Co'Vinul ; teren toarte bun: 
timp răcoros ; spectatori - circo 
12 000. Șuturi : 7—13 (pe poorto :
3—4), Corners - 4—1.

CORVINUl : loniță - Rednic, DU 
BINCIUC. ANDONE. Bogdan - On 
cu, Nîcșa, KLEIN (min. 78 Tîrnovea- 
nu) — GABOR, Dumitrache (min. 62 
Gălon), PETCU,

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrilă. 
Tillhoi, ȘÎEFANESCU, UNGUREANU 
— Țicleanu (min. 68 Geoigâu), Do- 
nose, BĂLĂCI, Irimescu — Crișan 
(min. 68 Cîrțu), CAMATARU.

A orbitrot foorte bine : Fl. Popes
cu ; ia ’inie : A. Moroianu (ambii 
din Ploiești) și V. Naumcef (lași).

Cartonașe galbene : DUMITRACHE. 
Trofeul Petschovschi : 10.
la speranțe . 1-0 (0-0).

J1 EL 
i brio 
lolulul 
plon- 

:le lui 
ămîne

HUNEDOARA, 3 (prin tele
fon), Corvinul și Universitatea 
Craiova au vrut să confirme 
comportările și rezultatele din 
cupele de miercurea tre
cută și, spre lauda lor, eu 
reușit. A fost, cu adevărat, un 
meci de... Cupa U.E.F.A.. pe 
care spectatorii (unde bat gîn- 
durile !) ar vrea să-1 revadă

MECI DE CUPA
reeditat cit mai aproape de fi
nala competiției europene. Dar, 
să revenim la jocu] de campio
nat. Un joc frumos, cu ritm 
alert, curat (cu excepția tiui
tului lui Dumitrache asupra lui 
Donose din min. 45). un meci 
deschis, in care au fost des
tule faze de poartă, faze fier
binți, care se outeau încheia cu 
goluri. Prima repriză a fost 
dominată de Universitatea, mai 
realistă, mai periculoasă, pă
rere susținută și de raportul 
șuturilor (3—9) și, mai ales, 
al ocaziilor. Ne gîndim la si
tuațiile luj Țicleanu (min. 15 
— singur în fata porții, dar șut 
imprecis) și Ungureanu (min. 
19 — lansat de Bălăci, dar și 
șutul fundașului a fost greșit), 
la faza din min. 28, cînd Că- 
mătaru a pătruns impetuos, 
dar Donose a venit țîrziu le 
pasa de gol, și la faza din min. 
36, cînd același Cămătarii a 
reluat greșit, cu genunchiul, 
mingea centrată de Bălăci. La 
poarta lui Lung, doar două faze 
mai periculoase. în min 10, 
cînd Gabor, după o cursă ex
celentă, a greșit centrarea din 
fața porții, și. in min. 39, cînd

același jucător a șutat mult 
peste poartă (unde e Cabor 
din Australia ?).

După pauză, aspectul jocului 
s-a schimbat, la conducerea lui 
aveau să se afle, mai bine de 
jumătate de oră, jucătorii lo
calnici. în min. 46. șutul lui 
Gabor a trecut Pe lingă col
țul din dreapta, în min. 50, 
Lung a blocat aproape pe linia 
porții, lîngă bară, balonul ex
pediat de Klein. în min 62, 
iese Dumitrache și iată-1 pe 
Andone „vîrf”, dar mutația îl 
va scoate din joc. Totuși, mi
nute dificile pentru craioveni. 
C. Oțet îi trimite în teren pe 
Cîrțu și Geolgău. Să vedem ce 
va fi ! Și. intr-adevăr, Univer
sitatea revine în atac. Negrilă 
șutează fulgerător pe lîngă 
bară (min 71. splendidă fază !), 
în min. 75 Geolgău iși încheie 
frumoasa cursă cu o centrare 
bună. însă Cămătaru șutează în 
Ioniță de la 7 m. pentru ca, 
în min. 84. Ia voleul de gol 
al luj Gabor. Lung să devieze 
balonul în corner. Deci, 0—0, 
dar ambele echipe pot fi mul
țumite.

Constantin ALEXE

DOMINARE
S.C. BACĂU 0
C.S. TIRGOVIȘTE 0

Stadion „23 August*  ; teren bun; 
timp frumos i spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 15-3 (pe poartă ; 9-1). 
Cornere : 10-3.

S. C. BACALf : Mangeac - AN- 
DRIEȘ, C. Solomon, Lunca, El'isel - 
Arteni, Viscreanu (min. 57 L Solo
mon), ȘOȘU - Penolf, 8otez (min. 
24 Șoiman), Antohi.

C. S. TIRGOVIȘTE : VOINEA - A- 
giu, DUMITRESCU, ENE, Pitaru 
Constantin, Kallo (min 88 Nicules- 
cu), I. Marin (min. 81 Aelenei) — 
O. Popescu, Petre, V. Radu.

A arbitrat bine M. Axente (Arad) ; 
la linie : Gh. Constantin și F. Tăbîr- 
că (ambii din Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene ; PITARU șl ȘO
ȘU.

Trofeul Petschovschi s 9.
La speranțe : 1—5 (1—4).
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Acest meci a început liniștit, 
fără acea „furie de start" cu 
care, de regulă, orice echipă 
gazdă iși tratează adversarul. în 
consecință, Chimia a avut ră
gazul să-și „închidă bine gar
da" (marcajul „perechilor" fiind 
vizibil de la o poștă); ea a ac
ceptat dominarea ieșenilor, pe 
fondul unui „joc-bătută“ (na-ți-o 
ți» . dă-mi-o mie).

Meciul s-a trezit o dată din
amorțeală (min. 7) prin „țîș- 
nirea" lui Florean — intervenția 
neregulamentară asupra sa sol-
dîndu-se cu o 
beră executată 
pe care Roșea 
„in-extremis“, în

lovitură 11- 
de Romilă, 
a respins-o 

corner. Elevii
antrenorului Kurt Gross ocupau
mereu poziții avansate fără a 
crea însă mari pericole. în 
schimb, formația vîlceană, mai 
lucidă, mai disciplinată tactic, a
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F.C.M. BRASOV 5 (2)
PETROLUL PLOIEȘTI 1 (1)

Stadion Tinerelului : teren foarte 
bun ; timp admirabil ; spectatori — 
circo 12 000. Șuturi : 12—10 (pe poar
tă : 8—5). Cornere : 4—2. Au marcat : 
LĂCĂTUȘ (min. 20), BORICEANU 
(min. 44), PARASCHIVESCU (min. 
48 șl 77), BATACLIU (min. 88), res
pectiv SIMACIU (min. 27),

F.C.M. BRAȘOV : Clipa - Ștefan. 
Panache, NAGHI (min, 83 Gherghe), 
Manciu - ȘULEA, BATACLIU, Spirea 
- LĂCĂTUȘ PARASCHIVESCU (min. 
83 Marinescu) Borîceanu.

PETROLUL : Horaiombie — Toma 
(min. 60 Brotosin), Butufei, STAN- 
CIU - N. Lazăr, COZAREC, Cojoca

• T rc^ — Marica, Simoclu, Libiei 
(ml- 53 O. Grigore).

A arbitrat foarte bine M. Neșu ; 
Io linie : 1. Medveș (ambii din O- 
radea) șl P. Seceleanu (București).

Cartonașe galbene : SPIREA, MAN 
CIU COIOCARU

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 6-1 (1—0).

clar asupra lui Lăcătuș. In 
sfîrșit, în min. 83, BATACLIU 
marchează al cincilea goi, dar 
care este și al treilea gol de 
portar. Finalmente, căderea 
totală a petroliștilor după 
pauză și vigoarea brașoveni
lor legitimează pînă și pro
porțiile scorului.

loan CHIRILA
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„înțepat" cu cele două „vîrfuri", 
Gîngu și Udrică, ori de cite 
ori a avut posibilitatea ; intr-o 
astfel de postură primul a iro
sit, în min. 25 cea mai mare 
ocazie de pînă atunci (șut In 
brațele portarului Bucu, de la 
aproximativ 13 m I). Ceea ce 
avea să facă și Florean (min. 
36), cînd de la numai 6 m nu 
l-a putut învinge pe Roșea. 
„Lovitura de teatru" s-a petre
cut în min. 43 — Cincă a exe
cutat un corner de pe partea 
stingă și STANCA a înscris cu 
capul (unde au fost B. Grigore, 
Ursu și chiar Bucu ?). Din acest 
moment, cu plumbul în picioa
re" și cu o accentuată lipsă de 
claritate in acțiuni. Politehnica 
a inceput să alerge cu sufletul 
la gpră după egalare. De aici șl 
nota de dramatism pe care a 
căpătat-o întîlnirea. Ratările 
s-au ținut lanț — Nemțeanu, 
minutele 50. 84 și 87 — ultimul 
reprezentând o lovitură de la 
11 m (o fi fost oare ?) apărată 
de Roșea, acel care, ajutat și de 
puțină șansă, rvea să fie 
„erou!" meciului. Rețineți — el

ARBITRUL.. SI
F.C. BIHOR 1 (1)
JIUL PETROȘANI 1 (0)

Stadion F. C. Bihor ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi : 28—3 (pe poarta : 
7—2). Cornere : 11—1. Au marcat : 
KUN ti (min. 39), respectiv BALUȚA 
(min. 68).

F. C. BIHOR : Balaș - Nitu, Zare, 
BISZOK, Kiss (min. 49 Dubovan) - 
Grosu, PUȘCAȘ, Kun II — Lupâu, 
Nedelcu, Doszc (min, 46 Roatiș).

JIUL : CAVAI - V. Popo. Neagu. 
VIZITIU, Stana (min. 46 P. Grigo
re) — Muia, Varga,. Dina (min. 58 
Vese) — BALUȚĂ, M. Marian, Stoenes- 
cu.

A arbitrat slab I. Dima (Sighișoa
ra) ; la linie : L. lakob (Cluj-Napo- 
ca) — cu greșeli - și I. Tarcan (Re
ghin).

Cartonașe galbene : KISS, BALUȚA, 
P. GRIGORE, VARGA.

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

Foarte ușor de anticipat coor
donatele acestui meci în care o- 
rădenii vizau reabilitarea după 
ultimul eșec acasă, în timp ce

ÎN DIVIZIA „B“
cui gol a fost realizat de Avă- 
danei (min. 13).

I.M.TJ. MEDGIDIA — C.S. BO
TOȘANI î—o (1—0), A înscris : 
Stămoiu (min. 27).

Relatări de la P. Comșa, I. Tă- 
năsescu, Gh. Arsenie, M. Fiorea, 
D. Bolohan, N. Constantinescu, 
D. Soare, I. Mindrescu și R. 
Avram.

C.S.M. Suceava, C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe — Viitorul Mecanică Vaslui, 
Dunărea C.S.U. Galați — T.M.U. 
Medgidia, Unirea Dinamo Focșani 
— Delta Tulcea, F.C.M. Progre
sul Brăila — Oțelul Galați.

SERIA A Iha

♦) Echipă penalizată cu două 
puncte.

1. DUNAREA 8 6 11 20- 6 13
2. C.S.M. Sv. 8 5 2 1 12- 5 12
3. Gloria Bz. 8 4 2 2 18- 9 10
4. I.M.U. Medg. 8 4 13 13-10 9
5. Prahova PI. 8 4 13 11-11 9
6. Gloria J3 -ța 8 4 0 4 17-10 8
7. F.C.M. P. Br. 8 4 0 4 18-14 8
Q. C.S.M. Sf. G. 8 4 0 4 8-10 8
9. C.S.M. Borz. 8 3 2 3 9-11 8

10. Ceahlăul P.N 8 3 14 15-14 7
11-12. Vlit. M. Vs. 8 3 14 13-14 7

Oțelul Gl. 8 3 14 13-14 7
13. Unirea Focș. 8 3 14 6- 9 7
14. Delta Tulcea 8 314 9-13 7
15. Min. G.H.*) 8 4 0 4 10-17 6
16. Dun. Călărași 8 3 0 5 6-20 fi
17. C.S. Botoșani 8 2 15 7- 8 3
18. Viitorul Gh. 8 2 15 7-17 5

ETAPA VIITOARE (duminică 
10 octombrie) : C.S.M. Borzești 
— Gloria Buzău, Minerul Gura 
Humorului — Prahova Ploiești, 
C.S. Botoșani — Gloria Bistrița, 
Ceahlăul P. Neamț — Viitorul 
Gheorghenl, Dunărea Călărași —

RAPID BUCUREȘTI — PRECI
ZIA SĂCELE 2—0 (1—0). Au mar
cat : Paraschiv .(min. 2) și Ma
nea (min. 65).

GAZ METAN MEDIAȘ — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI
1— 1 (0—I). Au înscris : Bălan
(min. 70) pentru Gaz metan, 
Glonț (min. 37) pentru Dinamo 
Victoria.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
C.S.M. DROBETA TR. SEV
2— 0 (1—0). Autorii golurilor :
Bolborea (min. 17) și Pîslaru 
(min. 88).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — UNIREA ALEXANDRIA 
0—0.

ȘOIMII IPA SIBIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—1 (1—1).
Au înscris : Gabel (min. 18 șl 
86), respectiv Cursaru (min. 33).

CHIMICA TÎRNÂVENI — PAN
DURII TG. JIU 2—0 (1—0). Au 
marcat : Oprișor (min. 14) și 
Munteanu (min. 53)

MECANICA fina steaua 
BUCUREȘTI — CARPAȚ1 MîilȘA

POLITEHNICA IAȘI 0
CHIMIA RM. VILCEA 1 (1}

Stadion .,23 August" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori - circa 
6 000. Șuturi ■ 14—10 (pe poartă : 
8—5). Cornere 11—6. A marcat STAN
CA (min 43)

POLITEHNICA : Bucu - Anton. B. 
Grigore, Ursu, CIOCIRLAN — Romilă, 
S’MIONAȘ, Poveliuc (min. 46 Kereszy) 
— Cloacă, Nemțeanu. Florean.

CHIMIA : ROȘCA - Basno, CA- 
TARGIU, Preda, CINCA - IOVAN 
(min. 88 Savu), Alexandru, Udrea — 
UDRICA, Gîngu. STANCA (min. 77 
Păuna).

A orbltrot satisfăcător Cr. Maghiar; 
kt îln-ie : D. Ccman și Gh. Manta 
(toti din București).

Cartonașe galbene : CiOACA,
KERESZY și BASNO

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 5-0 (3-0).

a scos uluitor multe mingi gre
le, ale lui B. Grigore, Simionaș 
și Romilă. Să notăm că putea 
fi și 2—0 pentru performera e- 
tapei — Udrică risipind din ca
reu două imense 'ocazii (min. 73 
și 83 !).

Stelion TRANDAFIRESCU

CHIAR ORĂDENII,
petroșenenil veneau cu gîndul 
mărturisit de a confirma „re
miza albă" din etapa precedentă. 
Mult mai greu le-a fost însă 
spectatorilor să înțeleagă ceea ce 
se petrecea în teren. Ratînd 
„startul de foc", cu binecunoscu
tul lor iureș ofensiv, gazdele au 
intrat treptat într-un labirint din 
care rareori au găsit ieșirea, 
deși oaspeții au stat în perma
nență la cutie, axîndu-se pe un 
loc eminamente distructiv (doar 
Băluță s-a bătut, ca de obicei, 
în atac). Pe fondul unei dominări 
haotice, cu centrări înalte total 
neindicate, cu prima linie ară
deană care parcă mai degrabă 
căuta... marcajul în loc să-l evi
te, fazele-pericol s-au născut ane
voie : pătrundere Kun TI, res
pinsă in-extremis de V. Popa 
(mim. 23) și voleu razant cu 
transversala al lui Biszok (min. 
30). Abia în min. 39 F.C. Bihor 
izbutește deschiderea scorului : 
la o minge lovită ușor cu capul 
de Nedelcu, KUN II a țîșnit și 
a trimis cu latul, aproape din 
unghi mort, balonul în colțul

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
MINERUL MOTRU 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Asaf- 
tei (min. 50 din 11 m).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—5 
(0—2). Autorii go>luriJor : Țîrlea 
(min. 51), respectiv Niță (min. 
10 și 31), Dumitrașcu (min. 80 
și 82), Vișinoiu (mm. 68).

Relatări de La D. Moraru-Sliv- 
na, M. Tacăl, D. Brănoiu, N.
Ștefan, I. lonescu 
Soare, D. Mihail
1. RAPID BUC.
2. Chimica Tîrn.
3. I.P. Al. Slatina
4. Autobuzul Buc.
5. Automatica Buc
6. Mec. fină St.
7. Dinamo Vict.
8. Minerul Motru
9. Gaz metan

10. Carpațl Mîrșa
11. Metalul Buc.
12. C.S.M. Drobeta
13. Pandurii Tg. J.
14. Unirea Alex.
15. ROVA Roșiori
16. Precizia Săcele
17. Șoimii IPA Sb.
18. Prog. Vulcan*)

, I, Ducan, A. 
șl N. Tokacek.

9 8 0 1 19- 2 16
9 6 0 3 16- 7 12 
9513 15-10 11 
8 5 0 3 13- 7 10 
7412 9-4 9 
8 3 3 2 10- 5 9 
8332 9-6 9 
8404 13-14 8 
7313 7-11 7 
9315 10-15 7 
8305 8-10 6 
7304 7-10 6 
9306 11-14 6 
8224 9-14 6 
8305 6-13 6 
9306 6-21 6 
7214 8-9 5 
8314 11-15 3

♦) Echipă penalizată cu patru 
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 10 
octombrie) : Minerul Motru — 
Unirea Alexandria, Autobuzul 
București — Meoanică fină Stea
ua București, Chimica Tîmă- 
venl — I.P. Aluminiu Slatina, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin —'

Ce punct de aur a realizat 
C. S. Tîrgoviște la Bacău i Dacă 
punctul cîștigat este chiar de 
aur pentru zestrea săracă ago
nisită pînă acum, în schimt, 
prestația tirgoviștenilor (ca 
dealtfel și cea a localnicilor) 
s-a situat la cote scăzute, da
tele din caseta tehnică iius- 
trînd grăitor evoluția lor, care 
s-a rezumat, în general, ia a 
destrăma atacurile adversarilor 
și, din cînd în cînd, să se a- 
propie, fără prea multă con
vingere, de reușită, de csreul 
gazdelor Adoptînd o asemenea 
tactică chiar din primul minut, 
oaspeții i-au invitat pe băcă-

HAOTICÂ
uani să atace, să domine pe
rioade îndelungate, uneori eu 
toti jucătorii de cîmp. Dar 
dominarea gazdelor a fost fără 
orizont, cu acțiuni în ritm de ... 
vale, încheiate cu șuturi care au 
fost reținute cu ușurință tie 
portarul Voinea. Este drept că 
antrenorul Vătafu a avut mul
te probleme de rezolvat in al
cătuirea „ll“-lui trimis în teren 
datorită indisponibilității unor 
titulari, înlocuitorii lor jut.'nd 
fără vlagă și corni țînd greșeli 
elementare. In asemenea con
diții, fazele de poartă au fost 
rare. In prima repriză de-abia 
în min. 28 S. C. Bacău a creat 
o acțiune mai periculoasă, în 
urma, unei centrări de pe 
partea dreaptă de la Șoiman, 
Voinea a respins balonul. 1ar 
Antohi, la patru metri de poar
tă, neatent, a luftat I Apoi, după 
șapte minute. Șoiman a șutat 
violent de la 18 m, Voinea a 
respins, Penoff a reluat încet 
și portarul oaspeților a „box^t" 
mingea. Tn repriza secundă, tim
pul s-a scurs în favoarea oas
peților, care s-au rezumat, cu 
toate forțele, la un joc de apă
rare. Doar, o dată, în mm 66, 
după executarea unei lovituri 
de colț, balonul a ajuns la Ar
teni, acesta l-a lovit cu capul, 
trimițîndu-1 în pămînt, de unde 
a ricoșat în bară și apoi a ie
șit în afara terenului 1

Pompiliu VINTILA

CA LA... ANTRENAMENT
Derulat parcă cu... încetinito

rul, meciul de la Scornlcești a 
avut totuși un singur sens, spre 
poarta apărată de Moise.

Fără să forțeze, gazdele și-au 
adjudecat victoria în prima ju
mătate de oră. In continuare, 
am asistat la un joc de-a „șoa
recele și pisica" în care timi
șorenii, incapabili de replică, 
n-au făcut decît să se apere.

Scorul a fost deschis repede, 
in min. 3, cînd Pițurcă a cen
trat de pc partea dreaptă și 
fundașul MATEI, apărut prompt 
la întilnire, a șutat scc, in col
țul lung al porții lui Moise. 
Formația locală atacă necontenit 
și in min. 27 o nouă centrare a 
aceluiași Pițurcă face ca lovi
tura de cap a lui PREPELIȚA 
să-1 invingă din nou pe portarul 
timișorean și tabela arată 2—0. 
Peste numai două minute este

F.C. OLT 2 (2)
„POLI" TIMIȘOARA 0

Stadion Viitorul ; teren bun ; 
timp frumos, spectatori - circo 1 000. 
Șuturi î 14—2 (oe poartă : 4—0). Cor
nere : 7—2. Au marcat : MATEI (min. 
3) ți PREPELIȚA (min. 27)

F. C. OLT : Ariciu - BARBULESCU. 
Bumbescu. CAȚOI. Matei — EFTIMIE. 
Șoarece. ROfARU - Prepeliță (min. 
55 IAMANDI) Ș;soe (min. 66 State), 
Pițurcă

„POLI" : MO’SE - Șundc. Șerbă- 
nolu, Circiumaru, MURAR - MANEA. 
T. Nicoloe, Șubo (min. 83 Neomțu) 
- Anghel, BOCANICI. Vldescu.

A arbitrat bine V. Antohi ; io li
nie ,* M. Stănescu si St. Rotărescu 
(toti din loși).

Cartonașe galbene : ȘOARECE.
Trofeul Petschovschi : tO.
La speranțe : 1—2 (0—0).

ALIAȚII JIULUI!
lung. Gol care nu schimbă a- 
proape deloc registrul tactlo aJ 
gazdelor, La fe.l de neinspirate 
atît la construcție cît șl la fi
nalizare, excepție fâcînd doar șu
turile lui Zare (min. 64) șl Puș- 
kaș (min. 65 șl 66), dar de fie
care dată Caval a iest în prim- 
plan. Contrar cursului jocului, 
Jiul obține, în min. 68, egala- 
rea, dar cu aportul determinant 
al centralului I. Dima, care nu a 
ținut seama de semnalizarea 
(corectă de data aceasta) a 
tușierului L. Iakab, și BA- 
LUTA, plecat din poziție 
flagrantă de ofsaid, a În
scris. Protestele justificate ale 
gazdelor nu au avut ecou șl 
partida s-<a îndreptat spre o re
miză inechitabilă, favorizată însă 
și de Incredibila ratare din min. 
73 (Grosu — luft si Nedelcu — 
șut pe lîngă bară, ambii doar cu 
Caval în față), precum șl de in
tervenția de fundaș a lui... Gro
su, care a respins voleul lui 
Pușcaș (min. 85).

Adrian VASILESCU

rîndul lui Pițurcă să aibă sco
rul de... forfait in vîrful bocan
cului. dar Moise plonjează și 
respinge în corner. Alte ocazii 
sînt irosite de Șisoe (min. 40) 
Și Șoarece (min. 44).

La reluare, dominarea gazde
lor este și mai insistentă, timi
șorenii sînt incapabili de repli
că, dar cu toate acestea scorul 
nu ia proporții pentru că Moise 
se opune la suturile lui Iamandi 
(min. 57 și 75), iar mingile ex
pediate de Șoarece (min. 73), 
Rotaru (min. 78 — voleu de la 
6 m) ocolesc spațiul porții. în
tre timp, oaspeții expediază sin
gurele lor șuturi (în min. 59, 
prin Vldescu și în min. 80. 
prin Manea) care însă nu-și 
ating ținta.

Gheorghe NERTEA

NOTA
O comisie a F.R.F, — C.M.B.E.F.S. 

și I.E.A.B.S, a constatat că Ia 
stadionul „23 August" nu s-au 
produs stricăciuni cu ocazia par
tidei Dinamo — F. C. Argeș.

Car păți Mîrșa, Gaz metan Mediaș
— Precizia Săcele, Progresul Vul
can București — Dinamo Victoria 
București, Șoimii IPA Sibiu — 
Rova Roșiori, Pandurii Tg. Jiu
— Luceafărul București, Automa
tica București — Rapid Bucu
rești, Metalul București stă.

Bolba (min. 17) pentru Olimpia. 
înfrățirea oradea — ar

matura ZALAU 0—1 (0—1) A
înscris : Dobrău (min 23).

Meciul CIL SIGHET - F.C. 
BAIA MARE a fost amînat pen
tru 13 octombrie.

SERIA A lll-a

„U" CLUJ-NAPOCA — RAPID 
ARAD 8—1 (3—0). Autorii goluri
lor : Suciu (min. 1), Bucur (min. 
7, 53 și 61). Cațaros (min. 45 și 
67), Dobrotă (min. 85), Buntolu 
(min. 78, autogol), respectiv Le- 
șan (min. 54)

GLORIA REȘIȚA — METALUR
GISTUL CUGIR 3—8 (1—0). Au
înscris : Iancu (min. 33 și 53) și 
Clurea (min. 79).

STRUNGUL ARAD — IND. 
SIRMEI C. TURZ.I 0—1 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Colojl (min. 88).

MINERUL CAVNIC — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—1 (2—1). Au mar
cat : Chifor (min. 23), Moclran 
(min. 30), Bonte (min. 88), res
pectiv Roșea (min. 18).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). A în
scris : Toth (min. 55).

U.M. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 2—1 (0—1). Autorii golu
rilor : Dumitru (min. 52 din 11 
m), Humei (min. 77), respectiv 
Dosan (min, 7).

U.T. ARAD — OLIMPIA SATU 
MARE 1—1 (0—1). Au marcat :
Vuia (min. 47) pentru U.T.A.,

Relatări de la I. Lespuc, P. Fucs,
N. Străjan, Z. Debrcteni. Z.
Kovacs. St. Marton, S. Nicolae,
P. Lorincz.

1. „U" CJ.-NAP. 8 5 12 20- 4 11
2. Armătura Zalău 8 5 0 3 13-17 10
3. Olimpia S M 8 3 3 2 16- 8 9
4. Minerul Cavnic 8 4 13 17-10 9
5. U. T. Arad 8 4 13 12- 6 9
6. Ind. sîrmei 8 4 13 9- 8 9
7. U. M. Timișoara 8 4 13 9-11 9
8. Someșul S M. 8 4 13 11-16 9
9. C.S.M. Reșița 8 3 2 3 16- 8 8

10. Aurul Brad 8 3 2 3 13- 9 »
11. Gloria Reșița 8 4 0 4 8-16 8
12. F.C. Baia Mare 7 3 13 10-10 7

13. C.I.L. Sighet 7 3 13 7-10 7
14. Metalurg. Cugir 8 3 14 11-16 7
15. C.F.R. Timiș. 8 2 2 4 7-10 6

16. Strungul Arad 8 2 2 4 7-12 G
17. Rapid Arad 8 2 2 4 10-16 6
18. înfrățirea Or. 8 2 0 6 5-14 4

ETAPA VIITOARE (duminică 10
octombrie) : C.S.M Reșița — în
frățirea Oradea, Armătura Zalău
— F.C. Bala Mare, Ind. sîrmel 
C. Tur zii — C.I.L. Sighet, Meta
lurgistul Cugir — U.M. Timișoa
ra, Strungul Arad — Rap'd Arad, 
Olimpia Satu Mare — Gloria Re
șița, Aurui Brad — Someșul Satu 
Mare, „U“ Cluj-Napoca — Mi
nerul Cavnic, C.F.R. Timișoara
— U.T. Arad.



Divizia „A“ de rugby CUPA DAVIS PE MAI MULTE FRONTURI
FARUL

Etapa a 7-a a Diviziei „A“ 
de rugby consemnează victori
ile la scor ale echipelor Dina
mo și Steaua, reușita ‘aproape 
nesperată a Rapidului, precum 
și primul succes al Gloriei 
PTT.

STEAUA — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 47—0 (25—6). Pu
să pe lapte mari, formația- 
gazdă s-a desprins repede în 
învingătoare. A fost, totuși, o 
partidă frumoasă în care șar
jele ambelor echipe au mai în
călzit tribunele, cu cîteva e- 
seuri spectaculoase dar și cu 
altele ratate. Scorul l-au sta
bilit FUICU și ILIE CALIN — 
cite 2 eseuri, M. IONESCU, 
EN'ACHE, L. CONSTANTIN și 
MUNTEANU — cite un eseu, 
D. ALEXANDRU — drop și 4 
transf. și CODOI — 2 transf. 
Pentru Știința, T. TOADER — 
2 l.p. A condus A. Briceag (la 
margine T loniță și FI. Spor
nicul, cu dezinvoltură, asigu- 
rînd multă cursivitate fazelor. 
Echipele : STEAUA : Codoi — 
Fuicu, Enache, I. Zafiescu, 
I. Călin — O, Alexandru, Su- 
ciu — Florea, L. Constantin, 
Răduleseu (P.R. Marin) — Ga
lan, M. Ionescu — Cioarec 
(Corneliu), Munteanu, Căinaru. 
ȘTIINȚA CEMIN ; T. Toader 
— Bucșa, Istrate Trnyancsev, 
Rădoi — Cantea (Pascale), Vlă" 
dilă — Beraru, Stefiuc, Măr- 
ginanu — Urdea, Melniciuc — 
Csoma (loniță), Ghîorghe, Un- 
gureanu. (Tiberiu STAMA).

RAPID — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 10—9 (0—6).
Partida a plăcut prin întorsă
tura situațiilor.

Sportul studențesc reușește 
5ă puncteze în finalul pri
mei reprize; eseu de penali
zare (la un atac excelent al 
lui Cojocaru), ‘ransformat de 
PARASCHIVESCU La reluare, 
replică viguroasă a Rapidului: 
eseu, CAPMARE (min. 41) și 
l.p. SIȘIU (min 46). Scorul s-a 
modificat repede (min. . 47) 
printr-o l.p. executată cu mă
iestrie de COJOCARU Se pă
rea că universitarii se îndreap
tă spre victorie. Numai că în- 
tr-un final dramatic, cu două

Turneul internațional masculin de volei

CALCULATORUL - 0 ÎNVINGĂTOARE MERITUOASA
Turneul internațional mas

culin de volei organizat de 
A. S. Calculatorul IIRUO s-a 
încheiat duminică, în sala O- 
limpia din Capitală, cu vic
toria aplaudată a echipei or
ganizatoare. In cel mai fru
mos meci al turneului, o ade
vărată finală, echipa antrena
tă de C. Cbițigoi a întrecut 
pe Dinamo liucprești cu 3—2 
(10, —7, —9. 12, 6). In primul 
set, după un început în for
ță al dinamoviștilor, jocul s-a 
echilibrat, blocajele lui Juhăsz 
și Șchiopcscu au fost din ce in 
ce mei precise, iar pasele lui 
A. Ion oferite colegilor — 
ideale. In setul următor a Cost 
rîndul dinamoviștilor să ridi
ce blocaje de nepătruns prin 
F.nescu și Dumănoiu, in timp 
ce mecanismul Calculatorului 
s-a dereglat. în setul 3, iden
tic cu precedentul, campionii 
joacă la valoarea lor reală și 
tabela de scor evidențiază acest 
lucru. Se părea că în meciul 
„orgoliilor" vor avea cîștig de 
cauză dinamoviștii, dar n-a 
fost așa pentru că după 5—10

- ' --------------------- -- --------................

-LIDER
schimbări nefericite in XV-le 
studențesc, Bărgăunaș a inițiat 
o acțiune încheiată, prin drop, 
de SIȘIU (min. 80). A arbitrat 
foarte bine L. Vasilică. (Geo 
RAEȚCHI).

POLITEHNICA 16 FEBRUA
RIE CLUJ-NAPOCA — DINA
MO 6—5« (3—30). Gazdele au 
fost depășite net de formația 
campioană. Realizatori : PO- 
DARASCU (2 eseuri, 4 transf), 
CHIRICENCU și ALDEA (cîte 
2 eseuri). MAKGHESCU, M. 
ZAFIESCU (cîte un eseu) și 
CONSTANTIN (2 l.p.. 2 transf.) 
pentru Dinamo, respectiv RA- 
CEANU (2 l.p.). A arbitrat C. 
Stanca — Constanța. (M. Radu, 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
RULMENTUL BÎRLAD 17—9 
(13—3). Meci de bun nivel tehnic 
în care gazdele s-au impus din 
prima repriză. Realizatori: ST. 
CONSTANTIN, SANDU, DO- 
BRE — cîte un eseu. LUCA — 
transf, l.p., resp. CROITORU
— eseu și DRANGA — transf., 
l.p. A arbitrat Fi. Zamfirescu
— Constanța. (T Cornea, coresp).

UNIVERSITATEA — C.S.M. 
SIBIU 30—22 (20—12). Studenții, 
mai activi, au cîștigat pe merit. 
Au înscris: din eseuri. — 
RADU (2), CAPRAROIU, SU- 
CIU, FIAT, JURJ și PANAIT
— 3 transf. pentru „U“, MĂR
GINEAN, SARAC, ZAMFIR — 
eseuri, TOMUȚA — 2 drop, și 
IVANCIU — 2 transf. pentru 
C.S.M. A condus Gh. Bănceanu
— Buc. (C. Crețu, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — FA
RUL 9—14 (6—7). Oaspeții, mai 
insistenți. și-au apropriat victo
ria, prin LUNGU. C. VASILE 
(cîte un eseu) și BEZUȘCU (2 
l.p.). Ieșenii au înscris prin 
MITITELU (2 l.p., drop). A ar
bitrat St. Răduleseu — Buc. 
(M. Macovel, coresp.).

GLORIA PTT ARAD — R.C. 
GRIVIȚA ROȘIE 19—16 (12—6). 
Au înscris: DOMOKOS — e- 
seu, LECA — 2 l.p., 2 drop șl 
ASMARANDEI — l.p., respec
tiv MORARU — eseu, TUDO- 
SE — 2 drop și BIDIREL — 
2 l.p. A condus C. Cristăches- 
cu — Buc. (I. Ioana, coresp.).

în setul IV, Calculatorul Iși 
strînge rîndurile și după ega
litate la 10 se impune într un 
final aprins, poate prea aprins 
pentru Enescu, supărat pe... 
scaunul arbitrului! Ultimul set 
revine, pe merit, ecuipei cu 
nervii mai tari, cea mai omo
genă dealtfel din turneu — 
CALCULATORUL : Ion, Șchio- 
pescu (Bulacu), Alexandru, Ste- 
riade (C. Popescu), Juhăsz, 
Băroiu (Marinescu), de par
tea cealaltă — o învinsă me
rituoasă — DINAMO. In cele
lalte jocuri : simbătă — Trac
torul — Dobrudja 1—3 (8 —12, 
—8, —10), Calculatorul - Sep- 
temvriska Slava 3—0 (16, 14, 
8) șl Dinamo — Carpați 3—0 
(5, 11, 8) ; duminică — Car
pați — Dobrudja 2—3 (7, —9, 
—8, II, —7) și Tractorul — 
S. Slava 3—2 (—11, 4, —8, —11, 
8). CLASAMENTUL: 1 Calcu
latorul 10 p, 2. Dinamo 9 p, 
3. Dobrudja 8 p, 4. Tractorul 
7 p, 5. Carpați 6 p, 6. Snptem- 
vriska Slava 5 p.

Mihail VESA

Franța și S.U.A. in
Echipa de tenis a României 

conducea simbătă cu 2—1 în me
ciul de baraj din cadrul Cupei 
Davis pe care-1 susține la Ciu
dad de Mexico cu selecționata 
mexicană. După victoria de de
but a lui Ilie Năstase împotriva 
lui Francisco Maciel, Florin Se
gărceanu a ținut piept celebru
lui jucător Raul Ramirez, cu 
care a disputat vineri 3 long-se- 
turi. Ramirez și-a însușit pri
mele două seturi cu 7—5, 8—6, 
dar în revenire Segărceanu cîș- 
tigă pe cel de al treilea cu 9—7, 
moment în care întunericul îm
piedică continuarea partidei.

SPADASINII DE LA STEAUA 
ÎNVINGĂTORI LA LENINGRAD
MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 

Proba de spadă pe echipe din 
cadrul concursului de scrimă al 
armatelor prietene, de la Le
ningrad. a fost cîștigată de 
Steaua București, urmată de 
formațiile militare din Polonia, 
Cehoslovacia. Ungaria, U.R.S.S., 
R.D. Germană și Bulgaria. La 
sabie scrimerii români s-au 
clasat pe locul doi. iar la flo
retă fete pe locul 5.

A ÎNCEPUT C.M. DE VOLEI (m)
In primul joc: Polonia — România 3-0 !
în Argentina a început cea 

de a X-a ediție a campionatu
lui mondial de volei masculin 
Ja care, după cum se știe, par
ticipă și echipa României (în 
grupa „D“, la Buenos Aires, 
alături de Polonia, Cuba și Ve
nezuela).

în primul meci, reprezenta
tiva țării noastre a fost între
cută de Polonia: 0—3 (—6, —10, 
—6).

în celelalte grupe s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Japonia — Mexic 3—0 (11. 9, 
8) și Argentina — Tunisia 3—0 
(2, 4, 0) în grupa „A” ;
U.R.S.S. — Chile 3—0 (10, 4, 
8) și Bulgaria — S.U.A. 3—2 
(—13. 6, —12, 11. 14) în grupa 
„B“ ; Italia — Australia 3—0 
(1. 1, 8) și Canada — R. D.

DUBLĂ VICTORIE A
(Urmare din pag. 1)

la egal, titlul de campion ab
solut al țării. Mai bine de 
jumătate din concurs previ
ziunile s-au confirmat, dar 
Ia ultimele patru probe ale 
exercițiilor liber alese Kurt 
Szilier a dovedit mai multă 
constanță, o mai mare putere 
de luptă și deși a ratat ul
tima execuție, la bară fixă, 
a obținut totuși o victorie con
cludentă, cu tin punct și ceva 
avans față de al doilea clasat. 
Acesta n-a mai fost însă Emî- 
lian Nicula, cu ezitări sau ra
tări la cal cu minere, sărituri 
și paralele, ci Aurelian Geor
gescu, remarcabil ca evoluție 
de ansamblu și cu exercițiu 
la „bară" unanim apreciat ca 

finala competiției
Sîmbătă dimineață, Ia reluare, 
Ramirez obține victoria : 7—5,
8—6, 7—9. 6—2. După-amiază, în 
partida de dublu, împotriva 
pronosticurilor, dar jucînd ad
mirabil și în perfectă armonie, 
perechea română Ilie Năstase 
— Florin Segărceanu își apro
prie partida fără dubii în trei 
seturi : 6—3, 6—4, 11—9 în fața 
mexicanilor Raul Ramirez — 
Jorge Lozano. Astfel, după două 
zile de joc, echipa României 
conduce cu 2—1 la scorul gene
ral.

în celelalte trei meciuri de 
baraj (pentru rămînerea în gru
pe, de elită non-zonală) : la 
Donețk, U.R.S.S. — India 2—0 
(Zverev — Vijay Amritraj 8—6,
6—1, 6—0 !): la Barcelona, Spa-

„INTERZONALUL**  FEMININ ÎNAINTEA FINIȘULUI

• Cel de al doilea turneu ol 
campionatului Diviziei „A" la 
hochei, început ieri la Bucu
rești, a... „clacat" încă din 
start. Jo :ul vedetă al cuplaju
lui inaugural, așteptat cu mult 
interes (doar era vorba de în
tâlnirea de „vîrf" dintre Steaua 
Si Dinamo) a durat doar două 
reprize, după care, arbitrul 
principal, de comun acord cu 
căpitanii celor două formații, 
a întrerupt partida, urmînd ca 
ultima repriză să se dispute 
marți la ora 17,30. în momen
tul întreruperii scorul era de 
6—2 pentru Steaua.

Dar ce s-a întîmplat ? Umidi
tatea excesivă a zilei de toam
nă veritabilă, care a fost cea 
de duminică, ca și vecinătatea 
— și ea... umedă — a incului 
de la „23 August" (poate și o

Tumeul interzonal feminin 
de șah de la Tbilisi a conti
nuat cu disputarea partidelor 
întrerupte. Severaide a cîștigat 
Ia Pihailici, Gurieli a pierdut 
la Fischdick, iar partidele Le
vitina — Nikolin, Garcia — 
Kadilkar. Minoghina — Ve- 
rbezi, Garcia — Titorenko s-au 
încheiat remiză. A fost intre-

Germană 3—0 (12, 6. 10) în 
grupa „C“ ; Cuba — Venezuela 
3—0 (5. 3, 4) în grupa „D“ ; 
Coreea de Sud — Franța 3—0 
(14, 12, 11) și R.P. Chineză — 
Finlanda 3—0 (12, 5. 9) m gru
pa „E“ ; Cehoslovacia — Irak 
3—0 (6, 3, 7) și Brazilia — Li
bia 3—0 (1, 0, 0) in grupa „F".

în cadrul lucrărilor Congre
sului internațional de volei, 
președinte al Consiliului de ad
ministrație a fost reales Paul 
Libaud (Franța), cane îndepli
nește această funcție de peste 
30 de ani. Ca vicepreședinți au 
fost aleși : Ruben Acosta (Me
xic), Yukata Maeda (Japonia), 
Iuri Cesnokov (U.R.S.S.) șl Ri
cardo Russomando (Argentina), 
iar ca secretar general : Cha- 
adli Zouitcn (Tunisia).

GIMNAȘTILOR ROMÂNI
dificultate și compoziție . Dan 
Odorhean are merihtl de a ti 
prezentat un element în pre
mieră la brră fixă — triplu 
salt la coborîre — fiind pri
mul gimnast român care exe
cută această mișcare deose
bit de grea.

Oaspeții au remaniat con
siderabil formula de echipă, 
introducînd în formație nu
meroși tineri de perspectivă.

REZULTATE TEHNICE : 
Echipe: 1. România 569,70 p,
2. Cuba 557,50 p ; individual 
compus : 1. Kurt Szilier 114,65 
p, 2. Aurelian Georgescu 113,45 
p, 3—4. Emilian Nicula șl Du
mitru Sîrbu 113,30 p, 5. Dan 
Odorhean 112,40 p, 6. Valentin 
Pîntea 112,15 p, 7. Mario Cas
tro 112,00 p, 8. Andres Gomez 
111,60 p, 9. Jesus Rivera 110,15 
p, 10. Calvo Carlos 109,85 p 

nia — Anglia 0—2 ; la Buenos 
Aires, Argentina — R.F. Ger
mania 3—0.

Pentru finala Cupei Davis pe 
anul 1982 s-au calificat echipe
le Franței și S.U.A. La Aix-en- 
Provence, Franța a întrecut 
Noua Zeelandă cu 3—2, prin 
victoria finală a lui Noah asu
pra lui Simpson cu 6—2, 6—2,
6—2. La Perth, mult mai ușor, 
echipa americană (cu McEnroe 
și Gene Mayer) a cîștigat semi
finala cu formația Australiei cu 
5—0.

★
în alte două finale, ale zone

lor europene (care dau dreptul 
la promovare în grupa de e- 
lită) s-au înregistrat următoa
rele rezultate : grupa „A“, la 
Dublin, Irlanda — Elveția 2—0 
și grupa „B“, la Budapesta, 
Ungaria — Danemarca 1—1.

ruptă pentru a doua oară nar- 
tida dintre Mureșan și Mino
ghina.

Cu trei runde înainte de în
cheierea turneului, în clasa
ment conduce Margareta Mu- 
ceșan (România) cu 7,5 puncte 
și o partidă întreruptă, urmată 
de Levitina (URSS) — 7,5
puncte, Garcia (Spania) — 7 
puncte Titorenko și Ahmîlovs- 
kaia (URSS). Liu Shilan (R.P. 
Chineză) — cîte 6,5 puncte etc. 
Duminică a fost zi de repaus, 
întrecerea se reia astăzi cu 
runda a 13-a.

La Bourgoin Jallieu

STOICA Și CIOCÂLTEA 
PE LOCURI FRUNTAȘE

Doi component! ai lotului o- 
iimpic de șah ai României s-au 
clasat pe locuri fruntașe în 
turneul internațional desfășurat 
recent la Bourgoin Jallieu 
(Franța). Valentin Stoica a ter
minat învingător, alături de 
Gurevich (S.U.A.) și Groszpă- 
ter (Ungaria), toți trei ocupînd 
locurile 1—3. Ia egalitate, cu 
cite 8,5 puncte (din 12 posi
bile) fiecare. Următoarele două 
locuri ale clasamentului au fost 
împărțite între Victor Ciocâl- 
tea șl Mannouck (Franța), am
bii cu cîte 7,5 puncte.

FOTBAL MERIDIANE
CAMPIONATE r-4

B.F. GERMANIA (Etapa a 8-a) J 
Hertha — Bayer Leverkusen 3—3, 
Borussia Monchengladbach — 
Eintracht Frankfurt 3—1, Schalke 
04 — FC Nurenberg 0—1, FC 
Kttln — Karlsruhe 4—1, VfB 
Stuttgart — Arminia Bielefeld 
2—2, SV Hamburg — Bochum
1— 1, Bayern Mtinchen — Ein
tracht Braunschweig 1—1, Bo
russia Dortmund — Werder Bre
men 0—0, Kaiserslautern — For
tuna Dusseldorf 3—1. tn clasa
ment : Stuttgart 13 p, Bayern 
Milnchen șl Hamburg 12 p, Koln 
Ș1 Borussia Dortmund 11 p etc.

ITALIA (Etapa a 4-a): Avellino 
— Cagliari 0—0. Catanzaro — 
Cesena 1—1, Genoa — Verona 
0—1, Inter — Fiorentina 0—0, Ju
ventus — Napoli 3—0, Pisa — 
Sampdoria 3—2, Roma — Ascoli
2— 1, Udinese — Torino 2—2. tn 
clasament : Roma, Pisa șl Samp
doria 6 p, Fiorentina, Torino, In
ter si Udinese cîte 5 p etc.

Sn Divizia „A" de hochei,
TELEX & TELEX • TELEX © TELEX ® TELE:

MECIUL STEAUA - DINAMO A DURAT DOAR 2 REPRIZE
excesivă funcționare a com- 
presoarelor) — toate la un loc 
au determinat ca la suprafața 
ghețil să se facă un condens 
(veritabilă ceață... „londoniză"!) 
astfel că urmărirea și suprave
gherea pucului nu se mai pu
teau face în condițiuni nor
male. Cum era vorba de un 
joc de hochei, cu pericolul u- 
nor accidentări grave, conside
răm _ că arbitrul și reprezen
tanții federației au procedat 
just.

Pînă atunci, însă, în primul 
joc S.C. Miercurea Ciuc a în
vins pe Dunărea Galați cu 8—5 
(2—1, 6—3, 0—1), la capătul u- 
nel întîlniri de slabă factură, 
în care scorul era 3—3 tn min. 
28 (!), prin punctel» înscrise 
de Tokor 3, Gercb 2, Miklos, 
B. Nagy, Demeter, respectiv 

Ene 2, Brandabur, Dinu, Ber- 
dilă. Ă condus FI. Gubernu. în 
al doilea meci, Steaua condu
cea, cum am spus, după două 
reprize cu 6—2 (3—1, 3—1...) pe 
Dinamo. Militarii, superiori, au 
punctat la capătul unei lungi 
și insistente perioade de domi
nare, dinamoviștii avînd în ti- 
nărul Virag un portar curajos, 
dar care nu a fost... Gh. Hu- 
țanu ! Punctele au fost msircate 
de : Cazacu 2, Bălăucă 2, Oli- 
nici, V. Huțanu, respectiv Cos- 
tea șl Pisăru. A condus Gh. 
Mureșeanu.

Azi (orele 15,30 și 18) sînt 
programate partidele : STEAUA 
- DUNAREA si S.C. MIERCU
REA CIUC - DINAMO.

Călin ANTONESCU

BASCHET • tn Cupa „William 
Jones", la Den Bosch (Olanda), 
echipa italiană Cantu a întrecut 
cu 102—75 (41—38) pe campioana 
Argentinei, Ferrocarril Oeste. tn 
clasament conduce Cantu cu 6 p, 
urmată de Nashua Den Bosch cu 
5 p.

BOX 0 La Las Vegas, tn meci 
de amatori, S.U.A. a întrecut 
Polonia cu 9—3.

ȘAH • tn turneul Internațional 
de la Stara Pazova (Iugoslavia), 
după 9 runde conduce maestrul 
iugoslav Jovlcici cu 7 p, urmat 
de Velicicovicl (Iugoslavia) 6,5 p. 
Volodea Vaisman a pierdut în 
runda a 9-a la Velicicovicl șl o- 
cupă locul 6 cu 5 p (1). • Tur
neul de la Belgrad s-a încheiat 
cu victoria sovieticului Gheorghi 
Agzamov, 9,5 p din 13 posibile. 
SI tn runda a doua a turneului 

e la Tilburg, Anatoli Karpov l-a 
învins pe Tigran Petrosian, Iar 
Bent Larsen pe Nunn. Celelalte 
partide s-au tntrerupt. Conduce 
Karpov cu 2 p.

TENIS • tn semifinalele tur
neului de la Montreal, Jimmy 
Connors l-a Învins cu 6—2, 6—3 
pe Shomo Glicksteln (Israel), Iar

Bjorn Borg l-a întrecut cu 7—6,
7—6 pe Ivan Lendl. Anterior, la 
Ottawa, Borg îl întrecuse în med 
demonstrativ pe Connors cu 1—6, 
6—3, 6—3, 4—6, 6—2 după 3 ore 
de joc. • tn sferturi de finală 
la Maui (Hawai) : Teacher — 
Waltke 6—7, 6—2, 6—1, van Patten 
— Cahill 1—6, 7—6, 6—0.

★
Cîțiva învingători la Jocurile 

Commonwealth-ulul care se des
fășoară în orașul australian Bris
bane : atletism (m) : 10 ooo m : 
Gidemas Shahanga (Tanzania) 
28:10,15 ; 1 500 m : John Walker 
(Noua Zeelandă) 3:42,44 ; înot : 
100 m liber (f) : June Croft (An
glia) 56,97, 100 m liber (m) : Nell 
Brooks (Anglia) 51,14 ; 200 m 
spate (m) : Cameron Henning 
(Canada) 2:02,88 ; 200 m fluture 
(m) : Phil Hubble (Anglia) 
2:00,98 ; 109 m fluture <f> : Lisa 
Curry (Australia) 1:01,22 ; halte
re : 57 kg : Nick Voukelatos 
(Australia) 207 kg ; 75 kg : Ste
phen Pinsent (Anglia) 312 kg ; 
82,5 kg: Newton Burrowes (An
glia) 325 kg ; delism : 100 km 
contratimp pe echipe : Anglia
2h 09:27.
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