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VOINȚA TG. MUREȘ A CÎȘTIGAT 
„CUPA CAMPIONILOR tUROPENI" IA POPICE 
Echipa masculină Electromureș Tg. Mureș s-a clasat pe locul secund
'n orașul iugoslav Celje s-a 

disputat turneul final al „Cu
pei campionilor europeni" la 
popice, competiție internațio
nală de anvergură, la oare e- 
chipele noastre campioane, 
VOINȚA TG. MUREȘ — la 
femei și ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — la bărbați au avult 
o comportare excelentă. Voința 
a cucerit primul loc, cîștigînd 
pentru a treia oară valorosul 
trofeu continental (după suc
cesele din 1977 și 1980), iar
Electromureș Tg. Mureș s-a
clasat pe locul secund, după 
Medvesceak Zagreb, care in
tră, de asemenea, pentru a 
■treia oară în posesia Cupei 
campionilor europeni Deci e- 
chipele noastre campioane, 
care s-au pregătit cu multă 
seriozitate pentru această difi
cilă confruntare internațională, 
au reprezentat cu cinste spor
tul românesc.

Voința Tg. Mureș a început 
turneul cu o victorie, clasîin- 
du-se pe primul loc (din opt 
echipe participante) în manșa 
calificărilor, obținînd 2565 p, 
iar principalele ei rivale au 
punctat astfel : K.K. Rijeka

GIMNASTE’,E NOASTRE ÎNVINGĂTOARE 
ÎN ÎNTRECEREA CD CELE DIN ANGLIA

DEVA, 10 (prin telefon). Pro
gramată în orașul în care învă
ță Si se pregătește lotul nostru 
reprezentativ de gimnastică, 
întilnrea dintre echipele femi
nine ale României și Angliei a 
întrunit toate condițiile pentru 
a cunoaște aid un succes de
plin : organizare ireproșabila,
mare interes de public, ambian
ță excelentă de concurs. Pen
tru toți iubitorii de sport din 
oraș, această primă apariție pu
blică a gimnastelor noastre 
fruntașe în sezonul de toamnă 
s-a transformat într-un verita
bil eveniment, iar Lavinia Aga 
che, Mihaela Stănuleț. Came
lia și Simona Renciu, Dorina 
tlngureanu și Magdalena Ran
ta au făcut totul pentru a 
răsplăti printr-o bună compor
tare atenția cu care sînt in 
permanență înconjurate. In ab
sența Cristinei Grigoraș și a 
Ecalerinei Szabo (care nu au 

(Iugoslavia) 2562 și Spartak 
Prerov (Cehoslovacia) 2529 p. 
In turneul final, pentru care 
s-au calificat patru formații, 
fetele pregătite de antrenoarea 
Margareta Szemănyi au conti
nuat să evolueze cu multă pre
cizie, obținînd cel mai mare 
scor al turneului — 2627 p. Cu 
acest valoros rezultat ele și-au 
asigurat primul loc în clasa
mentul final, totalizînd în cele 
două manșe 5191 p d. Dar iată 
și rezultatele individuale: Eli- 
sabeta Albert 890 p (în manșa 
I 437 — în manșa a doua 453), 
Ildiko Szăsz 823 p (408 — 415), 
Ellsabeta Bonta 853 p (439—414), 
Maria Zsizsik 897 p (432—465), 
Ana Szabo 830 p (399—431) și 
Maria Todea 899 p (450—449).

Clasamentul final la femei :
1. VOINȚA TG. MUREȘ 5192 
p (2565—2627) — campioană
continentală, 2. K.K. Rijeka 
5153 p (2562—2591) 3. Spartak 
Prerov 4955 p (2529—2426), 4.
Komet Wiesbaden (R.F.G.) 4938 
p (2521—2417).

In întrecerea echipelor mas
culine punctajul clasamentului 
final nu ne-a parvenit pînă la 
ora convorbirii telefonice.

putut concura din motive de să
nătate). antrenorii Adrian Go" 
reac, Maria Florescu-Cosma și 
Octavian Belu au aliniat o e- 
chipă reprezentativă mult în
tinerită, cu dteva debutante, 
care au și ele nevoie de căli re 
în focul întrecerilor internațio
nale cu miză.

Sîmbătă după-amiază cele 
două echipe au prezentat exer
cițiile impuse, iar duminică 
după-amiază programul liber 
ales. Diferența de clasă dintre 
cele două formații a făcut ca, 
atit in clasamentul pe aparate, 
cit șl în cell individual compus, 
gimnastele românce să condu
că în permanență, uneori la 
distanțe apreciabile. Să luăm, 
de pildă, exercițiile impuse. 
Dacă la sărituri cele două re-

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. a 4-a)
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ECHIPA FEMININĂ C. S. SATU MARE 
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA FLORETĂ 
Tinerele floretiste de la Tractorul Brașov au promovat In prima divizie

După ce vineri s-au întrecut 
in competiția individuală „Cu
pa României", floretistele și-au 
disputat simbătă și duminică, 
în sala Floreasca din Capitală, 
ultima etapă a diviziilor națio
nale „A" și „B“.

înaintea acestei etape con
ducea cu autoritate echipa 
campioană, C.S. Satu Mare, ne
învinsă (20 p), urmată la dis
tanță de fosta deținătoare a ti
tlului, Steaua (14 p). Distanță 
care nu numai că n-a putut fi 
micșorată, ci s-a și mărit și 
de această dată partida dintre 
primele clasate dînd ciștig de 
cauză sătmărencelor (9—4). 
Astfel, elevele antrenorilor ște
fan Haukler și Ștefan Arde (Continuare in pag 2-31

Floretistele Clubului sportiv Satu Mare, campioane naționale. De la 
stingă la dreapta: antrenorul ștefan Ardeleanu, Marcela Moldovan- 
Zsăk, Rozalia Oros, Otilia Hochdorfer, antrenorul Ștefan Haukler; 
in rindul de jos: Ecaterlna Bumbuluț și Csila Ruparcsics

Foto : Ion MTHA1CA

leana (Marcela Moldovan-Z&ăk, 
Rozalia Oros, Csila Ruparcsics, 
Otilia Hochdorfcr, Ecatcrina 
Bumbuluț) dobindese pentru * 
doua oară consecutiv titlul na
țional pe echipe, performanță 
care le obligă și mai mult pe 
planul reprezentării scrimei ro
mânești pe planșele internațio
nale.

In timp ce protagonista ani
lor trecuți. Dinamo, pierde vi
zibil teren, intrind treptat-trep- 
tat în anonimat (iat-o acum 
ciștigtnd doar la ultima clasa
tă, nereuștad nici să alinieze

Paul SLAVESCU

SUCCESE ALE 

TRĂGĂTORILOR 
ROMÂNI 

IA „CUPA 
ȚĂRILOR LATINE 

Șl GRECIEI"
Au hiat sfîrșit întrecerile da 

tir pentru «Cupa țărilor lati
ne șl Greciei”, competiție des
fășurată lingă orașul Bordeaux, 
in Franța. Ultimele probe au 
prilejuit reprezentanților noș
tri frumoase succese, dat fiind 
faptul că trăgătorii din Fran
ța, Spania, Elveția sau Italia 
au asaltat în ultimii ani cu 
șanse din ce in ce mai mari 
poziții fruntașe ale tirului 
mondial. La loc de cinste tre
buie pusă victoria lui Marin 
Stan, urmat de Corneliu Ion 
(ambii cu 595 p), victorie ob
ținută în proba individuală de 
pistol viteză. Cum alături de 
cei doi a mai concurat și Teo
dor Tașcă (locul 5, cu 589 p), 
echipa Romniei s-a clasat pe 
primul loc cu totalul de 1772 
p. Alte două victorii românești 
au revenit Danielei Toader, în 
proba olimpică de pușcă stan
dard 3X20 f. cu 566 p (urma
tă de franțuzoaica Esnault. cu 
564 p) șl echipei de pușcă li
beră 60 f.c„ care a acumulat 
1784 p. în această ultimă probă, 
reprezentativa noastră a (ost 
alcătuită din R. Nicolescu — 
596 p, F. Cristofor — 596 p și 
C. Stan — 592 p, întrecerea in
dividuală revenindu-i lui R. 
Gonzalvo (Spana), cu 599 p.

Etapa a 10-a a Diviziei rrK“ de fotbal
CAMPIONATUL ÎSI CERNE VAEORIEE

NICI O SCHIMBARE PE... PODIUM

REZULTATE TEHNICE

• Liderul iși mărește procentul 
de realizări (17 puncte din 20 po
sibile) @ „Europenele", cinci punc
te din șase și o eficacitate in 
creștere (Corvinul și Universitatea)
* ■ - .............................•

in 
cu

_ . © 
F.C. Constanța a intrat, serios, la...

apă I

9 „Lanterna roșie" se răzbună 
Ieșenii reiau seria egalurilor 
deplasare • Dobrin nu pleacă 
mina goală de la... Tirgoviște

Așa s-a deschis scorul in meciul 
Steaua — F.C. Olt: mingea a revenit 
tot la Mureșan, care a reluat, in pla

să, din apropiere
Foto: D. NEAGU

CLASAMENTUL
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C.S. Tirgoviște 
Steaua

- F.C. Argeș
- F.C. Olt

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

1.
2.

SPORTUL STUDENȚESC 10 8 1 1 19- 4
18- 6

17
15Dinamo 10 5 5 0

A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica lași 0-0 3. Univ. Craiova 10 6 1 3 19- 8 13
Jiul Petroșani - Dinamo 1-1 (1-1) 4. Steaua '.0 5 3 2 13- 9 13
Corvinul Hunedoara — S.C. Bacău 4-0 (2-0) 5. Corvinul 10 4 4 2 12- 6 12
Sportul studențesc — F.C.M. Brașov 2-0 (2-0) 6. F.C. Olt 10 5 1 4 15-10 11
„Poli" Timișoara — F.C. Bihor 5-0 (2-Q) 7. F.C. Argeș 10 4 3 3 14-11 11
Chimia Rm. Vilcea — F.C. Constanța 2-0 (0-0) 8. S.C. Bacău 10 4 2 4 14-15 10
Univ. Craiova - Petrolul Ploiești 3-1 (2-1) 9. Chimia Rm. Vilcea 10 5 0 5 10-12 10

10. A.S.A. Tg. Mureș 10 4 2 4 9-11 10
ETAPA VIITOARE (sîmbâtâ 16 octombrie) 11. Jiul 10 2 6 2 10-13 10

12. F.C. Bihor 10 4 1 5 22-23 9
Univ. Craiova — F.C.M. Brașov 13. Petrolul Ploiești 10 4 1 5 13-20 9
Politehnica lași — C.S. Tirgoviște 14. Politehnica lași 10 1 5 4 7-11 7
F.C. Bihor - Steaua 15. „Poli" Timișoara 10 2 2 6 10-16 6
Petrolul Ploiești — Chimia Rm. Vilcea 16. F.C.M. Brașov 10 3 0 7 12-20 6
Dinamo - „Poli" Timișoara 17. C.S. Tirgoviște 10 1 4 5 6-14 6
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș 18 F.C. Constanța 10 2 1 7 10-24 5
F.C. Constanța - Corvinul Hunedoara
S.C. Bacău - Sportul studențesc în paginile 2—3, relatări de la jocurile etapeiF.C. Argeș - F.C. Olt a 10-a a Diviziei „A“

Doar zece etape s-au 
primei divizii a început 
valorile nu se schimbă 
au rămas cam aceleași față de campionatul prece
dent și in grupul din față se află in bloc „europe
nele" și promisiunile mai vechi și mai noi ale cam
pionatului nostru : Sportul studențesc, Dinamo, Uni
versitatea Craiova, Steaua, Corvinul, F.C. Olt.

Inventarul acesta cuprinde 
la ora actuală. Urcă și F.C 
care, altădată, avea un loc 
dintr-o mare promisiune, a 
cioasă...

Venea F.C. Bihor, dar iat-o învinsă 
incredibil (ne frecăm din nou la ochi și mai citim 
o dată scorul). Ce înseamnă acest 5—0 de la Timi
șoara 7 Reviriment în tabăra gazdelor sau totală de
gringoladă în echipa lui Gh. Staicu 7 De patru etape, 
F.C. Bihor coboară...

Iar in subsolul clasamentului, „lanterna roșie" e 
mereu pasată, dar, deocamdată, grupul purtătoarelor 
a rămas același și nu sînt semne să se schimbe...

Zi nefastă pentru A.S.A. Tg. Mureș și C.S. Tirgo
viște. Echipa lui Boloni a coborit la -2 în „clasa
mentul adevărului", iar C.S. Tirgoviște nici nu a 
avut timp să se bucure de punctul cîștigat la Ba
cău. Dobrin, care i-a făcut atitea zile frumoase for
mației tirgovlștene, acum doi ani, la senzaționalul 
lui transfer, a lăsat acum amărăciune pe Stadionul 
municipal...

Intră în plutonul de mijloc Jiul. A treia remiză 
consecutivă, a șasea in 10 etape !

A rămas, mai departe, o echipă neînvinsă. Vorbind 
de Petroșani, să consemnăm că Dinamo a plecat și 
de aici fără să piardă, lucru care am vrea 
intîmple și după meciurile cu Aston Villa...

Atacurile au fost în zi bună (sau apărările in zi 
proastă 7). Simbătă s-au înscris 23 de goluri, 
proporția e ca la Divizia .. ~~ _
dele, 3 — oaspeții. Prea puține dacă ne gîndim că 
în Italia, in Anglia sau în alte țări cu fotbal bun. 
oaspeții ciștigă mai abitir decît gazdele. Ținem cu 
oaspeții pentru ci ne gîndim că, la 4 decembrie, 
echipa națională va juca în deplasare, cu Italia. 
Apropo : ați văzut ce a făcut echipa Suediei la 
Bratislava 7 Nici in min. 89 un meci nu e pierdut !

Constantin ALEXE

consumat și campionatul 
să-și cearnă valorile ! Și 

peste noapte, cînd loturile

tot ce avem mai bun 
Argeș spre piscuri, pe 

rezervat. ~
devenit o

S.C. Bacău, 
mare capri-

la un scor

să se

dar
„B" : 20 de goluri — gaz-
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Ieri, pe Stadionul 
tineretului din Capitală

Zi frumoasă dc toamnă du
minică, pe Stadionul tineretu
lui din Capitală. Zi cu toate 
terenurile pline de competitori, 
cu tribune entuziaste și între
ceri animate de marț ambiții.
S-a deschis anul sportiv șco
lar in municipiul București și 
tot ce are mai bun, mai talen
tat Capitala la capitolul sport 
școlar a luat startul într-un 
concurs sau altul, după ce sîm- 
bătă mii de elevi se lntrecuse- 
ră în competițiile organizate în 
toate sectoarele.

In fața colegilor, profesorilor, 
părinților, primele care au in
trat pe covorul verde al sta
dionului au fost gimnastele. 
Un nor și-a dat cortina la o 
parte, soarele și-a aprins uria- 

• șui reflector și repriza de gim
nastică a început. Costumele, 
în culori pastelate, rivalizau cu 
frumusețea toamnei. Erau gim
naste de la Triumf, CSȘ 1, 
Viitorul, Dinamo, Liceul nr. 2, 
Steaua. CSȘ 2, Flacăra roșie — 
schimbul de miine al Nadiei 
Comăneci.

steaua Învinge dinamo la baschet
BAIA MARE, 10 (prin telefon). 

La încheierea turneului iniauguiral 
al campionatului național de bas
chet masculin, în fruntea dasa- 
mentuilui se află echipa Steaua, 
care a totalizat 8 p. Urmează în 
clasament : 2—4. Dinamo Bucu
rești, Farul, I.C.E.D. 7 p, 5—7. 
I.M.U.A.S., Rapid, Dinamo 
Oradea 6 p, 8—12. Politehnica 
București, Universitatea CluJ-Na- 
poca, C.S.U. Brașov, C.S.U. Sl- 
Ddju, Politehnica Iași 5 p.

în ultimele două zile, au fost 
înregistrate următoarele rezultate:

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 93—86 (52—46). Mai lntîl 
cite va amănunte despre spectacu
loasa evoluție a scorului. Steaua 
(care a jucat fără Costel Cernat) 
a condus cu 17—8 (mln. 5), dar 
în min. 10 Dinamo înregistra 
27—17 » Apoi, jocul se echilibrea
ză, campionii au revenit șl, în 
min. 18, au preluat conducerea 
(44—43), iar în min. 31 tabela de 
scor indica 72—72. tn final, echi
pa Steaua — excelent condusă 
în teren de Anton Netolițchi (ca 
șl pînă atunci dealtfel), cu Că
tălin Scări at (o revelație) șl Ro
man Opșitaru superiori în lupta 
sub panou — a obținut o victorie 
muncită și meritată, la capătul 
unei întreceri de bun nivel tehnic 
și într-un soirit de perfectă spor
tivitate, capitol la care a făcut 
excepție antrenorul Mihai Nedef, 
prea adeseori nemulțumit de de

ENTUZIASTE CONCURSURI AU MARCAT
DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

Sub genericul marii competi
ții sportive „Daciada", zeci de 
întreceri — de handbal, bas
chet, volei, rugby, oină — se 
desfășurau pe terenurile înve
cinate. iar pe stadionul central 
starterli dădeau plecarea in cro
suri. La pocnetul sec al pisto
lului, atleții școlari își potri
veau pasul în tempo-ul debor
dant al cursei și — în nemăsu
rata lor ambiție de a învinge
— nu se opreau nici după ce 
primeau tichetul de sosire. La 
categoria 7—8 ani, Intr-un finiș 
susținut, au cîștigat pionierii 
Adina Constantinescu (Șc. gr. 
173) și Ștefan Frățilă, (Șc. gr. 
190). Au mai ocupat locuri în- 
tîi : Cristina Buliga (Lie. ind. 
37) și Sandu Rebencluc (Șc. gr. 
204) — la cat. 11—14 ani. Ioa
na Lințoiu (Lie. ind. 23 August)
— cat. 15—19 ani etc.

Cum e obiceiul la o aseme
nea tradițională întrecere spor
tivă școlară, cei care Isprăveau 
concursul luau loc în tribune, 
urmărind In continuare bogatul

ciziile arbitrilor Frxnclsc Took șl 
Iosif Szabo. Aceștia s-au stră
duit, șl au reușit în mare mă
sură, să asigure buna desfășura
re a meciului, dar »u comis șl 
unele greșeli, printre care și u- 
șurința cu care l-au sancționat 
In două rînduri ou greșeli per
sonale pe dinamo.vistul Alexan
dru Vinereanu. AjungJnd la acest 
jucător, se cuvine să menționăm 
că evoluția lui a fost cel mial 
mare cîștig al meciului, deoarece, 
după numai un an de practicare 
a baschetului, acest Jucător, 
înalt de 2,10 m, a demonstrat un 
progres uimitor, care ne dă spe
ranța unei creșteri valorice pînă 
la nivel internațional. Alături de 
Vinereanu, i-am mai remarcat, 
de La Dinamo, pe Dan Niculescu 
(o reintrare spectaculoasă, după 
o absență de un an) șl Ion 
Uglai. Au marcat : Ermurache
23, Opșitaru 15, Scarlat 15, Căpu- 
șan 12, Netolițchl 11, Oczeîak 10, 
V. ion 5, Brăntșteanu 2 pentru 
Steaua, respectiv Niculescu 3a, 
Uglai 18, Vinereanu 12, DavM 9, 
Braboveanu 8, I vas ce n co 3, Marl- 
uache 2, Popa 2.

I.M.U.A.S. BAIA MARE — PO
LITEHNICA C.S.Ș, 2 BUCUREȘTI 
74—67 (38—41). Pînă fin mln. W, 
bucur eș tenii jucaseră excelent 
datorită apărării agresive, atacu
rilor precise și eficace șl con
duceau cu 19 p (46—30, KL—32). 
Apoi, parcă dezmeticiți, după un 
knock-dawn, băimărenil au înoe- 

program de pe stadion. Demon
strațiile. adică, de judo — cu 
„aplicații practice” care uimeau 
și îneîntau privirile, de box 
(cu pugiliștii mereu tn gardă 
ai lui Luca Romano de la Ra
pid), zborul avîntat al bătrî- 
nuluj aeromodel „Astra 1925‘, 
avind ca pilot pe maestrul 
sportului Enache Nan, iar ca 
mecanic pe George Gheorghiu 
— amîndoi muncitori specia
liști la I.R.A.

A fost și șah — 140 de com
petitori îngîndurațl șl emo
ționați după fiecare mutare fă
cută de maeștri cane dădeau 
simultanul. A fost și canotaj, 
într-un fel, cu pof. Mișu (Di
namo) și Doina Barcan (Meta
lul) veniți pentru „selecție" — 
marea „Daciadă" însemnind și 
acest lucru, de care uneori 
uităm. A fost, in sfîrșit, o di
mineață lncîntătoare, cu mult 
sport, mareînd startul către 
alte „1001“ de viitoare compe
tiții frumoase din acest an 
sportiv școlar.

Vaslîe TOFAN
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put să riposteze cu îndrăzneală 
și. Impulsionați de Marian Dumi
tru (o surpriză plăcută), au re
făcut punct după punct în fața 
unei echipe total schimbată (In 
rău) față de prima repriză, în 
primul rînd pentru că a aplicat 
permanent o apărare în zonă pur 
și simplu imobilă. Drept urmare, 
I.M.U.A.S. a venit puternic din 
urmă și apoi s-a desprins decisiv, 
în aplauzele unui public numeros 
și entuziast. Au marcat : D« Du
mitru 21, Gh. Munteanu 12, Mu- 
reșan 11, Florea 9, M. Dumitru 
S, C. loan 8, Susanu 4 pentru 
I.M.U.A.S., respectiv Dăian 20, 
Ionescu 12, Popovicl la, A. Po
pescu 5, L. Popescu 5, Petrov 5, 
Dănăiață 3, Pascu 2, Constanti
nescu 4. Arbitri : L Olaru — N. 
Georgescu.

I.C.E.D. BUCUREȘTI — C.S.U. 
SIBIU 87—77 (27—40), FARUL —
RAPID 85—73 (42—31), C.S.U.
BRAȘOV — POLITEHNICA LAȘI 
69—93 (26—45), DINAMO ORA
DEA — „U“ CLUJ-NAPOCA 78— 
W (4.1—35), I.M.U.A.S. — FARUL 
72—82 (46—36), DINAMO BUCU
REȘTI — C.S.U. BRAȘOV 98—84 
(50—45), „U“ CLUJ-.NAPOCA —
STEAUA 66—108 (29—65), POLI
TEHNICA BUCUREȘTI — I.C.E.D. 
72—73 (29—37), RAPID — DINA
MO ORADEA 81—86 (46—44'),
C.S.U. STBIU — POLITEHNTCA 
IAȘI 81—73 (47—39).

Dumitru STĂNCULESCU
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Divizia nAl‘, 
etapa a 10-a

MIRCEA SANDU, DOUĂ GOLURI DE KIN<

partida, ra- 
bune ocazii, 
prin O. Io- 
min. 12 prtn 
un minut mai

Liderul s-a impus, nu fără 
dificultate, în fața ambițioasei 
formații biașovene, care a avut 
o evoluție superioară după 
pauză, cind jocul a fost mult 
mai echilibrat și studenții 
bucurește.ii n-au mai reușit să 
inscrie în poarta apărată de 
excelentul Clipa. Bucureștemii 
Încep puternic 
tează două 
în mln. 11 
nescu și in 
M. SANDU, dar 
tirziu vîrful „alb-negt ilor" des
chide scorul (șut din Întoarce
re), valorificîud pasa lui Ior- 
gulescu, venit in atac. Primul 
contraatac al brașovenilor este 
inițiat în min. 14, cind Bori- 
ceanu scapă singur de Ia cen
trul terenului (plecat însă din- 
tr-o clară poziție de ofsaid, ne
semnalizată de tușlerul V. 
Naumcef) și M. Mihai n-are 
decit soluția prinderii de tri
cou, în afara careului, lovitu
ra liberă de la 17 m răminind 
insă fără rezultat, dar și fără 
cartonașul galben care se lm-

O primă repriză deosebit de 
frumoasă! Simaciu a scăpat 
singur, dar s-a precipitat, după 
care, în mln. 4, Universitatea 
a „desenat" rapid primul ei gol 
prin trio-ul Ungureanu — Bă
lăci — IRIMESCU, acesta din 
urmă șutind violent, do la 18 
m. fără nici o speranță pentru 
Mirzea, cel ce avea să evite 
apoi senzațional citeva goluri 
aproape gata făcute. Zece mi
nute mai tirziu, Marica a cen
trat in fața porții cralovene ți 
SIMACIU, profitind de o ezi
tare... colectivă a apărării gaz
delor, a reluat, cu capul, in 
plasa porții lui Lung: 1—1. în
vingătoare.! Florentinei a tre
buit să apese pe accelerator, 
dar echipa lui Viorgl Mateianu, 
fără să se intimideze, a reușit 
să-i stopeze atacurile, să pa
seze precis și să contraatace 
periculos. Fină în mîn. 34, cind 
CAMATARU a pătruns spec
taculos, a piruetat surprinzător 
de ușor și a șutat plasat, cu ri
coșeu din pămînt, derutîndu-1

I CARABAGEAC Șl TELEȘPAN AU ÎNCLINAT

punea să-1 primească fundașul 
gazdelor. După ce FI. Grigore 
(min. 32) ratează cu poarta 
goală, in min. 37 tabela arată
2—0 după un goi de o rară 
frumusețe: Fl. Grigorc a cen
trat in interiorul careului și M. 
SANDU a amortizat balonul 
pe piept, după care l-a expe
diat fulgerător, din voleu, sub 
„transversală".

Repriza secundă Începe cu 
două șuturi puternice trimise 
de Munteanu II (min. 48) ți 
Bucurescu (min. 50), după care 
este rîndul oaspeților să bene
ficieze de citeva foarte bune 
ocazii de gol, irosite de Lăcă
tuș (min. 53 și 58), la ultima 
Speriatu intervenind salvator. 
In min. 81, Șulea a trimis ba
lonul spre poarta goală, dar 
Pană a înlăturat pericolul. 
Gazdele se regăsesc in final, 
atacă furibund ți in ultimele 
șapte minute Clipa face minuni 
in poariă scoțînd de la „vin- 
clu“ trei mingi grele, expedi
ate din apropiere de Munteanu 
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BĂLĂCI Șl CĂMĂTARU - IREZISTIB
pe Mirzea: 2—1. Repriza s-a 
Încheiat cu o paradă a porta
rului ploieștean la un alt 
„șut-bombă“ al lui Irlmescu.

Un sfert de oră din repriza 
secundă jocul a fost Identic cu 
cel din prima parte, adică detf 
tul de echilibrat, după care' 
Universitatea și-a impus tot 
mai muit... legea ei ofensivă, 
atacând debordant, cu Iile Bă
lăci intr-o formă de zile mari. 
In min. 88, CAMATARU, și 
el intr-o foarte bună dispoziție 
de joc, a fructificat calm un... 
gol „făcut" de Cîrțu și scorul 
a devenit 3—1. Și putea deveni 
chiar 4—1, dar Bălăci a ratat, 
in min. 79, cea mai mare oca
zie a meciului, șutind milime
tric pc lingă poarta părăsită de 
Mirzea! A rămas, deci, 3—1, 
care consemnează o victorie pe 
deplin meritată a gazdelor, dar, 
din păcate, pe parcursul repri
zei secunde au existat și cite
va erori de arbitraj (un fault 
evident In careu asupra lui 
Cîrțu — min. 48, ignorarea le-

•383®
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PRIMA iNFRlNGERE A LIDERULUI IN CAMPIONATUL DE HOCHEI:
Ultimele două runde ale tur

neului bucureștean din campio
natul Diviziei „A“ de hochei 
ne-au oferit, în continuare, 
jocuri atractive, chiar dacă s-a 
simțit la cele patru formați! o 
oarecare pierdere a cadenței de 
joc, o evidentă scădere a poten
țialului fizic. Dar, mal important 
dec-ît acest lucru este faptul că, 
In cea dc a doua rundă, adică 
tn ultima etapă a turneului, con
sumată duminică la amiază, s-a 
înregistrat și prima surpriză a 
întrecerii : Steaua a fost învinsă 
de S.C. Miercurea Cluc (2—4) ! 
Este prima victorie La București, 
a hoche’știlor d>in Miercurea 
Cluc asupra echipei Steaua, după 
multă vreme. Acest rezultat, mai 
puțin așteptat, nu aduce prea 
multe modificări în ordinea cla
samentul ud, stei iști! continuând să 
conducă cu un avans considera
bil : 1. Steaua 21 p ; 2. Dinamo 
14 p ; 3. S.C. Miercurea Cluc 13 
p ; 4. Dunărea o p.

SIMBATĂ
STEAUA — D UN AREA GALATI 

7—3 (1—2, 5—0, 1—1). Jocul a în
ceput foarte echilibrat, gălățenid 
acționînd cu curaj în atac șl 
reușind în unele momente ale 
primei reprize să pună în difi
cultate valoroasa echipă bucu- 
reșteamă. Ei au condus cu 2—1 
după 14 minute de j<oc și pu
teau, cu mai multă șansă, să 
aibă un avantaj mal mare la 

CAMPIOANA FEMININĂ DE FLORETĂ
(Urmare din pag. 1)

pe planșe minimumul de 4 tră
gătoare!), pe planul interesului 
apare în iață disputa unor for
mații alcătuite în majoritate 
din tinere speranțe ale flore
tei feminine: Steaua (Elisabeta 
Guzganu, Nadina Crliniceanu, 
Roxana Dumitrescu, Marilcna 
Stegărescu), Energia (Cristina 
ți Steluța Mihailă, Cornelia 
Chelaru, Georgeta Bcca), CI. 
ap. șc. Satu Mare (Iudita Gyiur- 
kan, Monica Weber, Iudlt 
Scbestyen, Claudia Dimofte). 
Dispută încheiată acum în fa
voarea echipei Steaua, care a 
beneficiat de aportul consis
tent în aceste meciuri al expe
rimentatei Magda Chezan fi 
componentei echipei naționale 
B. Guzganu. prima realizind 7 
victorii, cealaltă 8 in respecti
vele confruntări directe. Dar fi 
tocul pe podium obținut de CI. 
■p. fc. Energia, la debutul te

STEAUA-S.C. MIERCUREA CIUC 2-4!
prima pauză. Apel, feisA, lucru
rile au intrat în normai. în re
priza secundă, Steaua a punctat 
spectaculos și s-a detașat în în
vingătoare. Au marcat: Hălăucă 3, 
Cazacu, Ungureanu, Nistor» Po
pescu, respectiv Antohi 2, Bran- 
dabur. A condus A. Balint.

DINAMO — S. C. MIERCUREA 
CIUC 5—1 (2—0, 1—1, 2—6)- Meci 
în care dinam oviștii au jucat, în 
continuare, foarte bine. Ei și-au 
dozat corect eforturile, benefi
ciind parcă de mad. multă luci
ditate în apărare, unde au re
zolvat rapid și simplu momentele 
de dificultate (nu puține I), au 
reușit in final să-șl vadă munca 
încununată de un succes pe de
plin meritat. Hochelștil din 
Miercurea Ciuc, activi ca întot
deauna, dar mereu nelnsplrațl în 
fața porții. Este adevărat că au 
avut în față un portar excelent : 
Gh. Huțan ! Au marcat : Turca- 
nu 2, Solyom, Gherghlșan, Axin- 
te, respectiv Todor. A condus J. 
Becze.

DUMINICA
DINAMO — DUNAREA GALAȚI 

8—2 (2—0, 3—1, 3—1). Joc în ®ens 
unic, dinamoviștii atacând mereu, 
cu insistență și eficacitate. Exce
lentă prestația lui Marian Plsăru, 
autorul a 5 goluri J Aâături dc 
el, pentru Dinamo au mai mar

Divizia „A“, este meritoriu.
Deținătoarea „lanternei roșii" 

după primele două etape ale 
Diviziei „A“, I.E.F.S., n-a În
registrat nici în ultima etapă o 
victorie de „onoare", retrogra- 
dind in eșalonul' secund fără a 
obține măcar un punct.

lată rezultatele ultimei etape 
a Diviziei „A“ fi clasamentul 
final: 1. C.S. Satu Mare (9—4 
cu Steaua, 10—6 cu Dinamo fi 
Energia, 13—3 cu CI. sp. fc. 
Satu Mare, 14—2 cu I.E.F.S.) — 
30 p, campioană națională pe 
anul 1982; 2. Steaua București 
(11—5 Dinamo, 12—4 Energia, 
10—6 CI. s.p șc. S.M., 15—1
LE.F.S.) — 22 p ; 3. <3. sp. șc. 
Energia București (10—6 Dina
mo. 11—5 Cl. sp. șc. S.M.. 13—3 
I.E.F.S) — 15 p; 4. Dinamo 
București (11—5 I.E.F.S.) — 14 
p; 5. CI. sp. fc. Satu Mare 
(9—7 Dinamo, 14—2 I.E.FJ5.) — 
8 p; 6. I.E.F.S. București — #p.

In Divizia „B", după două 

cat : Dumitru, Costea șl Tăke, 
în timp ce pentru Dunărea au 
înscris : Marcu și Antohi. A con
dus M. Presneanu.

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 2—4 (1—0, 6—3, 1—1). Lu
crurile nu s-au petrecut așa de 
simplu cum arată scorurile odor 
trei reprize. Echipa din Miercurea 
Ciuc a jucat (în sfîrșit 1) bine 
tot meciul, adică atent, grupat, 
cu pase, fără șarje individuale, 
ineficiente, calm, fără proteste și 
nervi. In aceste condiții, ca și în 
prezența unei evidente scăderi a 
potențialului de joc la formația 
Steaua., victoria echipei S. C. 
Miercurea Ci.uc este pe deplin 
meritată. Este drept, ea s-a con
turat in repriza secundă» cind 
trei din multele faze de atac ale 
acestei echipe s-au terminat cu 
gol. în rest, luptă acerbă, foarte 
corectă, dar parcă fără vaflențele 
de ordin tehnic-spectacular obiș
nuite la asemenea confruntări. 
Au marcat : Cazacu, Hălăucă — 
Steaua, Z. Nagy, Todor, Miklos, 
I. Bartalis — S.C. Miercurea Ciuc. 
A condus Gh. Mureșeanu.

Următorul turneu al campiona
tului va începe la 17 octombrie 
pe noul patinoar artificial aco
perit din orașul Gheorgheni.

Calin ANTONESCU
..■aa».. ....... ........--
etape se aflau la egalitate de 
puncte, în fruntea clasamentu
lui, Mondiala Satu Mare și 
Tractorul Brașov, prima avind 
nr. 1 pe fosta campioană mon
dială Ecaterina Stahl (36 ani), 
cealaltă pe Reka Lazar (15 ani), 
proaspătă Învingătoare in „Cu
pa României". Foarte intere
santă se anunța disputa pentru 
promovare, deci, dar iată că 
meciul lor s-a încheiat cu un 
scor neașteptat de sever: 11—5, 
in favoarea foarte tinerelor 
eleve brașovence ale antrenoru
lui Șerban Vlad (au punctat — 
Reka Lazăr 4, Salvina Ionescu 
3, Auca Niculescu și Isabela 
Vărțan cite 2. respectiv Ecale- 
rina Stahl și Enikii Tivadar 
cile 2, Adriana Mare 1, Clara 
K6rey 0 v pentru sătmărence). 
Astfel, Tractorul Brașov (14 v 
— 20 p) ciștigă dreptul dc a 
evolua in ediția următoare te 
Divizia „A“, performanță re
marcabilă și de perspectivă 
pentru scrima brașoveană afla
tă in progres, rod al muncii 
modeste și entuziaste.

IUnui public mai nestrins la 
număr decit de obicei, deși a- 
chipa lui Oblemenco venea

Idupă o spectaculoasă victorie 
obținută în etapa trecută la 
Iași, Chimia, și F. C. Constanța

Ii-au oferit un joc de slab nivel 
în primele 45 de minute. Au 
abundat în această perioadă 
greșelile individuale de tot fe- 

Ilul, îndeosebi pasele impreci
se. Gazdele au avut, firește, 
inițiativa, dar acțiunile lor o-

Ifensive — dezlînăte, fără ori
zont — n-au constituit un pe
ricol real la poarta lui Costaș,

Icare a intervenit prompt la ce
le citeva șuturi mai cu adresă 
ale vilcenilor (multe alte șu
turi ale lor au fost cu total

I imprecise).
I In schimb, constănțenii (care

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

CORNERELE
O partidă pe care o caracte

rizează cel mai bine raportul 
dintre șuturile la poartă și nu
mărul cornerelor. Deci, 13 șu
turi (ambele echipe !) și.„ 20 die 
comere.

Meciul a început promițător, 
cu atacurile insistente ale mu
reșenilor, cu o bară a lui Biro 
I (min. 11) și cu serii lungi de 
cernere (aproape toate executa
te de Boloni tn brațele lui 
Bucu) și — în încheierea aces
tei perioade active — cu o ma
re ocazie ratată de Ciorceri 
(min. 24), dar avea să se stin
gă treptat. transformîndu-se, 
în cele din urmă, într-un fel 
de asediu nu prea inspirat con
dus de Boloni ; acesta vămuia 
absolut toate mingile, pentru a 
le trimite lung, dreapta-stînga, 
ca un fundaș de rugby în cău
tarea tușei avantajoase. Dacă 
mai adăugăm jocul mărunt al 
lui Hajnal, absența lui Biro I 
„la bătaie” și fragilitatea lui 
Ciorceri. avem în față o echi
pă care, după amintitul minut 
24, nici măcar nu a avut oca
zii mari de gol.

Ieșenii au venit la Tg. Mureș 
cu o lecție precisă. Trei linii de 
apărare (cu Cioacă și Nemțea- 
nu la presing), in care triun
ghiul de aproape „1,90." (Eucu- 
Grigore-Ursu) a cîștigat deta
șat „bătălia aeriană", iar Ro- 
milă a „culcat" majoritatea 
mingilor lobate de cel trei, 
pentru a combina apoi „la tre
cerea timpului", fără a-șl pune 

au resimțit absența mai multor 
titulari din formație), deși au 
pus accentul pe apărare și au 
reușit o bună parte din timp 
să se descurce destul de bin'> 
în acest sens, au fost mai ■ 
proape de deschiderea Bcorului 
în min. 45, la un contraatac, 
cind Peniu, scăpat singur spre 
buturile gazdelor, a preferat 
să șuteze dintr-un unghi difi
cil în loc să paseze coechipie
rului său Petcu, aflat complet 
demarcat și într-o poziție de 
șut mult mai favorabilă.

După pauză, mai ales din 
momentul introducerii in teren 
a lui Carabageac și Teleșpan, 
evoluția vilcenilor s-a schimbat 
sensibil în bine, crescînd îndeo
sebi forța lor de atac. Centră
rile gîndite și precise ale lui 

LUI BOLONI
A S A. TG. MUREȘ 0
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion ,,23 August"; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 10-3 (pe poartâ 5 4-11). Cor- 
nere : 19—1.

A.S.A. : Naște — Szabo, Jenei, Is- 
p4‘r, Gali — Fanlcl, Dulău (min. 46 
Iile Costel), Boloni — Ciorceri (min. 
46 Both II), Biro I, Hajnal.

POLITEHNICA IAȘI s Bucu - Anton, 
B. GRIGORE, URSU, Ciocîrlan - 
ROMILA, Gheorghiu, Florean — M. 
Radu (min 50 C. Ionescu), Nem
țea nu, Cioaca.

A arbitrat foarte bine Al. Mustâ- 
țea (Pitești) ; la fonie : V. Titorov 
(Drobefra Tr, Severin) și M. Gheor
ghiu (Giurgiu)

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1—0 (0-0).
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F.C. CON
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problema golului în poarta lui 
Naște. Acest tablou putea să 
fie modificat în minutul 46, 
cind M. Radu a ajuns în fața 
porții lui Naște, în poziție idea
lă, dar a luftat, un luft de zile 
mari, care a provocat o... au- 
toacci dentare.

Dună pauză, nou introdusul 
Hie Costel a mai încercat cite 
ceva. d>ar scenariul s-a păstrat: 
Boloni a continuat să trimită 
comere-trasoare în brațele lui 
Bucu, meciul s-a diluat și mai 
mult, singurul moment de emo
ție produeîndu-se în min. 74, 
cind Hajnal a trimis un șut care 
a făcut să tremure plasa, tri
buna a văzut gol. dar n-a fost 
decit o iluzie, deoarece plasa 
fusese lovită pe dinafară.

loan CHIRILA
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ALERT ȘI DISPUTAT DOAR ÎN PRIMA REPRIZĂ

ainea (Bîr- 
nvcef >1 M. 
I.

PARASCHI-

0. la ipe-

jscu (min.

Rezultat identic la pauză și 
în final — de parcă s-ar fi 
înțeles ! — între seniorii și 
juniorii cluburilor Jiul și Di
namo : 1—1. Meciul seniorilor, 
alert și disputat cu deosebire 
în prima repriză, a plăcut în 
special prin densitatea și va
rietatea acțiunilor ofensive ale 
ambelor echipe. Dinamo începe 
mai bine și chiar în primul 
minut Augustin expediază un 
șut foarte puternic, dar Vizitiu 
blochează. Dinamo se mai men
ține un timp în atac, dar Jiul, 
impulsionată de o linie de 
mijloc flexibilă și de argintul- 
viu numit Băluță, revine pu
ternic. în min. 3, Băluță „cro
șetează", pe dreapta, apărarea 
dinamovistă și nu poate fi 
oprit decit prin fault in fațji 
careului. Deși lovitura liberă 
rămîne fără rezultat, Jiul con
tinuă să... curgă spre poarta 
lui Eftimescu, vrednic Înlocui
tor al lui Moraru. In min. 8 
este rîndul lui Varga să arate 
ce poate : el se infiltrează pe

centru, pătrunde perpendicular 
spre poartă și pasează excelent 
lui Șumulanschi, dar Eftimescu 
intervine salvator. După un 
șut al lui Dragnea (min. 10), 
un minut mai tîrziu 
ratează deschiderea 
luftînd la 10 m de 
Imediat, același Băluță, 
preună cu Stoenescu, seamănă 
panică în careul dinamovist. 
Bucureștenii răspund prin ci- 
teva contraatacuri purtate de 
Orac și, oarecum împotriva 
cursului jocului, deschid sco
rul in min. 31 printr-o fază de 
mare finețe tehnică : Stredie 
pătrunde pe dreapta și cen
trează în careu, la ȚÂLNAR, 
care se ~ 
poartă ; Neagu și Vizitiu nu 
consideră periculoasă poziția 
atacantului dinamovist, dar 
acesta deviază balonul, cu căl- 
ciiul, în poartă r 0—1. Egala- 
rea survine destul de repede : 
M. MARIAN, nemarcat, stre
coară mingea în plasă (min. 
43) la o pasă a aceluiași Bă-

Băluță 
scorului, 

poartă, 
îm-

afla cu spatele la

JIUL PETROȘANI 1 (1)
DINAMO 1 (1)

Stadion Jiul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 9 000. Șu
turi : 17—16 (pe poartă : 4-6). Cor
nere : 10-7. Au marcat : ȚĂLNAR
(min. 31), MIRCEA MARIAN (min. 43).

JIUL : CAVAI - V. Popa, Neagu, 
Vizitiu, P. GRIGORE (min. 74 Sta
na) — Șumulanschî (min. 74 Dina), 
Varga, Muia - STOENESCU. M. Ma
rian, BALUȚA.

DINAMO : EFTIMESCU - Stredie, 
AL. NICOLAE, I. Marin, Stânescu — 
Muițescu (min. 70 L. Moldovan), Au
gustin, CUSTOV — Țâlrrar, Dragnea, 
Orac (min. 46 lordache).

A arbitrat bine I, Igna (Timișoa
ra) ; la linie : L. Frunză (Sibiu) șl 
PI. Tăbîrcă (Rm. Vîlcea).

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

luță : 1—1. în 
în afară de o 
lui Cavai (șut 
56), nu se mai 
important. De aceea și remar- 
cările ncastre se ieferă numai 
la primele 45 de minute.

Mircea TUDORAN

repriza » doua, 
robinsonadă a 
Custov în min. 
întîmplă nimic

IERI, IN DIVIZIA (»c

Ierul și-a 
a obține 
menține 

ului.
NERTEA

„MARILE SPERANȚE" NĂRUITE iN ULTIMELE 5 MINUTE

SERIA I
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

ITORUL GIIEORGI1ENI 
(0—0) Autorii golurilor; 
(min. 40) și Roșea (min.

DUNĂREA C.S.U. ~ " 
I.M.U.

respectiv Ștc*

3 (2) 
-1 (O 

•xceient ;
— circa 

a poartă : 
u marcat : 
KCIU (min.

>1 66).
- NEGRILA, 
eanu (min.

(min. 64 
\C1 - Crl- 
j.

Cojooaru 
, BUTUFEI, 

Beatosln), 
SiMAGIU.

Petrescu ; 
I din Bra- 
nta). 
JOJOCARU, 
>, PANCU. 
I. La «pe-

iele faze 
icronizări 
au făcut 
sputa co- 
ilay-ului.

în ruptul capului nici un 
spectator tîrgoviștean n-ar fi 
crezut că echipa locală îl va de
cepționa simtJătă atit de mult; 
mai ales că „favorita" prinsese 
o... bună gură de oxigen (vezi 
victoria în fața constănțenilor 
și marele punct de la Bacău) 
șl că trimitea în teren un „11“ 
fără indisponibilități, în timp 
ce echipa lui Dobrin (care se 
cam chinuise, acasă, cu A.S.A.) 
avea multe „absențe de marcă”. 
.,’i cu toate acestea, gazdele 
n-au reușit să facă un joc clar 
pentru a se desprinde de piteș- 
teni; ele au dominat aproape 
de Ia un cap la altul partida 
(ce folosi), F.C. Argeș (in frun
te cu Cristian — de mult nu 
l-am mai văzut atit de inspi
rat, uneori și cu șansă —, Stan- 
cu, Moiceanu, Tulpan) rezu- 
mîndu-se la o apărare metodi
că sau la mutarea jocului la 
mijlocul terenului, incursiu
nile argeșenilor in atac fiind 
foarte rare.

Din repriza întîi am reținut

doar două faze mai acătării, 
lucrate de O. Popescu (min. 
39) și Agiu (ambii foarte ac
tivi), bine finalizate de I. Ma
rin și, respectiv, de Sava, insă 
Cristian a... refuzat golurile. 
Ceea ce va face și In minu
tele " .
iași fundaș Agiu. în min. 62 
am 
atac
„3 contra lui Dumitrescu", insă 
Nica s-a Încăpățînat să rezolve 
faza de unul singur. Introducerea 
lui Greaca a dat o notă de mai 
mare periculozitate acțiunilor 
ofensive ale echipei locale și 
in min. 69 la Impetuoasa sa 
incursiune, in oareu, mingea a- 
junge la Petre, Molceanu faul
tează și lovitura de la 11 ni 
este executată impecabil de 
GREACA: 1—0. Lucrurile pă
reau foarte clare pentru că In 

nou

de 
! in 

de

49 șl 60, la șuturile acelu-

asistat la singurul contna- 
periculos al oaspeților,

min. 80 Greaca obține un i 
11 in, tot atit de clar ca 
primul (Cristian l-a agățat 
picior), dar Aelenci trimite 
bara transversală. Lovitură

'RESCU

TA...
2 (0) 
0

bun; timp 
ca 10 030. 
7-2). Cor- 
i GÎNGU

(mln. 81).
40, Catar- 
freci (min. 
Iru, lovan 
AN), Gîn-

aș — MA- 
(mln. 80 

- Cache, 
nea (min. 
eu.
M. Neșu 

Huțtkic șl 
ureștl). 
NA'LA.

la spe-

OASPEȚII -
STEAUA 2 (2)
F.C. OLT 0

Stadion Steaua; teren foarte bun; 
timp frumos ;
15 000. Șuturi :
3-3). Cornere : 3—2).
MUREȘAN (min. 27) 
(min. 36).

STEAUA : Nițu - ANGHELIWI, k> 
van. FL. MARIN, Eduard - MURE
ȘAN, Stoica, Șt. Popa (mln. 55 Ml- 
nea) - Majaru (min. 78 D. Zamfir), 
p * INT. BĂRBU.

r . C. OLT : Ariciu — Bărbulescu, 
Bumbescu, Că țol. Matei — Rotaru, 
EFTIMIE, Șoarece — Prepeliță (ml>n. 
46 STATE), lamand'l (mln. 59 to
na șcu), Pițurcă.

A arbitrat bine Fl. Popescu; la 
linie: S. Pa nteli menesc u (ambii din 
Ploiești) - cu greșeli în aprecierea 
ofsaidurilor — și M. Abra-mluc (Su
ceava) .

Cartonașe galbene x BUMBESCU, 
IONAȘCU.

Trofeul Petschovschi : 8. La speran
țe : 2-0 " “

NEATENTI LA
să lege

O-O).

spectatori — circa 
(pe poarta : 
Au 

șl

8-7
marcat : 

BALINT

1 (0) 
1 (0) 
foarte

— circa 
(pe poartă : 
Au marcat :

, res-

solul din 
si una 

. a rost 
1, care a 
ju capiii, 
j 'măies- 
WRABA- 
splendid, 
■Ittiră II" 
i oaspe- 
clar me
re! sale.
4ESCU

cu Sameș și Cîmpeanu 
continuare pe tușă, 

și-a făcut datoria de 
mizînd, de la început,

Deși 
II în 
Steaua 
gazdă 
pe cartea atacului. Invitată la 
joc și de un partener de în
trecere dornic, ca de obicei în 
deplasare, să se închidă și e- 
ventual să contraatace, echipa 
bucureșteană a urcat în te
renul advers, dar, avîndu-i pe 
Șt. Popa și Mureșan „blocați" 
de marcajul strîns exercitat de 
Eftimie și Rotaru, n-a putut 
să construiască pentru Balint, 
noul și bătăiosul ei vîrf de 
atac. Și, cum nici formația

C.S. TÎRGOVIȘTE
F.C. ARGEȘ

Stadion Municipal ; teren 
bun; timp frumos; spectatori 
1'7 000. Șuturi : 20-4 *
11—T). Cornere : 6-2.
GREACA (min 69, din penaJty), 
pediv IGNAT (min. 85).

C. S. TÎRGOVIȘTE : Voinea. - A- 
GIU, Ene, Dumitrescu, Pitaru — 
Aelenei, Kallo I. Marin (mln. 53 
GREACA) - PETRE. Sava (mln. 53 
Cojocaru), O. POPESCU.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - Chl- 
voscu, STANCU, MOICEANU, TUL
PAN — Toma, Badea (mln. 78 Mar- 
gelatu). Ignat — Nica-,

A arbitrat bine Cr.
Hnie : R. Rotaru ți 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 
ranțe : 1-0 (0-0).

— VI- 
2—0 

Ivanov 
77).

GALAȚI — 
MEDGIDIA 4—0 (2—0). Au 

inscris : Haiaban (min. 15 șl 53), 
Diaconescu (min. 43) și K&rtes 
(mm. 55).

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA 
BUZĂU 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Comănescu (min. 
13).

F.C.M. PROGRESUL BRÂILA
— OȚELUL GALAȚI 0—0.

DUNĂREA CALARAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 2—2 (1—1). Au mar
cat : Catan a (min. 22 și 69) pen
tru Dunărea, Avădanei (min. 20 
șl min. 90, din 11 m).

C.S. BOTOȘANI — GLORIA 
bistrița î—o (0—0). a înscris: 
Ene (min. 60).

MINERUL GURA HUMORULUI
— PRAHOVA PLOIEȘTI 3—2 
(0—1). Autorii golurilor : Stan
ei u (min. 62 și 85), Ilodină (min. 
88), respectiv Nistor (min. 19), 
Lefter (min. 80).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
DELTA TULCEA 4—2 (3—2). Au 
marcat : Sima (min. 8), ~
(tnin. 32, min. 43, din 11 m, și 
mln. 58), respectiv Steop (min. 
22), Belea (min. 33).

C.S.M. SF. GHEORGHE — VI
ITORUL MECANICA VASLUI 1—1 
(0—0). Au înscris: R&dulescu 
(min. 55) pentru C.S.M., D. Io- 
nescu (min. 69) pentru Viitorul 
Mecanică.

Relatări de la C. Rusu, Gh. 
Arsene, Gh. Gorun. D. Crista- 
che, N. Constantinescu, T. Ungu- 

Manoliu,

Rusu

Turcu, luncă. 
Maghiar ; la 
V. Alexandru

7. La Bpe-

teatru în min. 85 : Pitaru acor
dă corner, execută Nica, defen
siva locală, cu capriciosul Voi- 
nea în frunte, greșește și IG
NAT egalează, cu capul. Ne
meritat după caseta tehnică și 
ocaziile de gol ale gazdelor, 
dar așa a fost la Tîrgoviște.

Stelian ÎRANDAFIRESCU

FAZELE FIXE
2—3 
fără

oaspete n-a reușit 
pase, jocul a curs anost, 
cornere și șuturi Ia poartă. 
Pînă în min. 27, cînd Barbu, 
aflat intr-un duel inegal eu 
Bumbescu, a „scos" un fault 
la circa 25 m, lateral stingă ; 
a executat tot el, înalt, spre 
mijlocul suprafeței de pedeap
să, de unde Mureșan, țlșnind 
din linia a II-a, a reluat, cu 
capul, spre poartă, ins, sub 
transversală ; Ariciu n-a reușit 
decit să respingă In față, în 
picioarele lui MUREȘAN, care 
de data aceasta, n-a mal gre
șit. Nu a trecut mult și, In 
min. 36, același Barbu a stre
curat mingea printre picioa
rele lui Bărbulescu șl a obți
nut, finalmente, o lovitură de 
colț : de Ia corner, mingea a 
ajuns pe partea opusă, la BA- 
LINT, care, complet liber, la 
10—12 m, din unghi dificil, a 
reluat, cu capul, in plasă, la 
colțul scurt. Eroare de marcaj, 
la omul lui Balint, și de pla
sament, la portar, și F. C. Olt 
a primit al doilea gol la o 
fază fixă.

Golurile primite au scos la 
joc, după pauză, echipa vizita
toare, care — cu State în te
ren — a declanșat elteva rai
duri periculoase pe flancul 
drept. Apoi, o a doua schim
bare (Ionașcu in locul lui Ia
ma ndi, care a declanșat mo
dificări pe întreaga coloană 
vertebrală a echipei) l-a per
mis echipei F.C. Olt să lege mal

ușor jocul și să preia inițiativa. 
Fazele, notabile, de poartă au 
lipsit 
bescu 
nu-1...
parte a doua a jocului, cînd 
Steaua a acționat și sub „pro
tecția" avantajului luat in pri
mele 45 de minute.

Gheorghe NICOI.AESCU

însă (faultul lui Bum- 
asupra lui Nițu mai bine 

notam) și în această

reanu, D. Bolohan, V. 
Gh. Briotă.

1. DUNĂREA CSU
2. C.S.M. Suceava
3. Gloria Buzău
4. C.S.M. Borzeștl
5. F.C.M. Prog. Br.
6. Ceahlău' P.N.
7. Prahova PI.

3- 9. Unirea D. Foc.
I.M.U. Medgidia

10. C.S.M. Sf. Gh. 
1'1. Gloria Bistrița 

12-13. VH1. M. Vâsliți
Oțelul Galați

14. Minerul G.H.*)
15. C.S. Botoșani
16. Delta Tulcea
17. Dunărea CI.
18. Viit. Gheorgh.

•) Echipă penalizată cu două 
ETAPA VIITOARE ; ’

17 octombrie): I. M.U. Medgidia 
— Unirea Dinamo Foeșani, C.S. 
Botoșani — C.S.M. Sf. Gheorglie, 
Prahova Ploiești — Cealilaul P. 
Neamț Gloria Bistrița — Dună
rea Călărași, Dunărea C.S. T. 
Galați — F.C.M. Progresul Brăi
la, Delta Tulcea — Oțelul Galați, 
C.S.M. Suceava — C.S.M. Bor- 
xești, VMitorul Gheorgheni — 
Gloria Buzău, Viitorul, Mecani
că Vaslui — Minerul Gura Hu
morului.

9 7 1
9 5 3
9 4 2
9 4 2

1 
1
3
3

9 4 14
9
9
9
9
9

1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
0 5

4
4
4
4
4

9 4
9 3 2 4
9 3 2 4
9 5 0 4
9 3 15
9 3 15
9 3 15
9 2 1 6

24- 6 
14- 7 
18-10 
10-11 
18-14 
17-14 
13-14 
10-11
13- 14
9-îl 

17-11
14- 15 
13-14 
13-19
8- 8 
1M7
8-22
7-19

15
13
10
10
9
9
9
9
9
9
8 
a
8
8
7
7
7 
5

puncte.
(duminică

SERIA A ll-a
ȘOIMII I.P.A. SIBIU — ROVA

ROȘIORI 3—1 (0—0). Au marcat:
Rotaru (min. 50), Coca (min. 65),

CEI MAI BUNI ATACANJI, FUNDAȘII!

OXER" KU NUMAI FĂRĂ GARDĂ
ai opti- 
n nu ar 
propor- 

ată că 
ii a fost 
diminua 
iători.lor 

plenar 
spunem 

i acest 
visăto- 

x> autori, 
ipe toa- 

omis 
n min. 
puternic 

a pu- 
. juins la 
Igeterul 
î picio- 
ic“, șu- 
st și pri- 
într-un 

tidă, cu 
ițoreni- 
oie în 
>rați la 
în min. 
ml de-

gringoiadei bihorene : Biszok a 
trimis neglijent mingea spre 
Albu, Murar a interceptat, pasă 
la ȘTEFANOVICI, care înde
plinește o simplă formalitate, 
înscriind în poarta goală. Ti
mișorenii tncefj să se plimbe 
nestingheriți pe „bulevardele 
orădene“ și doar carențele teh
nice ale lui Palea (min. 40 și 
43), T. Nicolae (min. 41) și Ște- 
fanovici (min. 42) amînă, pen
tru moment, avalanșa de go
luri. In min. 44 va fi 2—0, au
tor ȘTEFANOVICI, de lingă un 
Dianu pironit locului.

Renriza secundă debutează cu 
un duel al barelor, Biszok 
(min. 55) și Manea (mim. 56 și 
61), dar și cu un autogol clasic 
al lui ZARE (min, 58) Ia cen
trarea lui Murar. Golul patru 
— gol de antrenament, în min. 
65 : cursă Ștefanovîci (unde 
era Dianu?), reluare T. 
COLAE (unde erau Zare 
Biszok ?). Logic, vine și 
cincilea gol (min. 72p 
Palea, șut violent"

NI- 
îl 
al 

pasă 
Lehman

„POLI” TIMIȘOARA
F.C. BIHOR

Stadion ,J Mai1
Ideal pentru fotbal ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 21—10 (pe poar
tă : 9—2). Cornere : 12^—3. Au mar
cat : ȘTEFANOVICI (min. 33 șl 441), 
ZARE (min. 58 — autogol), T. NI
COLAE (min. 65), LEHMAN (min. 72).

POLITEHNICA : Molse (min, 63 So
clu) - Șunda. Șe-rbănolu,, Ckcluma- 
ru, Murar — MANEA, T. Nicolae 
(min. 68 Videscu), PALEA — Ște- 
fanovici,

F. C.
Biszok, 
Pușcaș,
Lupâu), , _______

A arbitrat bine A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; la linie : Gh. Arhlre (Su« 
ceava) și I. Tănase (Tîrgoviiște1).

Cartonașe galbene : KUN II.
Trofeul Petschovschi : 8. La speran

țe : 2-3 (0-1).

(absent acum Nițu). Ca ur bo~ 
xeir fără gardă, F.C. Bihor este 
la podea, „prosopul" ar trebui 
arunoat, însă timișoreiiîi devin 
sentimentali, știind că la ace®t 
scor au pasat „lanterna".

Adrian VASILESCU

5 (2) 
0

; teren bun ; timp

MANEA, T. 
Videscir), PALEA 

Angriel, Lehman. 
BIHOR : Albu - Nițu, Zara, 
Dianu — Orosu, Murețan, 
Kun II — Rootiș (min. 59 
Dozsa (min. 63 Dubovan).

Meciul a început cu un trip 
tic al marilor ratăiri și s-a în
cheiat cu două goluri înscrise 
în ultimele șase minute, care 
eu și dat dimensiunea reală a 
dominării nete exercitate de e- 
ehipa hunedoreană de-a liungul 
întregii partide.

Astfel, în min. 6 Petcu șutea- 
ză spre poarta lui Mangeac, ba
lonul trece prin fața lui 
mltrache, aflat la 6 metri, 
a putea fi acroșat; Nicșa 
tează și el o mare ocazie 
min. 13, iar foarte tînărul 
teuț (care se anunță ca o mare 
promisiune) a trimis înșelător 
mingea, dî la 11 m, Mangeac 
urmărindu-i speriat traiectoria, 
de puțin, totuși, pe lîngă poar
tă. Scorul a fost deschis în
min. 24, cînd Dumitrache a ex
pediat balonul cu capul în
bară, de unde a revenit la AN- 
DONE, lansat în atac, și funda
șul central hunedorean l-a tri
mis în gol : 1—0. Pînă Ia pau
ză, atacurile echipei lui Remus 
Vlad se mai concretizează o 
dată, în min. 36, printr-o fază 
de mare spectacol : Andone l-a 
deschis, la marginea careului 
mare, pe Dumitrache, 
prin deviere, a trimis 
Ia REDNIC, care, din

Ia semiînălțime : 
reluare, primele 
lăsau impresia că 
vor echilibra

Du- 
fără
ra
in 

Ma

acesta, 
mingea 

voleu, a 
2—0. 
cinci 

bă- 
meciul, 

dată

inscris
Du.pă 

minu-te 
căuanii 
ei șutind pentru prima 
spre buturile adverse (Pen-off) 
și obținînd primul corner. Gaz
dele rev’n însă cu.rînd în aitac, 
obli*gîndu-și adversara să re-

CORVINUL HUNEDOARA 4 (2) 
S.C. BACĂU 0

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 8 000. Șu
turi : 25—3 (pe poartă : 13-0). Cor
nere : 19—2. Au marcat : ANDONE 
(mln. 24), REDNIC (min. 36), DU
BINCIUC (min. 85), COJOCARU 
(mln. 87).

CORVINUL: loniță - REDNIC, Du- 
btociuc, ANDONE, Bogdan — ONCU, 
Petcu (min. 83 Klein), MATEUȚ — 
GABOR, Dumitrache (min. * ’ 
cam), Nlcșa.

S. C. BACĂU : Mangeac 
Ursachi) — Andrieș, C. 
Lunca, Elisei - Penoff, I. 
(min. 70 Viscreanu), Șoșu 
man, Antohi, Chitaru.

A arbitrat foarte bine O. 
Ic Mnie : I. Caraman și C. 
rărite! (toți din Oradea).

Cartonașe galben* : BOGDAN,
NICȘA, ELISEI, C. SOLOMON.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2—1 (2—î).

75 Cojo-

(min. 46 
Solomon, 
Solomon
- Șoi-

Streng ; 
Pădu-

Intre „la cutie". Acțiunile curg 
mereu spre poarta lui Ursachi, 
dair Gabor și ai săi nu reușesc 
să finalizeze. Abia în ultimele 
șase minute ale partidei — « 
adevărat, minute fierbinți, de 
asediu — Corvinul se detașea
ză pe tabela de marcaj. Golul 
trei a fost tot opera unui fun
daș, DUBINCIUC, care a șutat 
din afara suprafeței de pe
deapsă (min. 85), scorul final 
fiind stabilit de cvasidebutan- 
tul COJOCARU, care, în min. 
87, a fructificat centrarea lui 
Bogdan, mareînd din apropiere 
și salvînd. in extremis, 
noarîa" atacanților.

Paul SLAVESCU

Concursul Pronosport din 10 octombrie
1
x
2 
2
2
1
x
1 
2 
1 
x 
x 
2

ll.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

Fond total de cîștiguri : 728.045

I. Ascoli — Udinese 
Cagliari — Pisa 
Cesena — Genoa 
Fiorentina — Juventus 
Napoli — Roma 
Sampdoria — Catanzaro 
Torino — Internazionale 
Verona — Avellino 
Atalanta — Catania 
Milan — Bari 
Perugia — Bologna 
Reggiana — Como 
Varese — Arezzo

NUMERELE EXTRA
SE LA TRAGEREA 
„LOTO 2" DIN 10 

OCTOMBRIE 1982

lei.

Extragerea I : 45 28 
60 18 ; Extragerea a 
II-a : 61 49 38 31 ;
Extragerea a IlI-a : 52 
63 36 15. Fond 
de 
lei, 
lei, 
ria

total
597.731

2.454
cîștiguri : 

din care 
report la catego- 

1.

Nucă (min. 87), 
fan (min. 56).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA STEAUA 
BU GUREȘ 11 1—1 (0—0). Au în
scris : liUaru (min. 67) pentru 
Autobuzul, Petre (min. 80) pen
tru Mecanică tină Steaua.

MINERUL MOTRU — UNIREA 
ALEXANDRIA 4—2 ' (0—1). Auto
rii golurilor : Laurențiu (min. 
47), Albicioiu (m.n. 50), Drăguț
(min. 60), Ploaie (min. 55), res
pectiv Ucidău (min. 21), lagăru 
(min. 57).

C.S.M. DROBETA TR. ; 
RIN — CARPAȚI M1RȘA 
(0—1). Au înscris : Mișu (min. 

84) pentru C.S.M., Voiculeț (min. 
13) pentru Carpați,

CHIMICA TIRNĂVENI - 
ALUMINIU SLATINA 0—0.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI 3—1 (0—1). Au mar
cat : Predeanu (min. 59, 73). Gh. 
Ștefan (min. 78), respectiv Radu 
(min. 26).

GAZ METAN MEDIAȘ — PRE
CIZIA SĂCELE 2—2 (2—1). Au
torii golurilor : Moraru (imin. 20 
șl min 43, din 11 m) pentru Gaz 
metan, Dărâban (min. 37 și 69) 
pentru Precizia.

pandurii tg. jiu — lucea. 
FARUL BUCUREȘTI 1—4 (0-1).
Au marcat Rădulescu (mln. 51), 
respectiv Săndoi (mln. 35), Tlr- 
lea (min. 60), Hagi (min. 70 și 
73).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 0—2 ‘ (0—1).
Autorii golurilor : Petruț (min. 
16) și Dămascliin (min. 84).

Relatări de la I. lonescu, 
Brănoiu, Gr. Jugânaru, 
nafu. I. Ducan. n. 
Tacal, P. Cristea șl 
Slivna.

SEVE-
1—1

I.P.

D.
Ma-

M.
V. 

ștefan, 
Moraru-D.

1. RAPID BUC.
2. Chimica Tirnăveni
3. I.P.A. Slatina
4. Autobuzul Buc.
5. Mec fină Steaua
6. Minerul Motru
7. Automatica Buc.
8. Dinamo Vict. Buc. 9 3
9. Gaz metan 8 3

10. Ca r păți Mîr«a 10 3
11. Șoimii I.P.A. Sb. 8 3
12. C.S.M. Drob. T.S. 8 3
1'3. Precizia Săcele 10 3
14. Metalul Buc 8 3
15. Pandurii Tg. Jiu 9 3
16. Unirea Alexandria 9 2
17. ROVA Roșiori 9 3
18. Prog. Vulcan*) 9 4

10 9 0
10 6 
10 5

9 5
9 3
9 5
8 4

18 
13 
12 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 

........... - 5 
•) Echipă penalizată cu patru puncte.
ETAPA VIITOARE (miercuri 13 

octombrie): ~ ~ 
na 
namo Victoria București 
nerul 7.
Rapid București, Metalul Bucu
rești — Chimica Tirnăveni, Rovia 
Roșiori — Progresul Vulcan 
București, Unirea Alexandria — 
Mecanică fină Steaua București, 
Autobuzul București — Gaz me
tan Mediaș, C.S.M. Drobela Tr. 
Severin — Șoimii I.P.A. Sibiu, 
Precizia Săcele — Luceafărul 
București, Pandurii Tg. Jiu stă.

1 
2 
1
4 
0 
1
3
2 
2
1 
1
1

1 21- 2
3
3
3
2
4
3
3
3
5
4
4
6

0 5 
0 6 
2 5 
0 6 
1 4

16- 7 
1'5-10
14- 8 
11- 6
17- 16
9- 6

10- 9
9-13

11- 16 
11-10
8-11
8-23
8-10 

11-14 
11-18
7-16 

14-16

I. P. Aluminiu Slati- 
Automatica București, Di- " ■■ Mi. 
Motru, Carpați Mîrșa —

SERIA A lll-a
ARMATURA ZALAU — F. C. 

BAIA MARE 1—1 (1—1). Au în
scris : Năsălean (min. 21) pen
tru Armătura, Tulba (min, 
pentru F.C. Baia Mare.

OLIMPIA SATU MARE 
GLORIA REȘIȚA 2—0 (2—0). 
marcat : Mihuț (min. 37) 
Bolba (min. 39).

AURUL BEAD 
SATU MARE 1—0 
rul golului : Pop 
togol).

IND. ---------- ~
C.I.L.
marcat : . -
și Coloji (min. 67).

STRUNGUL ARAD 
ARAD 1—1 (1—0). Au
Ghiță (min. 29) pentru 
Radin (

C.S.M.

S)

Atl
Și

— SOMEȘUL 
(0—0).

(min. 81,
Auto- 

au-
SÎRMEI C. 

SIGHET 3—0
Vidican (min.

TURZII
(2-0) :

3 șl
Au
17)

RAPID 
înscris :

. _ Strungul,
(min. 74) pentru Rapid. 

. REȘIȚA — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 2—0 (1—0). Auto
rii golurilor : Portik (min. 10) și 
Im ir ea nu (min. 77).

METALURGISTUL CUGIR — 
U.M. TIMIȘOARA 2—2 (0—1) Au 
înscris: Vătafu (min. 65), Ciulă 
(min. 68) pentru Metalurgistul, 
Preda (min. 41). Belanov (min. 
46) pentru U.M.T.

„U* CLUJ-NAPOCA — 1 
RUL CAVNIC 2—0 (1—0). 
marcat: FI. pop (imin. 27)
Bucur (min. 88. autogol).

C.F.R. TIMIȘOARA

MINE- 
. All 

și

u.------,-------- _. T.
ARAD 0—2 (0—2). Autorii goluri
lor: Cura (min. 16) și Coraș

I. Domuță, z.
(min. 27).

Relatări de la
Kovacs, Al. .furcă, P. Tonea, N.
Străjan, D. Plăvitiu, N. Vîtcea-
nui, I. Lespuc și St. Marton.

î. „U“ CLUJ-NAP. 9 6 12 22- 4 13
2. Olimpia S.M. 9 4 3 2 18- 8 11
3. U.T. Arad 9 5 13 14- 6 11
4. Ind. sîrmei C.T. 9 5 13 12- 8 11
5. Armătura Zalău 9 5 13 14-18 11
6. C.S.M. Reșița 9 4 2 3 16- 8 10
7. Aurul Brad 9 4 2 3 14- 9 10
8. U.M. Timișoara 9 4 2 3 11-13 1(1
9. Minerul Cavnic 9 4 14 17-12 9

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

ETAPA VIITOARE (duminică 
17 octombrie): Olimpia Satu Ma
re — C.F.R. Timișoara, Ind. sir- 
mei C. Turzli 
poca, Minerul 
Reșița, Rapid 
ra Zalău, F.C. 
nil Brad, U.
Slghet, Metalurgistul Cugir — 
Strungul Arad, Gloria Reșița — 
Someșul Satu Mare, U.M. Timi
șoara — înfrățirea Oradea. 
Miercuri, 13 octombrie, med 
restant: C.I.I.. Signet — F. C. 
«aia Mare.

— „U“ Cluj-Na- 
Cavnlc — C.S.M. 
Arad — Armătu- 
Baia Mare — Au- 
T. Arad — C.I.L.



VIZITA DELEGAȚIEI C.N.E.F.S. PARTIZAN BELGRAD Șl GRISUL ORADEA I
IN UNIUNEA

în perioada 4—8 octombrie 
1982. o delegație condusă da 
general lt. Marin Dragnea. 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică șl 
Sport, a efectuat o vizită în 
U.K.S.S., la invitația lui Scr- 
ghei Pavlov, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fizi
că și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S

Cu această ocazie s-a con-

în faza a doua a C. M. masculin de volei

...APELE DEVIN Șl MAI TULBURI
Continuă seria surprizelor în 

turneele semifinale ale campio
natului mondial masculin de vo
lei din Argentina. In seria „W- 
a plutonului fruntaș, camipionAi 
Asiei, voleibaliștii din R.P. Chi
neză, au suferit prima înfrîngere 
la „Dl Mundial*, în fața celor 
japonezi, intr-un meci cu uimi
toare schimbări de prestații. în 
aceeași serie, echipa țării gazdă 
a profitat încă o dată de avan
tajul terenului propriu pentru 
a-și adăuga alt galon la cele 
căpătate în anturajul elitei. Ape
le sânt și mal tulburi acum, în 
această serie, cinci echipe din 6 
avînd șanse la calificare în semi
finalele simple ale l-ocurilor 1—4. 
In cealaltă serie, echipa Poloniei, 
a priori una din favorite la po
dium. face al doilea pas fala, 
sporind șansele Braziliei sau 
Bulgariei de a se alătura casa
pi o^nei mondiale ,,en titre", re
prezentativa U.R.S.S., In „ca
reul de ași*.

în plutonul al doilea, de la lo
cul 13, în jcxs, echipa României, 
„și ea (n.n. — ca și vicecampioa- 
na mondială, Italia) mare victi
mă a primului tur-, cum nota 
agenția „France Presse*, a ob
ținut o nouă victorie în trei se
turi, însă nesemnificativă șl ne^ 
consolatoare pentru usturătorul 
eșec din grupa preliminară. Dar 
iată rezultatele și clasamentele

SELECȚIONATA SHANGHAI - CALCULATORUL 
3-0 LA VOLEI [m]

Selecționata masculină de vo
lei a orașului Shanghai, aflată 
în turneu în Capitală, a sus
ținut ieri în sala Olimpia pri
mul joc, intilnind divizionara 
„A“ bucureșteană Calculatorul 
I.I.R.U.C. Voleibaliștii chinezi 
— care au lăsat o frumoasă 
impresie prin combinațiile va
riate la fileu, îndeosebi acțiuni 
din pase scurte și în urcare, 
precum «i prin jocul acrobatic 
in apărarea din linia a doua —

Etapa a 4-a a campionatului feminin de volei

DINAMO CiSTIGĂ DERBYUL CU C.S.M. LIBERTATEA
>

în etapa a 4-ta a campionatuliuii 
feminin de volei, două victorii în 
deplasare obținute de echipe ru
tinate, Dinamo și Farul.

U.S M. LIBERTATEA SIBIU — 
DINAMO 1—3 (11, —12, —8, —2). 
Campioana a dominat derbyul e- 
tapei, impunîndu-se îndeosebi 
prin siguranța și eficacitatea blo
caj ului. Gazdele au jucat bine în 
prima jumătate a partidei, cedind 
treptat pasul. Cele mai bune ju
cătoare : Marcela Pripiș, Marine- 
ia Țurlea, Daniela Vlad (C.S.M.), 
Mariana Ionescu, Victoria Banciu, 
Victoria Niculescu și Mirela Pavel 
(D). Arbitri : C. Pădunaru (Timi
șoara) și M. Herța (Cluj-Napoca»). 
(I. IONESCU, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 (11, 4,
—7, 13). Un meci frumos, în
care gazdele și-au adjudecat pri
mele două seturi în 26 de minu
te ! Apoi... au stins motoarele șt 
Flacăra a revenit amenințător. 
Știința a avut însă un final 1- 
rezLstiibiil (a refăcut de la 6—13 
în setul 4) ! Remarcate : Valeric* 
Maier, Marilena Bogdan șt jur- 
n ioanele Filimon șl Bordeanu ($), 
Lucia Ettz, Daniela Drăghici și 
Gcorgeta Zaharia (Fl.r.). Arbitri: 
D. Dobrescu (Ploiești) — E. Udu- 
dec (Suceava). (I. IANCU, coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI— 
FARUL CONSTANȚA 0—3 (—13,
—14, —8). Experiența a învins e- 
lanul tineresc, într-un joc de 
mare luptă, mai cu seamă în se
turile 1 și 2 (în primul, gazdele 
au condus cu 10—3), tensionate 
în finaluiri. Arbitrii E. Mendel 
(Sibiu) și M. Stamate (București) 
au condus bine echipele : CAL
CULATORUL — Niicoleta Staiv-

GHEORGHE CHIRILA Șl DOINA
ALBA. IULIA, 10 (prin telefon). 

Slmbătă și duminică s-au des- 
fă.șunat campionatele naționale 
tic maraton șl marș. La maraton 
seniori titlul a fost cucerit de 
Ghcorghe Chlrilă (Steagul roșu 
■Brașov) cu 21123:44, iar la senloa-

SOVIETICA
venit asupra dezvoltării. în con
tinuare. a schimburilor de 
sportivi, a colaborării sportive 
bilaterale Și intensificarea 
schimburilor de experiență în
tre antrenori, cercetători știin
țifici, specialiști în diferite do
menii ale activității sportive. 
De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură 
cu problemele actuale ale miș
cării sportive internaționale.

cu două zile înainte de încheierea 
fazed, a doua (turneele semifina
le pe serii): LOCURILE 1—12, 
seria „W“ : Japonia — R.P. Chi
neză 3—1 (—4. 6, 6, —4, 11), Co
reea do Sud — R. D. Germană
3—4 (11, 12, 9), Argentina —
Canada 3—2 (14, 5, —12, —5, 9). 
în clasament : 1. R. P. Chineză 
5 p (sebaveraj 8:3), 2. Canada 5 
p (8:4), 3. Japonia 5 p (7:0), 4. 
Argentina 5 p (7:7), 5. Coreea de 
Sud 4 p (5:6), 6. R.D. Germană 
3’ p (0:9) ; seri* ifX." s V.R.S.S.— 
Cehoslovacia 3—1 (—10, 12, 6» 4), 
Brazilia — Cuba 3—0 (9, 12, 13), 
Bulgaria — Polonia 3—0 (10, 13,
4). In alasaiment : 1. U.R.S.S. 6 p 
(9:1), 2. Brazilia 5 p (7:3), 3. Bul
garia 5 p (6:5), 4. Cehoslovacia 4 
p (6:7), 5. Polonia 4 p (3:7), 6. 
Cuba 3 p (1:9) ; LOCURILE 13—24, 
seria „Y* : Finlanda — Australia 
3—0 (0, 7, 5), Franța — Mexic 3—2 
(—-11, 8, —10, 12, 11). Italia —
Tunisia 3—0 (3, 2, 5). în clasa
ment : 1. Italia 6 p (9:0), 2. Fran
ța 6 p (9:3), 3. Mexic B p (8:4), 
4. Finlanda 4 p (4:6), 5. Tunisia 
3 p (1:9), 6. Australia 3 p (0:9) ; 
seri* „Z- : România — Irak 3—0 
(0. 3, 2). Chile — Libia 3—0 (10. 
13, 8), S.U.A. — Venezuela 3-0 
(2. 4, 8). în clasament : 1. S.U.A. 
* p(9:0), i. România a p (9:1),
2. Venezuela 4 p (4:7), 4. Irak 4 
p (4:8), a. Chita 4 p (3:8), «. LU 
bla 1 p (2:8).

au obținut o victorie netă: 
3—0 (3, 8, 3). De la învingători, 
l-au remarcat Ju Genyin (cel 
mal bun de pe teren), Tan 
Yiping, Sbcn Keqin și ¥aug 
Qing, iar de la învinși (care 
n-au jucat slab, totuși) Juliasz 
și Ion. Au arbitrat foarte bine 
internaționalii M. Stamate și 
I. Covaci. Revanșa este progra
mată in aceeași sală marți, de 
la ora 16. (M. VESA).

ciu (Cristina Simlon), Viorica Ni
culescu (Severina Tudorache), 
Mirela Zamfir, Monica Șușman 
(Eugenia Milencu), Elena Negu- 
lcscu (Mihaela loan), Constanța 
Miilitaru ; FARUL — Gulniza Ge- 
111, Mirela Cazangiu, Doinița Po
pescu, Maria Enache, Elena Ca- 
radima (Gina Munteanu). Marga
reta Lăluț (Carmen Marinescu). 
(M. V.).

CHIMPEX CONSTANTA — PE
NICILINA IAȘI 3—1 (8, 13, —11, 
11), Dispută antrenantă, frumoa
să. Constănțencele au fost mal 
mobile în teren șl mal eficace 
în atac. Evidențiate : Emilia Mă- 
năilă, Ileana Geambașu, Tanța 
Drăgol (C), Gabriela Coman șt 
Carmen Cuejdeanu (P). Arbitri : 
V. Dumitru (București) — M. 
Constantines cu (Ploiești). (Ch. 
GOLDENBERG, coresp.).

C.S.U. OTELUL GALATI — 
RAPID 3—i (—6, 6, 8, 14). Stu
dentele au cîștigat pe merit un 
med de slabă factură tehnică. 
Remarcărl : Iulia Moldoveanu, 
Ileana Berdilă (C.S.U.), Constan
ța Iorga și Ana Grecu (R). Ar
bitri : N. Georgescu (Ploiești) — 
I. Stoica (Bacău). (T. ȘIRIOPOL, 
coresp.).

„U* CLUJ-NAPOCA — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—2 (10, —9,
8, —12, 5). Joc viu disputat. Gaz
dele puteau cîștiga mai clar (au 
condus cu 11—3 în setul 4). Au 
ieșit în evidență : Simona Bo- 
dor, Melania Vîscan (,,U“), Sil
via Dobrovolschl și Mariana Ol
tean u (M). Pentru Injurii aduse 
arbitrilor brașoveni Gh. Ferarlu 
șl C, Manițiu a fost eliminată 
bălmăreanca Nlcuflina Stănică. 
(I. POCOL, coresp,).

POP CAMPIONI LA MARATON
re de Doina Pop (Rapid Oradea) 
cu 3h(>2:16. La 50 km marș se
niori a cîștigat Constantin Stan 
(Steaua) în 4hl0:07, iar la 10 km 
senioare Liliana Drăgan (C.S.M 
Unirea Alba Iul la) în 53:2i9, (I. 
FILIPESCU — coresp.).

S-AU CALIFICAT IN TURUL 2 
AL „CUPEI CUPELOR1* LA POLO
ORADEA, 10 (prin telefon). Tu

rul preliminar al celei de a IX-a 
ediții a „Cupei Cupelor* îmbo
gățește palmaresul poloiștiior de 
la Crișul Oradea. Formația bi
horeana, la a doua sa prezență 
consecutivă în prestigioasa com
petiție europeană, a obținut cali
ficarea fără dificultate pentru 
turul următor, clasindu-se pe lo
cul secund, la egalitate de punc
te ou Partizan Belgrad, cîștigă- 
toarea turneului, care a avut un 
golaveraj superior.

Cele două favorite au obținut 
sîmbătă noi victorii concludente. 
Partizan a întrecut pe Politechnik 
Londra cu 14—2, reamintindu-ne 
parcă de jocul oelebriilor Janko- 
vici, Sandici, Trombici, Muskatl- 
rovid, Belisici, Rodiei, care au 
adus atîta faimă clubului din ca
pitala Iugoslaviei. In partida ur
mătoare, Crișul a evoluat mai 
realist, mai aproape de valoarea 
dovedită in atâtea rînduri, nelă- 
sînd nici o speranță echipei Aka- 
demik Sofia, prezentă cu 6 jucă
tori din reprezentativa bulgară. 
Orăden.ii au condius cu 6—0 și au 
cîștigat în final cu 10—2. A fost, 
totuși, prea puțin pentru a egali* 
golaverajul lui Partizan (4-14), 
fapt oare i-ar fi permis ca șl la 
cazul unul scor egal în partid* 
decisivă să obțină primul loc.

Duminică, după o partidă ar 
greabilă între Akademik și Poll- 
technik, încheiată cu victoria la 
limită (7—6) a primei formații, * 
urmat jocul dintre Crișul șl Par
tizan. Puternic Susținuți de nu
meroșii spectatori, care au um
plut plină la refuz tribunele pis
cinei „Venus“, orădenii au ata
cat în trombă din primele mi
nute : Gordan, cu o „boltă- 1* 
om în plus, și Costrăș, pe con
traatac, au deschis apetitlul gaz
delor (2—0). Dar Partizan, ou un 
joc foarte tare în defensivă (in
explicabilă îngăduința arbitrului 
VI. Rajmajdan), a stopat elanul 
gazdelor șl a egalat din două si
tuații de superioritate prin Pe- 

GIMNASTELE ÎNVINGĂTOARE ÎN ÎNTÎLNIREA CU CELE DIN ANGLIA
(Urmare din pag t)

prezentative au fost despărți
te doar de 7 zecimi (România 
47,90. Anglia 47,20). la paralele 
(Agache 9,85. Camelia Ilenciu 
9,70. Ranca 9,60) — totalul rea
lizat de gimnastele noastre a 
fost cu mai bine de 2 puncte 
superior celui al oaspetelor 
(România 48,10 — Anglia 46.00). 
La bîrnă (România 47,85 — An
glia 46,55) șl la sol (România 
47,65 — Anglia 46,25) fetele 
noastre, în urma unor evoluții 
aplaudate, au adăugat la bilan
țul general noi prețioase zecimi 
de punct astfel că duminică, 
la debutul exercițiilor liber a- 
lese. ele aveau 191.80 puncte, 
față de 186,70 realizate de oas
petele noastre. Lavinia Agache,

S-AU ÎNCHEIAT JOCURILE COMMONWEALTH-ULUI
La Brisbane s-au încheiat 

Jocurila Commonwealth-ului. 
Cileva rezultate de valoare au 
fost obținute în ultimele două 
zile la atletism: masculin:
triplusalt: Connor (Anglia)
17,81 m (!!) — vînt 4,6 m/s; 
Lorraway (Australia) 17,54 m 
(v.f.); maraton: de Castella 
(Aus.) 2h09,18 ; feminin : lun
gime: Shonell Ferguson (Baha
mas) 6,91 m (vini 2,7 m/s):
Robyn Strbng (Aus.) 6,88 m;

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Raliul San 

Remo a fost cîștigat de suede
zul Stig Blomqvist („Audi Qua- 
tro*), urmat de finlandezul Han- 
nu Mikkola și vest-germanul 
Walter Rohrl. în C.M. conduce 
Rohrl cu 101 p, urmat de Ml- 
chfele Mouton (Franța) 82 p șl 
Blomqvist 55 p.

BASCHET • în cupele euro
pene; CCE: AB Stockholm — 
Real Madrid 93—99 ; Olympia Mi
lano — Eczacibasi Istanbul 86— 
82 ; Cupa Koraci : Bayonne H 
Stelnsei (Lux.) 98—50, Monaco — 
Coruna 89—89 ; CCE (f): CIF
Lisabona — Southgate (Anglia) 
65—78, Elitsur Tel Aviv — UV 
Vlena 81—70.

HALTERE • în „Cupa Balticii-, 
la Helsinki, sovieticul Nikolai 
Zaharov a stabilit un nou re
cord mondial la smuls (cat. 60 
kg), cu 136,5 kg.

PENTATLON MODERN • La 
Roma, Daniele Masala (Italia) a 
cîștigat titlul mondial individual 
cu 5 680 p, urmat de sovieticul 
An-atoli Starostin 5 431 p și fran
cezul Joel Bouzou 5 414 p. Pe 
echipe a cîștigat U.R.S.S. cu 
16 082 p, urmată de Ungaria 16 012 
p șl Italia 15 986 p.

ȘAH <9 După 4 runde, în cam
pionatul balcanic, la Plovdiv, 

trovlci și Redanovici. Mai mult, 
Manojlovici și-a adus echipa in 
avantaj (3—2) la finele primului 
sfeirt.

A urmat o repriză excelentă a 
OrișuluL Băieții lui Rujinschi au 
înotat ca zvîrlugide, supunind 
poarta lud Krivokapicl unul tir 
continuu. Gordan, la om în plus, 
apoi, Coștrăș pe contraatac și din 
nou Gordan cu o „boltă* au a- 
dus Crișul la conducere (5—3). 
Putea fi chiar mai mult, dacă 
Costrăș nu rata o altă situație 
favorabilă, dacă Rajmajdan ar fi 
acordat un penalty vizibil pentru 
toată lumea. în următoarele 7 mi
nute, Partizan a atacat viguros, 
dar nu a putut concretiza, porta
rul Kiss fiind la înălțime. în ul
timul sfert, Crișul a greșit, ju- 
cînd la centru, perm ițind adver
sarilor să intercepteze adesea. A 
fost 5—4 (Bel amari ci), apoi 6—4 
(frumos contraatac Fejer — Gor
dan) șl în final 6—6 (Sredanovici 
și Belamarici). La acest scor, 
gazdele au mal avut o șansă, dar 
Fejer a greșit la om în plus, 
Partizan obțlnlnd • „remiză" 
norocoasă, care t-a adus locul 1 
în clasament.

REZULTATE : PARTIZAN — 
POLITECHNIK 14—2 (3—1, 3—0,
4—1, 4—O). Au marcat : Belamarici 
7, Sredanovici 4, Andrici 2, Ma
nojlovici, respectiv Birmingham, 
McCartney. CRIȘUL — AC ADE- 
MIK 10—3 (3—0, 2—0, 2—1, 3—2).
Au înscris : Costrăș 4, Gordan 3, 
Fejer 3, SebOk, respectiv Gheor- 
ghiev, Andreev, Nestorov ; ACA- 
DEMIK — POLITECHNIK 7—6 
(1—-1, 3—0, 2-3, 1—2). Realizatori: 
Nestorov 5, Nlnciov 2, respectiv 
Birmingham 2, Sandoy 2, Lubar- 
dld și McCartney ; CRIȘUL—PAR
TIZAN 6—6 (2—3, 3—0, 0—0, 1—3). 
Arbitri : Rajmajdan (U.R.S.S.) 
eSzarkas (Ungaria). Clasament: 

Partizan 5 p (26—12), 2. Crișul 
5 p (29—18), 3. Akademik 2 p, 4. 
Polltechnik 0 p.

Adrian VASILIU

Camelia Renclu și Mihaela Stă- 
nuleț au dominat disputa indi
viduală in cadrul programului 
impus și se aflau pe primele 
trei locuri după prima zi.

Exercițiile liber alese, de 
duminică, au constituit evident 
un examen mult mai greu.

întrecerea pe echipe a re
venit olar reprezentativei 
României, care a totalizat 
385,40 p, față de 370,85 cit a 
înregistrat formația Angliei.

La individual compus pe pri
mele trei locuri s-au situat 
gimnastele noastre, care, așa 
cum spuneam, au arătat fru
moase calități : 1. Lavinia
Agache 78,70, 2. Mihaela Stă- 
nuleț 77,60, 3. Camelia Renciu 
77,05.

Intîlnirea România — Anglia 
a consemnat un debut care cu

(vint 3,1 m/s): 100 mg: Shirley 
Strong (Anglia) 12,88; 1500 ni: 
Christina Boxer (Anglia) 4:0E,28. 
La ciclism: fond (șosea): Mal
colm Elliott (Anglia) 134 km in 
4h34:40. Turneul de box a fost 
dominat de kenieni și nigeri
eni, care au cîștigat cite trei 
titluri. Clasament general pe 
medalii: Australia 39—39—29, 
Anglia 38—38—33, Canada 26— 
23—32 etc.

conduc Iugoslavia și Bulgaria 
16 p, urmate de România 15,5 p 
(1). în meciul România — Bulga
ria (3—3), Șubâ l-a învins, la 
prima masă, cu negrele, pe Ra
dulov. La feminin, România — 
Bulgaria 1—1 (Lemaciko — Baum- 
stark, Olărașu — Voiska remi
ze). • La Novisad, Florin Gheor
ghiu a remizat în prima rundă 
cu Quinteros (Argentina), iar in 
a doua cu Popovici. Ribli a ciș- 
tlgat la Suetin și Deze și condu
ce cu 2 p.

TENIS • In finală la Barcelo
na : Wilander — Vilas 6—3. 6—4,
6—3 j în semifinale : WHaoder — 
Clerc 6—7, 6—1, 6—3; Vila* — 
Hocevar 6—1, 6—4 ; in sferturi : 
Wilander — Lendl 7—5, 6—1! •
Gerulaitls a cîștigat turneul în 
sală de la Melbourne : 2—G, 6—2, 
6—2 în finala cu Teltscher. • în 
semifinale, la Deerfield Beach : 
Evert-Lloyd — Andrea Leand
6— 4, 6—4, Jaeger — Shriver 3—0,
7— 6, 7—6. în sferturi: Leand — 
RuzicJ 6—4, 3—6, 7—6.

TENIS DE MASA • „Cupa 
Mondială*, la Hong Kong, a re
venit chinezului Gue Yueha (pri
mul favorit, nr. 1 mondial): 3-0 
(20, 5, 0) In finală cu suedezul 
Appelgren. Pentru locul 3: Xie 
Salke (R.P. Chineză) — Jonyer 
(Ungaria) 2—1 (—19, 16, 19).

Ih mediii tur al primei 
etape a „Cupei cipehif* 
la hauGDal masi ini 

DIMMO BUCUREȘTI - MICIȘI
PLIÂCH TIKVA 37-Z2

Cîștigătoarea „Cupei ir > - ‘i" 
la handbal masculin ecirna Di
namo București, a d?bul,i rl 
in ediția din acest an a cupelor 
europene. în turul primei etape 
a „Cupei cupelor* — pr at 
în sala Rapid din Capitală — 
hand bal iștii noștri au evoluat în 
compania formației Maccabi Pe- 
tach Tikva din Israel. La capă
tul unul meci antrenant, cu mo
mente în care adversar.1 au dat 
o bună replică elevilor lui Ghi- 
ță Licu și Valentin Samungi, Di
namo București a cîștigat cu 37— 
22 (16—11).

Evidenta superioritate pe toate 
planurile a formației bucureșlene 
nu a lăsat nici o îndoială asupra 
faptului că balanța victoriei va 
înclina de partea ei, chiar dacă, 
o singură dată, în min. 4, oas
peții au egalat la 3—3. în aicest 
meci, dinamoviștiii — fără a-șl 
folosi din plin resursele — și-au 
construit și condus bine atacurile, 
Tudor Roșea fiind cel mai pro
ductiv, toți cei zece jucători dP 
cîmp înscriind unul sau mal 
multe goluri. Urmărind specta
colul care, evident, în acțiunile 
ofensive. își dezvăluie mai mult 
virtuțiile, d'inamoviștii s-au lăsat 
uneori surprinși în apărare, do
vadă și numărul destul de mare 
de goluri primite. Nu este m/ai 
puțin adevărat că echipa din 
Israel, avînd cîțiva jucători foar
te abili (Shlomo, Chilbon), a 
contribuit, alături de dinamo- 
viștl la frumosul spectacol handba
listic. Au înscris : Roșea 9, Jianu 
6, Tase 4, Bedivan 4, Georgescu 
3, Oprea 3, Dogărescu 3, Beci- 
cheri 2, Matei 2, Grabovschi i 
pentru Dinamo : Shlomo 8, Ch' 
bon 6, Bălănescu 2, Erez 2, Bel
ciug 2, Ronen 2 — pentru Mac- 
cabL Au arbitrat foarte bine Jan 
Micka șl Josef Valența (Ceho
slovacia) .

Returul este programat az1 tot 
în sala Rapid, de la ora 18

Ion GAVRILESCU

siguranță va avea un larg ec-ou 
internațional. In brigada de 
arbitre pentru exercițiile im
puse s-a aflat și multipla 
noastră campioană olimpică și 
mondială Nadia Comăneci.

SANCȚIUf* ASPRE 
DICTATE DE U.E.F.A.

Comisia de disciiptli-nă a U.E.F.A. 
a sancționat aspru man Ifesl/u ido 
■aintisportiive petrecute in luna 
septembrie. Astfel. fotbalistul 
suedez Peter Nilsson, eliminat în 
meciul România—Suedia, pentru 
lovirea lui BaLa-ci, a fost sus
pendat pentru patru jocuri clin 
competiițiile organizate de forul 
fotbalistic european. Nu vor juca 
în cupele europene belgianul Ge- 
rets (trei etape). Whiteside (Man
chester United), Ungureanu (Uni- 
varsiitatea Craiova) și alții 11. cîto 
un meci în cupele europene.

Totodată, 18 cluburi au fost a- 
mendate cu sume între 35 000 șl 
1 500 franci elvețieni prinlr-1 c re 
PAOK Salonic (amendată cu 1 000 
de franci elvețieni pentru c.î a 
permis accesul pe banca de re
zerve a unor persoane neautori
zate), St. Etienne, Trabzonspor, 
Manchester United, Valencia, Nor- 
rkoeping, Arsenal etc.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 5): Ascoli — Udi- 

nese 3—0, Cagliari — P;sa 1—1. 
Cesena — Genoa 0—1. Fiorentina
— Juventus 0—1, Napoli — Roma 
1—3, Sampdoria -- Cvtanz'tro 
4—2, Torino — In.ternazi-on.ale 0--0, 
Verona — Avellino 3—0. în cla
sament conduc Roma șt Sampdo
ria cu cite 8 p, urmate d? Pisa 
7 p.

ANGLIA (et. 9) Aston Vida a 
pierdut cu 1—4, în deplasare in 
fața lui Notts County. Alte re
zultate : Everton — Manchester 
C. 2—1, Ipswich — Arsenal 0—1, 
Manchester Ubd. — Stoke 1—0, 
W. B. Albion — Nottingham 2—t. 
West Ham — Liverpool 3—1. în 
clasament oonduce Manchester 
Utd cu 20 p. Aston Villa ocupă 
locul 11 cu 12 p.

R.F. GERMANIA (et. 9) : Ba
yern — Hamburg 2—2, DQssel- 
dorf — Dortmund 2—3, Frankfurt
— Stuttgart 3—0, Leverkusen — 
K61n 0—0. în clasament conduc 
Bayern, Hamburg, Stuttgart șl 
Dortmund cu cîte 13 p.

ȘTIRI • REZULTATE
• La Luxemburg, în prelimina

riile C.E. (gr. 3) : Grecia — Lu
xemburg 2—0 (2—0).

• 130 de suporteri at clubului 
englez Leeds United au fost a- 
restațl la Londra pentru a fl pro
vocat dezordini șt Încăierări în 
stația de metro PlcadiiUy Circus.

• La Lisabona, In C.E. (tine
ret), Portugalia a dispus cu 
1—0 (0—0) de Polonia.
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