
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL OLT

PROLETARI OIN TOATE TAR,LE. UNIȚI V* I

port
Ceanșescu, 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, simbătă dimineața, o 
vizită de lucru în județul Olt.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului se afla 
varășul Gheorghe Oprea.

Noua intilnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce 
muncesc și trăiesc pe aceste 
meleaguri a avut drept obiec
tiv analiza modului in care oa
menii muncii din acest județ 
înfăptuiesc sarcinile ce le re
vin din documentele Congre
sului al XII-Iea ai P.C.R., mă
surile ce se impun a fi luate 
pentru îndeplinirea prevederi
lor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru 
fecționarea muncii și a 
ducției, pentru ridicarea cali
tății și sporirea eficienței în
tregii activități.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul oameni
lor muncii din acest județ, 
care, asemenea celorlalte ju
dețe ale patriei, a beneficiat 
din plin de politica înțeleaptă 
a partidului privind dezvol
tarea armonioasă a tuturor re
giunilor țării, a prilejuit emo
ționante manifestări de dra
goste și recunoștință față de 
secretarul general al partidu
lui, care și-a inchinat întreaga 
viață propășirii patriei, feri
cirii poporului nostru. Pe tot 
parcursul vizitei, numeroși lo-

to-

per- 
pro-

cuilori ai Slatinei șl Balșului 
— localitățile vizitate 
cut tovarășului 
Ceaușescu o primire 
tă, plină de căldură, 
du-șl profunda prețuire 
de conducătorul 
statului nostru.

Primul obiectiv vizitat a fost 
marea întreprindere de pro
duse cărbunoase — unitate 
unică in țară pe acest profil, 
care realizează întreaga gamă 
de electrozi necesari industri
ilor siderurgice, metalurgice și 
chimice.

Vizita tovarășului 
Ceaușescu in județul 
continuat la Balș, la 
cuta întreprindere de 
boghiuri — unitate cu 
pondere in economia județului 
și de importanță republicană, 
realizînd o mare parte 
necesarul țării 
produse.

La plecare, pe
Balș, 
făcut
Ceaușescu aceeași manifestare 
de prețuire și dragoste, expri- 
mindu-și satisfacția și bucuria 
de a-1 fi avut in mijlocul lor, 
angajîndu-se să facă totul pen
tru dezvoltarea continuă, eco- 
nomico-socială, a localității și 
județului lor, să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la 
traducerea in viață a hotăriri- 
lor Congresului al XII-Ica, la 
progresul și înflorirea patriei 
noastre socialiste.

— au fă- 
Nicolae 

entuzias- 
exprimin- 

față 
partidului șl
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Etapa a 11-a a Diviziei “ de fotbal

DINAMO REDEVINE LIDER
Nicolae 
Olt a 
cunos- 
osii și 

o mare

din
în asemenea

locuitorii < 
tovarășului

stadionul din 
orașului au 

I Nicolae

In acest număr

• Echipa feminină a României, campioană
balcanică la tenis

• Rezultate din campionatele naționale
de baschet, volei, tir cu arcul, hochei

d „Europenele" învingătoare in bloc 9 F. C. Bihor își întrerupe „seria neagră1
# Politehnica lași, mereu în dificultate pe teren propriu O F. C. Constanța - 
la a doua înfrîngere consecutivă^ acasă @ Record de goluri în „nocturna" bucu 

11 goluri în 11 etape
CLASAMENTUL

reșteanâ £
REZULTATE TEHNICE

Univ. Craiova 
Politehnica lași 
F.C. Bihor 
Petrolul Ploiești 
Dinamo 
Jiul Petroșani 
F.C. Constanța 
S.C. Bacău 
F.C. Argeș

Grosu

- F.C.M. Brașov
- C.S. Tirgoviște
- Steaua
- Chimia Rm. Vilcea
- „Poli" Timișoara
- A.S.A. Tg. Mureș
- Corvinul Hunedoara 1-2
- Sportul studențesc 2-0
- F.C. Olt _ 2-1

VIITOAREETAPA
Simbătă 23 octombrie
F.C.M. Brașov 
Politehnica lași
Steaua
F.C. Bihor
C.S. Tirgoviște
A.S.A. Tg. Mureș
Duminică 24 octombrie
Corvinul Hunedoara 
Dinamo
F.C. Olt

3- 0 
2-2
4- 1
2-1
7-2
2-0

GOLGETERII
Grosu — 211 GOLURI :

11 m.
7 GOLURI : 

Sandu, Kun.
6 GOLURI : 

Grigore, Gîngu 
Nemțeanu — 4 
cu (F. C. Constanța) 
11 m.

Simaciu,

(0-0} 
(0-2) 
(2-0) 
(0-0) 
(4-1) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-1)

F.C. Argeș
F.C. Constanța 
Petrolul Ploiești 
Chimia Rm. Vîlcea 
Jiul Petroșani
S.C. Bacău

„Poli" Timișoara 
Sportul studențesc 
Universitatea Craiova

din

M.

Cămătaru,
— 2 din 11 
din 11 m, Pet- 

4 din

STEAUA - CAMPIOANA LA FLORETĂ
Crișul Oradea este noua promovată in Divizia „A"

la Steaua ciș- 
a Diviziei „A", 
succes în com-

Floretiștii de 
tigă ediția 1982 
cel de-al 30-lea 
petiție, al trăgătorilor militari 
specializați in această probă 
de scrimă, cea mai elegantă și 
mai solicitantă pe planul fi
nețe! tehnice și a ingeniozită
ții. Deși fără Roca (încă nere
făcut după un 
cu Krixi

dacă ar avea în față, in pre
zent, un concurs de 
cu certitudine că ar 
sură să se exprime 
țialui său cel mai ridicat — 
cu Iile, Husti, Oancea și Bucur 
mult mai aproape de ceea ce 
se așteaptă de la ei, adică un 
plus de personalitate pe plan
șă, Steaua a mers — și în 
tima etapă a competiției —

anvergură, 
fi in ma
la poten-

cu 
Ș>

1. DINAMO
2. Sportul studențesc
3. Univ. Craiova
4. Corvinul
5. F.C. Argeș
6. Steaua

Bacău

Olt
Bihor

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

7. S. C.
8. Jiul
9. F. C.

10. F. C.
Petrolul Ploiești 
Chimia Rm. Vilcea 
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
C. S. Tirgoviște 
F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoara 
F. C. Constanța

11 
II 

11 
II
11
11
11
11 
11 
11
11
11 
11 
11 
11
II
11
11

6
8
7
5
5
5
5
3
5
5
5
5
4
1
1
3
2
2

5
1
1
4
3
3
2
6
1
1
1 
0
2
6
5 
0
2 
1

0
2
3
2
3
3
4
2
5
5
5
6
5
4
5
8
7
8

25—
19-
22-
14-

10
8
7
6
6
5

2-3)(Crcnicile meciurilor

FI. 
m,

in peg.

Văetuș profită de greșeala lui Lehman și înscrie cel de al trei
lea gol al echipei Dinamo in partida de simbătă, cu „Poli“- 
Timișoara Foto : Dragoș NEAGU

ul- 
din

accident), 
mare formă

victorie în victorie : 10—6 
Politehnica Timișoara 
I.E.F.S., 9—7 cu C. S. Satu 
Mare, 12-4 cu C.S.U. Tg. Mu
reș și 15—1 cu
București. Prof.
are meritul de a 
echipei campioane 
ce dovedise pină 
plus de maturitate 
abordarea eu multă grijă a fie
cărui meci, a fiecărui asalt 
chiar, după principiul că nici o 
partidă nu este „Jucată" dina
inte. Un principiu foarte cu
noscut dar pe care unii spor
tivi (și antrenori) il mai uită...

Altfel este greu să ne expli
căm înfrîngerea echipei I.E.F.S. 
la Politehnica Timișoara, 
9—7, formația
pornind favorită.

Pe locul 2 s-a 
Satu Mare, cu 4 
Ia C.S.U. Tg. Mureș și I.E.F.S. 
și 11—5 Politehnica Timișoara 
și Progresul. Sătmărenii au 
prezentat doi jucători — reve
lație : cel mai tinăr, File și... 
decanul de vîrstă al floretiș- 
tilor noștri, Szentkiraly, aflat 
în pragul a 40 de ani !

Progresul 
Iosif Zilahi 
fi imprimat 
(peste ceea 
acum) un 
reliefat prin

cu
bucureșteană

situat C. S. 
victorii : 9—7

Tiberiu STAMA

ASTON VILLA ERA LA MASA PRESEI

Echipa masculină de floretă a clubului Steaua, campioană na
țională pe 1982. De la stingă : Zsolt Husti, George Oancea, 
prof. Iosif Zilahi, antrenorul echipei. Petru Kuki și Nicolae 
Iile. (Din imagine lipsesc Sorin Roca — nerestabilit după un 

accident in etapa precedentă — șt Fernando Bucur)
Foto : Ion MIHAlCĂ

(Continuare în pag. 2-3)

4 fost etapa repetițiilor generale pentru „europene".
Pe „23 August" am avut și atmosfera unei ultime repetiții, 

nocturna accentuînd febrilitatea pregătirilor, cind se pun lumi
nile și se potrivesc decorurile.

Dinamo a ținut să înfrunte Aston Villa în postură de lider. A 
forțat jocul — e drept, în fața unui adversar în derivă — pentru 
a-și rotunji golaverajul în disputa cu „Sportul", învins la Ba
cău. La masa presei se aflau doi trimiși ai lui Aston Villa. Me- 
ticuloșl la început, ei au scris mult în carnete, dar spre final 
au renunțat. Am avut impresia că au făcut-o în momentul în 
care Orac a trecut mingea printre picioarele lui Șunda, ^rămase 
înfipte ca o praștie în gazon. Jocul devenise inegal, așa ca no
tațiile curente ar fi fost un contra-serviciu.

Sigur că nu putem face nici o legătură între jocul dinamo- 
viștilor în fața, echipei lui... lui... nici nu mai știm a cui poate 
fi în acest moment echipa de pe Bega, și... Aston Villa, dar 
Dinamo pare la plafonul necesar marelui pas, chiar în compa
nia campionilor europeni. (In mod surprinzător, simbătă seara, 
însă, compartimentul cel mai nesigur ni s-a părut cel defensiv, 
greșelile de apreciere a distanței comise de Nicolae neputînd 
fi puse doar pe seama... reflectoarelor). Interesantă capacitatea 
de adaptare a celor două linii din față la ritmul fără Dudu — 
ne gindim la viteza sporită a jocului, in care doar Custov mai 
păstrează ceva din vechiul tempo. Să sperăm că miercuri seara 
Dinamo va putea fi la plafonul său 
cel mare spre primăvară", pe care 
decenii, va putea fl făcut.

La Craiova, oltenii s-au descurcat 
simplul fapt că astăzi Universitatea , ...
taci sînt ca Italia fără Rossi sau Polonia fără Boniek. Fără Bă
lăci și fără Ungureanu, craiovenii au așteptat o oră ca să cîș- 
tlge duelul cu... Clipa.

La Constanța, Corvinul a obținut încă un argument în disputa 
psihologică cu Sușlci. în cvartetul hunedorenilor, doar Rednic e 
scris cu litere mici. Poate că se păstrează pentru Sarajevo...

loan CHIRILA

maxlm. Numai așa „pasul 
tl încearcă de peste două
greu fără Bălăci, pentru 

(sau „naționala") fără Ba-

/l treia echipă românească in turul al II lea al cupelor europene la handbal

SPORTIVI DIN 22 DE ȚĂRI LA C. E.
DE JUDO JUNIORI

La campionatele europene de 
judo ale juniorilor, care vor 
avea loc ia Tirgoviște in zilele 
de 29—31 octombrie, și-au a- 
nunțat, pină in piezent, parti
ciparea ccncurenți din 22 de 
țări : Anglia, Austria, Belgia,

Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca, Elveția, lran(a, R. D. 
Germană, R.
Grecia, Italia, 
stein, Olanda, 
nia, Spania, 
Ungaria, U.R.S.S.

F. Germania, 
Israel, Liechten- 
Polonia, Româ- 
Suedia, Turcia,

H.C. MINAUR
BAIA MARE, 17 (prin tele

fon). Simbătă seara. în sala 
, Dacia", s-a desfășurat jocul 
retur din cadrul primului tur 
al „Cupei I.H.F." la handbal 
masculin dintre • H.C. Minaur 
Baia Mare și Philiippos Veria 
(Grecia). Ciștigind și manșa a 
doua, 51—15 (26—7), H.C. Mi
naur s-a calificat în „optimi" 
cu scorul genera! de 103—27 !

ÎN „OPTIMILE“ CUPEI I. H. F
Partida, la care au asistat 

aproximativ 2000 de spectatori, 
a fost tot timpul la discreția 
gazdelor, net superioare for
mației grecești. Prilej pentru 
Minaur să-și incinte suporte
rii, desfășurînd un joc cu 
multe combinații rapide și go
luri spectaculoase. Au înscris: 
Martha 9. Nicolae Voinea 7, 
Mironiuc 7, Covaciu 6, Po-

rumb 5. Măricel Voinea 5. O- 
ros 4. Haberpursch 4, Flangca 
3. Dan Marin 1 — pentru H.C. 
Minaur Baia Mare —, Alexan- 
dridis 5 Dobres 4, Pavlivis 3 
și Savivis 3 — pentru Phillip- 
pos Veria.

Au arbitrat D.Georgiev și D. 
Angelov (Bulgaria).

A. CRIȘAN-corcp.



Al doilea turneu al Diviziei ,,A“ de baschet feminin
A

CLUJ-NAPOCA, 17 (prin te
lefon). Al doilea turneu al 
campionatului național de bas
chet feminin, desfășurat in Sala 
sporturilor din localitate, a pri
lejuit o frumoasă comportare 
a echipeei Universitatea Cluj- 
Napoca, învingătoare în cele 
trei partide susținute și_ răma
să singura formație neînvinsă 
în clasamentul diviziei „A", 
care se prezintă astfel : 1. Uni
versitatea Cluj-Napoca 14 p. 
2. Voința București 13 p, 3—4. 
Comerțul Tg. Mureș și Progre
sul București 12 p, 5—7. Cri șui 
Oradea, Olimpia București și 
Politehnica București 
8—9. Universitatea
și Voința Brașov 
C.S.U. Ploiești 8

11 P,
Timișoara

10 p, 10.
p. 11—12

C. TOm — ÎNVINGĂTOR ÎN

a fost® Cursa internațională 
ciștigată de Jozsef

- (Ungaria)
ZARNEȘTI, 17 (prin

Ajunsă la a 5-a ediție, 
Mobra 
anual de A.S.
calitate pentru 
reunit la start 
tate care s-au 
tualul sezon, 1 
lor motocicliști au purtat am
prenta ambițiilor stîrnite de 
lupta pentru un loc pe podium, 
aceștia disputîndu-și întîietatea 
cu ardoarea specifică vîrstei lor. 
Campionul țării la clasa 50 cmc, 
Csaba Tompa, elev al antreno
rului Andreo Fazekas, și-a men
ținut poziția de lider trecînd 
primul linia de sosire în cele 
două manșe. De menționat că 
la această clasă secția moto de 
la Muscelul Cîmpulung a pre
zentat rcei mai mulți alergători
— cinci, Valerică Milea, 10 ani, 
fiind cel mai tînăr concurent. 
La fel de apreciate de miile de 
spectatori au fost și întrecerile 
juniorilor de la cl. 80 cmc, care 
au prilejuit un pasionant duel 
între brașoveanul Eugen Moașa 
și cîmplneanul Paul Schmidt, 
cîștigat de data aceasta.* de că
tre brașovean. Dealtfel, confrun
tările tinerilor alergători desfă
șurate pe 
masivului 
monstrat 
pune de 
cadre de

Așteptată cu mult interes, 
cursa internațională de motocros 
la cl. 250 cmc a fost dominată, 
deși a avut adversari cu mașini 
mult mai moderne, de campio
nul țării noastre Ernest Miilner. 
Din păcate, în manșa a 2~a, cînd 
conducea detașat, Miilner a fost 
nevoit să abandoneze jdin cauză 
că s-a rupt ghidonul motoci
cletei, defecțiune rar întîlnită.

CLASAMENTE ; 50 cmc — ju
niori î 1. C. Tompa (Electro Sf. 
Glieorghe) 2 p, 2. L. Peniu (Mus
celul C. Lung) 4 p. 3. E. Dorr 
(Torpedo Zârnești) 6 p : 80 cmc
— juniori : 1. E. Moașa (Steagul 
R. Brașov) 2 p, 2. P. Schmidt 
(Poiana 
Roșonczi 
250 cmc 
națională 
2. I. “

Bohszlav

telefon). 
. , „Cupa 

la motocros, organizată 
Torpedo din lo- 
tlnerii piloțl, a 

t elemente talen- 
remarcat în ac- 

Intrecerile tlneri-

traseul de la poalele 
Piatra Craiului au de- • 
ci motociclismul dis- 
un bogat rezervor de 
perspectivă.

1 cu mult

2. P.
Cîmpina) 4 p, 3. L. 
(I.R.A. Tg. Mureș) 7 p: 
seniori — cursă inter-

1. J. Bohszlav 3 P, 
Samunghi 6 p, 3. L. Ha- 

lasz 7 p, 4. L. Czunyi 10 p (toți 
din Ungaria), 5. Al. Ilieș (Stea
ua) 13 p, 6. Gh. Oproiu (Poiana 
Cîmpina) 17 p. 7. N. Arabadgii 
(Locomotiva Ploiești) 17 p, 8. 
G. Szekely 22 p.

Traian IOANIJESCU

I.E.F.S. și Rapid București 7 p. 
Rezultate :

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 63—53 
(30—26). Dcrbyul neînvinselor nu 
s-a dezmințit. Partida dintre 
principalele candidate la titlul 
de campioană a fost foarte 
disputată. Cei doi antrenori au 
mizat pe atuurile de care dis
puneau : Nicoiae Martin pe ti
nerețea și valoarea sportivelor 
de la „U“ iar Marian Stru- 
garu pe experiența baschetba
listelor sale, A reeșit un meci 
interesant. în care campioanele 
s-au instalat la conducere încă 

"din start, dar niciodată decisiv 
in primele 20 de minute. Mag
dalena Pall si Gheorghița Bo
lovan au colaborat bine și au 
alcătuit principalul factor în 
conducerea ostilităților. De par
tea cealaltă, Voința a răspuns 
printr-un joc ordonat, sigur, în 
care, Ștefania Borș a dus greul 
luptei. La pauză, 30—26 pentru 
„U“. La reluare, studentele 
s-au apărat mai bine și, pe 
fondul aceluiași randament bun

■ al Magdalenei Pali și Gheorghi- 
ței Bolovan, ele s-au distanțat 
in min. 30 (53—36). tranșînd în 
favoarea lor această primă par
tidă din actuala ediție a cam
pionatului național. Au -înscris: 
Pali 28, Bolovan 20, Popa 10, 
Mangu-Lungu 6, Kirr 4 pentru 
învingătoare, respectiv Borș 12,' 
Tomescu 12. Hegheduș 8. Gre- 
cu 8, Popescu 6, Slavei 3, 
Strugaru 2, Filip 2. Au arbi
trat un meci fără probleme A. 
Atanascscii și D. Oprea.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2
BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 59—57

(32—33). In cel mai atractiv 
meci de duminică a avut loc 
o dispută .antrenantă, de bun 
nivel tehnic si cu momente de 
mare angajament. Pinâ în min. 
28 (scor 45—45) nici una din 
echipe nu reușesc să se des
prindă. Apoi, insă, timișoren- 
cele, datorită unui joc mai or
ganizat, au trecut la cîrma 
partidei, conducînd în min. 35 
eu 55—51. Dar eliminarea (5 
greșeli per/onale) Csillei Hoszu 
și comiterea unei suite de gre
șeli de tehnică au facilitat 
bucureștsncelor egalarea (55—55 
în min 38) și în final victoria, 
la care o contribuție majoră 
si-au adus-o Suzaua Pîrșu și 
Maria Roșianu. Au marcat : 
Pirșu 16, Roșianu 12, Chvatal 
12. Netolitzchi 13. 'focală 3, 
Kereszlcsi 2, Ionescu 1 pentru 
învingătoare, respectiv Bodea 
18. Hoszu 15, Armion 9, Sta- 
min 6. Czmor 5, V. Chepcțan 
4. Bun arbitrajul cuplului Z. 
Raduly si M. Rus.

POLITEHNICA — C.S.U. 
PLOIEȘTI 92—71 (37—11), CRI
ȘUL ORADEA — VOINȚA 
BRAȘOV 83—64 (36—33), CO
MERȚUL TG. MUREȘ — RA
PID BUCUREȘTI 53—39 (27—10), 
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 69—68 (38—36). VOIN
ȚA BUCUREȘTI — RAPID 
69—37 (42—18), OLIMPIA — 
VOINȚA BRAȘOV 71—50 
(38—20), „U“ CLUJ-NAPOCA
— C.S.U. PLOIEȘTI 82—61 
(48—25), CRIȘUL — PROGRE
SUL 77—61 (36—30), COMER
ȚUL — I.E.F.S. 71—64 (48-22), 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— OLIMPIA BUCUREȘTI 49—46 
(25—21) I

Pau' îOVAN
Mircea RADU-coresp.

CAMPIONII

Campionatele naționale de tir cu arcul

I
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I
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CU 
Re- 
rc- 
cel 
un

5

Campionatele naționale dc 
tir cu arcul, desfășurate sîm- 
bătă și duminică la poligonul 
special din parcul Herăstrău, 
ne-au oferit reale satisfacții. 
La loc de cinste îrebuie situată 
performanța Aurorei Chin, de 
la clubul Steaua, învingătoare 
la categoria senioarelor 
1260 p, la simplu F.I.T.A. 
zultatu! constituie un nou 
cord național, depășind pe 
vechi, care-i aparținea, cu
punct. Legitimarea la clubul 
bucureștean și colaborarea cu 
antrenorul de lot național, ar
hitectul Gabriel Petrescu, se 
dovedesc fructuoase. Aurora 
reușind acum, pentru a doua 
oară în acest sezon, îmbunătă
țirea celei mai 
manțe feminine 
Cum arca.șa noastră are 
24 de ani, i se întrevede 
viitor cit 
tor. Ar 
la clubul 
secția de 
nucleul trăgătorilor din probe
le de arc să se mărească și să 
fie sprijinit in mai mare mă
sură.

O surpriză de proporții s-a

bune perfor- 
românești. 

doar 
un 

se poate de promiță- 
fi, totuși, necesar ca 
Steaua, care are și în 
tir reale posibilități,

STEAUA - CAMPIOANA LA FLORETA
(Urmare din pay. I)

Locul 3 a fost ocupat de 
I.E.F.S., cu (numai) două vic
torii : 10—6 Ia Progresul și 8—8 
(60—54) la C.S.U. Tg. Mureș. 
Cu Orban și Decse ceva mai 
deciși, floretiștii din Tg. Mureș 
și-ar fi putut apropria victo
ria...

Progresul București a înche
iat competiția pe locul 4, în a- 
ceastă etapă fără nici o victo
rie, „performantă" nedorită șl, 
oricum, neașteptată. Dacă n-ar 
fi avut avantajul unor reușite 
în primele două etape, cine 
știe...

Deși pe locul 5, Politehnica 
Timișoara a avut un finiș re
marcabil, cu o victorie clară la 
Progresul (10—6) șl alta mun
cită. dar meritată la I.E.F.S. 
în acest meci, Pordea n-a 
pierdut nimic (4 v.), în timp ce 
Burtă ți Lengyel au punctat 
de cîte două ori, iar Perecseny 
o dată I.E.F.S.-ul a avut la ti
monă pe Alexiu (35 de ani !) 
cu 3 victorii, ceilalți trăgători 
(Gogoașe, Golescu, Niculescu și 
L8rinczi) reușind doar cîte o 
victorie . Prof. Mircea Chiș 
ținea să sublinieze condițiile

Tg.

excelente pe care i le asigură 
clubul. Politehnica Timișoara, 
fapt pozitiv care influențează 
prestația elevilor săi.

Pe ultimul ioc, ( C.S.U.
Mureș, în pofida faptului că a 
obținut două victorii (9—7 la 
Progresul și 13—3 la „Poli"
Timișoara) și a trecut pe lingă 
a treia, în partida cu I.E.F.S. 
După evoluția din această 
timă etapă, floretiștii din 
Mureș n-ar fi 
trogradeze.

Promovează 
Crișul Oradea 
Gazdovics) situată pe locul 1 
în eșalonul secund, fără nici o 
înfrîngere în ultima etapă : 
9—7 Ia C.S.S. Oradea, 10—6 la 
C.S.M. Iași, 12—4 la C.S.M. 
Cluj-Napoca și Flacăra Satu 
Marc și 13—3 Ia C.T.A.S. Flo
retiștii orădeni 
în prim-plan 
într-un centru cu o veche 
puternică tradiție.
pentru ediția 1983 a competi
ției, Oradea promite să fie pre
zentă în „A" cu încă o echipă, 
cea a Clubtuui sportiv școlar. 
Lucru posibil, foarte tinerii 
floretiști pregătiți de Gh. Gyu- 
lafalvy au stat permanent in 
„plasa" celor de la Crișul.

înregistrat în întrecerea senio
rilor. Nici unul dintre preten- 
denții la titlu, nici unul dintre 
componenții lotului național 
n-au reușit să urce pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului ! 
Cinstea a revenit unui sportiv 
model, un mape pasionat aii ti
rului
(la 49 de ani) . Vasilc Tărnaș, 
de la Minerul Aninoasa.
cînd te gîndești că acest per
former își anunța retragerea 
din activitatea competițională. 
avînd la dispoziție doar un arc 
cu o lamă ruptă, lipită artiza
nal, și săgeți țâre au împlinit 
venerabila virstâ de...

REZULTATE 
simplu 
Aurora 
(n. rec. 
(Voința 
Daniela 
pia) 1175 p ; seniori : 1. V. Tâ- 
maș (Minerul Aninoasa) 1208 p.
2. V. stănescu (Petrolul) 1205 
p, 3. R. Tudor 
1200 p ; junioare 
Damian 
1232 p. 2. Marina Prelipceanu 
(CSȘ Rădăuți) 1158 p, 3. Ja- 
quelipe Șerbăneseu (Olimpia)
1127 p ; juniori 1:1. R. Tăna- 
se (Olimpia) 1188 p, 2. I. Ma
thias (PTTR Tg. Mureș) 1139 p,
3. A. Nyiri (Voința Satu Mare)
1128 p ; junioaie II : 1. Maria
na Axane (CSȘ Rădăuți) 918 p, 
2. Gabriela Crișan 
Satu Mare) 906 p, ______
Balogh (Voința Satu Mare) 838 
p; juniori II * 1. _____
(Voința Satu Mare) 1095 p, 2. 
I. Moinar (Voința Satu Mare) 
1067 ’ “ ’
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cu arcul, unui veteran

p, 
p

4 ani ! 
TEHNICE, 

F.I.T.A., senioare : 1.
Chin (Steaua) 1260 p 
naț.). 2. Terezia Preda 
Tg. Mureș) 1190 p. 3. 
Bălescu-Robu (Olim-

(CSM Iași)
I : 1. Dorina

(Minerul Aninoasa)

(Voința
3. Suzana

A. Szabo

3. G. Isae (CSM Iași)

Radu TIMOFTE

ul-
Tg.

meritat să re-

in Divizia „A" 
(antrenor, Iuliu

readuc astfel 
această probă, 
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Joc deosebit de agreabil 
nocturna" de simbătă, de 

București, datorită — aproape 
în exclusivitate — dinamoviști- 
lor, scorul final de 7—2 pu
țind avea proporții chiar mai 
mari. Partida s-a menținut e- 
chilibrată doar în primul sfert 
de oră, perioadă în care — de
altfel — ambele echipe au în
scris cile un gol, cu concursul 
părții adverse : Dinamo in 
min. 4, prin AL. NICOLAE, 
care a lelual în plasă mingea 
scăpată de portarul Moise 
(după o lovitură liberă de pe 
partea stingă) și „Poli" în 
min. 9, prin PALEA, care a 
fructificat o pasă dată de T. 
Nicoiae ta o „bîlbîială" a apă
rării bucureștenilor. în conti
nuare, însă dinamoviștii au pus 
tot mai mult stăpînire pe joc și 
— ca ’o consecință firească — 
s-au desprins decisiv in cîști- 
gători ai partidei. Ce-i drept, 
mai întii prin alte două goluri 
Ia care timișorenii au greșit 
flagrant (min. 29 — portarul
Moise ratează intercepția unei

centrări a lui Mulțescu 
ȚALNAR reia spectaculos 
bară ; min. 32 — VĂETUȘ 

trimisă
Lehman 

și mar- 
dar a-

Ș' 
sub 
in-

terceptează o minge 
neglijent înapoi de 
spre propriul portar 
chează din apropiere, 
pol printr-un alt gol de certă 
frumusețe (min. 43) - înscris de 
impetuosul AUGUSTIN.

După pauză, campionii 
dezlănțuie realmente în 
jocul fiind 
discreția lor, in timp ce timi
șorenii nu mai par capabili a 
opune rezistență, la poarta lui 
Moise curg șuturile ca la an
trenament, 
din situații 
mai clare.

se 
atac, 

aproape total la

dar se și ratează 
cum nu se poate 

Abia în min. 68 
scorul devine 5—1 printr-un 
nou gol al Iui AL. NICOLAE 
(inițial, acesta fusese într-o 
poziție .le olsaid, nesemnali
zată de tușierul Caraman), 
după care VAETUg (min. 73) 
mărește avantajul printr-o fru
moasă lovitură cu capul după 
o splendidă acțiune a lui Țăl- 
nar. La un nou moment de
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DOUA GOLURI TRASATE DE
PETROLUL PLOIEȘTI 
CHIMIA RM. VÎLCEA

2 (0)
1 (0)

Stadion „Petrolul" 
bun ; timp frumos 
circa 20 000 Șuturi : 
tă : 9—7). Cornere : 
GRIGORE (min. 56), 
60), respectiv ALEXANDRU (min. 82).

PETROLUL: Mrizea — Stanciu Butu- 
fel, Toma - COJOCARU, GRIGORE, 
COZAREC. Paner. 
ZAR) - MAR! CA 
S'maciu, LIBIU.

CHIMIA : Roșea 
CATARGIU. Cincă 
(min. 68 Păuna), 
rabageac - 
58 Udrică).

A arbitrat satisfăcător V. Antohî ; 
la linie : M. Stănescu și Șt. Rotă- 
rescu (toți din lași).

Cartonase aalbone : GINGU, 
RABAGEAC TOMA. COJOCARU.

Trofeul PeUchovschr : 8.
La speranțe : 3-2 (2-2).

; teren
; spectatori — 
1^-10 (pe poar- 
9-3, Au marcat: 
N. LAZAR (min.

foarte

(mln. 51
(min. 79

N. LA- 
Cristea),

— Basno, 
- SAVU,

.. ALEXANDRU, Ca- 
GINGU Stanca (min.

PREDA. 
Udrea

CA-

Tribune înțesate la 
meci jubiliar al echipei 
trolul, al 600-lea 
,,A“. Și 
n-a avut ce regreta, deoarece a 
asistat ia .un meci plăcut, alert, 
cu o primă repriză mai spec
taculoasă decît a doua (prin 
abundența fazelor de poartă) ; 
un meci in care și oaspeții au 
partea lor dc contribuie — joc 
„curat", urnită îndrăzneală în 
atac. Petrolul tremurînd serios 
mai ales în finalul întîlnirii.

acest
Pe

in Divizia 
publicul ploieștean

Evident, tonul l-au dat gazde
le, cu startul lor furtunos care 
amintea de F. C. Baia Mare 
din zilele ei cele mai bune. 
Minutele 3, 5 și 6 au fost de... 
foc ; dar Simaciu va relua de 
puțin pe lingă poartă, Roșea va 
boxa balonul șutat de Grigore, 
iar Pancu, la centrarea lui 
Marica, va nimeri bara ! 
minutul următor, Cincă execu
tă puternic o lovitură liberă 
de al 20 m, mingea sare din 
mîinile lui Mîrzea, spre gol, 
dar tot el o va reculege, mira
culos, din aer. Momentele de 
„furie" se reiau la poarta lui 
Roșea, bine păzită nu numai 
de detentele lui Catargiu, Pre
da. Cincă și de „închizătorul" 
Savu (excelent în ambele faze 
ale jocului) ci și de... „Zeița 
Fortuna" : min. 35 — centrare 
Marica, ,,cap“ — Simaeiu, mi
limetric pe lingă bară ; min. 
41 — centrare Libiu, Pancu 
trimite afară de la un sfert de 
metru : rețineți, Roșea era în
vins ! Publicul a „fiert" mult 
la aceste ocazii, ra și la alte
le ; a avut și mari emoții la 
„șarjele" lui Stanca' si Gingu 
(ce jucător de contraatac !) din 
minutele 26 si 42.

Golurile vor veni in 
și 60 _ t-----  ’ ••
așa cum le exersează și le 
rește JViorel Mateianu ;

mi n. 58
goluri de kinogramă, 

" ’ ’ > do-
din

BALUTA, PRIM-SOLISTi

Temerile legate de faptul că 
ploaia va fi un adversar greu 
de trecut s-au risipit Imediat 
după primul fluier al arbitru
lui, cele două echipe furni- 
zînd o dispută de mare anga
jament. cu faze cursive, care 
au ridicat ștacheta spectaculo
zității. „A fost cel 
joc al Jiului din acest 
pionaț" — iată 
plină de adevăr, argumentată 
de maniera modernă de joc a 
gazdelor, cu participări eficien
te la ambele faze, cu acțiuni 
ingenioase și variate. încă din 
start, debitul Jiului înregis
trează cote superioare, prim- 
solistul Băluță iese la rampă 
cu un șut violent respins cu 
greu de Naște (min. 2) și in
sistența gazdelor se va 
terializa destul de repede, în 
min. 11, 
tat puternic o lovitură liberă 
de la 20 m, Naște a atins 
mingea, dar nu a putut să 
o împiedice să intre în plasă. 
Echipa locală este la pupitru, 
„mijlocul", deși în inferiori
tate, 3 contra 4. reușește

JIUL PETROȘANI
A S A. TG. MUREȘ

Stadion Jiul ; teren bun ; 
' ' ' — circa

poartă 
marcat 
(min 49).

- V. —

<n

mai bun 
cam- 

o concluzie

ma-

cînd DINA a execu-

să

ADMINISTRAȚIA DE STAI L0I0 PRONOSPODl INFORMI AZâ
• IN atenția participan- 

TILOR J.A ----------------------
NOSPORT 
OCTOMBRIE 
din al doilea tur al cupelor eu
ropene la fotbal : deși meciul 
II, SHAMROCK ROVERS — „U“ 
CRAIOVA, se va desfășura joi 
21 octombrie, el nu va fi anulat 
din concurs, scorul lui real ur- 
mînd a fi luat in considerare 
la stabilirea rezultatelor 
mologarea ciștigurilor la 
concurs.
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA EXCEPȚIONALA 
NOEXPRES DIN 17 OCTOMBRIE 

1982
I : EXTRAGEREA I : 
4 21 15 ; EXTRAGEREA 
19 -31 2 14 38 21 ; EX- 
“■ A IH-a : 10 15 22

16 21 7 : EXTRAGEREA A IV-a : 
23 37 17 39 12 29.

FAZA A H-a : EXTRAGEREA

CONCURSUL ERO
DE MIERCURI 20 

a.c., cu meciuri

șl o-
acest

TRA- 
PRO-

FAZA
27 31 43
A n-a :
TRAGEREA

a V-a : 40 3 22 42 36 ; EXTRA
GEREA A Vl-a : 33 26 37 0 39 ; 
EXTRAGEREA A VH-a : 30 40
20 16 35 : EXTRAGEREA A VIII-a : 
3 20 7 10 29.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI: 
1.165.177 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 17 OCTOMBRIE 1982

1. Avellino — Fiorentina l ; II. 
Catanzaro — Ascoli 1; 111. Genoa
— Cagliari 1 ; 
nale — Napoli 
Verona 2 ; VI.
1 ; VII. Torino 
VIII Udmese
IX. Ban 
logna — Lazio 1 ; XI.
— Varese X ; XII. Como 
lermo X ; XIII. — Perugia — 
Lecce 1.

FOND TOTAL DE CJSTIGURl : 
961.031 LEI. din care 112.011 lei, 
report la categoria 1.

IV. Internazio- 
X. V. Pisa — 

Roma — Cțscna 
— Sampdoria 1 ; 
— Juventus X ;

— Pistoiese 1 ; X. Bo- 
Lazio 1 ; XL Catania

Pa-

Stadion Jiul ; 
los ; spectatori 
turi : 23-3 (pe 
nere : 9-2. Au 
11) si BĂLUȚĂ

JIUL : Cava 
Vizitiu, Stana (min.
- VARGA. MUIA, ____
nsseu, Sâlâjan (min. 80 M. 
BĂLUȚĂ.

A.S.A. : Naște (min. 56
- Szabo (min. 67 Costin),

2 
0 

timp
5 000.

10-1). Cor- 
D1NA (mln.

plo-
Șu-

POPA, 
61 P.
DINA -

Biro <H)
-------- ------- -. --------- Jenei, IS- 

PIR. HAJNAL - Both II, C. Ilie, DU
LĂU, Boloni — Foniei, Cernescu.

A arbitrat bine I. Velea ; Io li
nie : D. Busuioc (ambii din Craiova) 
Și N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

Cartonase galbene: VARGA.
ILIE, VIZITIU.

Trofeul Petschovscbi : 9.
La speranțe : 2-1 (2-1).

c.

stopeze ceea ce scapă presin
gului făcut de linia lui Bălu- 
tă. dovedi.ndu-so laborioasă și 
la construcție, punctînd mult 
Ia impresia artistică. Mai puțin 
inspirați s-au dovedit la fina
lizare însă Băluță (min. 30), 
Muia (min 31), Dina (min. 
34), Varga (min. 38) și Stana 
(m:n. 43). Treptat crește și re
plica oaspeților, dar acțiunile 
lor au avut deseori un punct 
mort, Fanici fiind în contra
timp cu intențiile coechipieri
lor. Repriza secundă debutea
ză cu o frumoasă acțiune per
sonală a lui BALUȚA (au 
mai fost și altele), care, in 
min 49, după două driblinguri 
de efect la marginea careului 
de 16 m, a șutat puternic, 
mingea a lovit pămîntul și a 
intrat în poartă pe lingă Naș
te, derutat de traiectorie. Sco
rul nu se va mai modifica, deși 
ocazii au fost. Cele mai 
Boloni (min. 52 — șut 
bară din 6 m doar cu 
în față). Băluță (min.
„cap" din plonjon la centrarea 
lui V. Popa). Cernescu (min. 77 
— deposedat in extremis de Vi
zitiu). Ratări care nu au schim
bat însă imaginea, unei partide 
spectaculoase.

Adrian VASILESCU
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im. 32 , 73 și 

43), respectiv 
HEL (min. 86). 
(min. 83 Efti- 
inu, Al. Nico- 
iSCU, AUGUS- 
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Murar — Ma

ci), Ștefanovici 
- T. Nicolae,
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apărăiii di- 
EL înscrie al 
eților (min. 
iltimul minut 
luiască scorul 
centrarea lui

FIRANESCU

(■ rapid 
scurte,

1. Trlmul
C (a central

N. LAZĂR 
executată de 

i de Libiu). 
oc, Gîngu ni- 
ala (min. 62), 
dată if. min. 

'RU, pe fază, 
icap. Oaspeții 
;, dar Petrolul 
să păstreze a- 
eritată.
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MDAFIRESCU

NAUFRAGIUL CONTINUA IEȘENII AU MAI SALVAT UN PUNCT
Îngreunat singuri 
desconsiderindu-și 
echipă nu 

pentru oricine., 
plus, și joacă 
zpt urinare, ep—.-----
i a făcut un marcaj...

(cu adevărate „bule- 
• unde atacanții tîrgo- 

acționat aproape ne- 
___ ,și toată eciiipa gaz- 
în general, a părut complet

2 (0)
2 (2)

POLITEHNICA IAȘI
C.S. TÎRGOVIȘTE'

Ieșenii și-au 
acest meci, 
adveisarul, o 
incom'odă 
care, în 
bine I Drept 
Politehnicii i 
inexistent 
varde“, pe 
vișteni au 
stingheriți) 
dă, 1. .
debusolatâ, mai cu s'-'-.nU în 
primele 45 de minute, eind oas
peții, cu numai două șuturi 
trase la poartă, au marcat de 
tot atîtea ori ! Astfel, în min. 4, 
după ce Romilă II execută pes
te poartă (cum 
facă în continuare) 
liberă 
RADU, 
tacant 
face o 
gea la _ 
in viteză, _
Ursu și de pe linia de 16 m 
șutează necruțător ; o—1. Tot el. 
în min. 22, după 
cu Greaca, trece 
lingă Ursu, Bucu 
tîmpinare, dar V. 
balonul, cu boltă, 
in plasă : 0—2 ! 
tribune, dar scorul 
pentiu că ieșenii jucau dezlî- 
nat, fără nici o concepție tac
tică, iar oaspeții, deși practicau 
o apărare supranumerică, ac
ționau dezinvolt pe contraatac. 
După pauză, Politehnica se com
portă ceva mal bine, totuși de
parte de cerințe și de posibili
tăți. Și, după ce Ciocîrlan dă 
semnalul revirimentului, 
diind mingea în bară (min. 
CIOACA reușește primul 
după o fază electrizantă, 
care Florean și Nemțeanv 
tascră la poartă. Egalarea

F.C. CONSTANȚA 1 (0)
CORViNUL HUNEDOARA 2 (0)

semnatarul go- 
hunedorene, pă

și se îndrepta 
spectatorii l-au 
fapt, aplauzele 
întregii echipe

Cind Gabor, 
lului victoriei 
răsca 
spre cabine 
aplaudat. De 
erau adresate 
Corvinul pentru . frumoasa sa 
evoluție ’ pe stadionul constăn- 
țean. Oaspeții au lăsat o bună 
impresie prin jocul lor în vi
teză, cu țesătura de pase de 
la mijlocul terenului, partici
pările celor doi fundași late
rali La acțiunile ofensive. Cu 
această manieră de joc, hune
dorenii. deși în unele perioade 
au fost dominați, au reușit să 
treacă cu bine peste momen
tele dificile și să construiască 
apoi atacuri periculoase la poar
ta adversă. în schimb, forma
ția de pe litoral, ca o navă fi
surată după o puternică furtu
nă, cu toate încercările indivi
duale ale unora dintre compo
nent!. n-a putut, nici de aștă 
dată să termine, pe propriul 
teren, învingătoare. Și in întil- 
nirea 
ța a

terenul
nota de 
care în 
Peniu o 
deschide

de sîmbătă. F.C. Constan- 
jucat confuz în fazele o-

tensive, .'ar apărarea s-a clăti
nat deseori, în două cazuri de
cisiv.

Meciul a început in 
dominare a gazdelor, 
mm, 13 au ratat prin 
bună' posibilitate de a
scorul. Dealtfel, primele 45 de 
minute s-ay caracterizat prin 
ratări la cele două porți.

După pauză, prin Introducerea 
lui Klein pe teren, hunedorenii 
au combinat mai incisiv si după 
trei minute el a avut prilejul 
să deschidă scorul. însă Costaș 
a respins. în min. 56, tabela 
s-a schimbat pentru prima 
oară : GACHE a executat exce
lent o lovitură liberă de Ia 17 
m direct in plasă : 1—0. Dar, 
bucuria a fost de scurtă durată, 
fiindcă după ce Constantlnescu 
a ratat. în min. 60, una din 
marile ocazii ale partidei, în 
minutul următor Bogdan a ur
cat pînă în apropierea careului 
advers, a centrat și KLEIN, cu 
capul, a restabilit egalitatea. Fi
nalul a fost favorabil Corvi- 
nului, care in min. 85 va re-

Stadion „1 Mai" ; teren denivelat; 
timp noros ; spectatori - circa 12.000. 
Șuturi : 20-11 (pe poartă : 7—6), Cor- 
nere : 8-5. Au marcat : GACHE (min. 
56), respectiv KLEIN (min. 61) și 
GABOR (min. 85).

F.C. CONSTANȚA : Costaș - Mă- 
năilă, ZAHIU, Caramalău, Turcu — 
S. Petcu, I. Constantinescu (min. 64 
Rusu), GACHE - Bătrîneanu (min. 
59 Purcărea), Peniu, HAGI.

CORVINUL : IONIȚA - Rednic, Du- 
bincluc, ANDONE, BOGDAN - MA- 
TEUȚ, Oncu, I. Petcu — Gabor (min. 
69 Dumitrache), Cojocaru (min. 46 
KLEIN), Nicșa.

A arbitrat bine N. Rainea (Bîr!ad)_; 
!a linie : L Frunză (Sibiu) și 
Cîmpeanj (Arad).

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

peta acțiunea 
de astă dată 
scrie pe lingă __
și țintuit pe linia porții !

R.

dir min. 61, dar 
GABOR va în- 
un Costas uluit

Pompiliu VINTILA

ALBU APARA,

numai 
dar 

foarte 
apărarea

să mai 
lovitură 
m, V.

a-

avea 
o 

circa 22 
șl talentatul

de la
tlnărul . 

central al tîrgovișienilor, 
cursă de 40 m cu min- 
picior, pe dreapta, trece 

pe lingă libero-ul

Stadion ,,23 August" ; 
timp frumos ; spectatori - circa 7 000. 
Șuturi : 21—2 (pe poartă : 7—2).
Cornere : 8-1 * “
(min. 4 și 22) 
CÂNANAU (min.

POLITEHNICA . Bucu -
Grigore, Ursu (min. 25 i 
Ciocîrlan - Rumilă II, C. 
Florean - M Radu (min. 
mirean) Nemțeonu, Cioacă.

C.S. TÎRGOVIȘTE j Mia 
DUMiTRESCU, ENE, Pitaru 
stantin, Kallo, I. Marin - 
(min. 76 Cojocaru), V, I 
POPESCU (min 46 Petre).

A arbitrat slob Fl. Popescu ; ia 
linie : S. Pantelimonescu și I. Coț 
(toți din Plo ești).

Cartonașe galbene : ANTON, A-
GIU, CONSTANT'N, I. MARIN.

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

teren bun ;

(pe poartă :
Au marcat : V. RADU 

CIOACA (min. 65), 
75).

lonescu,
57 Sig-

AGIU. 
Con- 

GREACA 
RADU, O.

un „un-doi“ 
din nou pe 

ii iese in în- 
RADU trimite 
peste portar. 
Stupoare în 

‘ era meritat

privim cu atenție caseta
Nu e

Șuturi la poar- 
poarfă : 6—11 ;
Steaua a 
gazdele la 
dominat 

4—1 (scor 
gazde ! t 
cîteva rinduri.

Să 
tehnică a acestui meci, 
nici o greșeală, 
tă : 9—21 ; pc 
cornerc : 1—7 ! 
mai mult deCit 
ma jocului, a 
mult și, totuși, 
replică), pentru 
de explicat în 
Dar să punctăm... meciul.

1. Nu trebuie să domini 
să cîștigi (ne amintim de peri
oada Inter și Herrera). Steaua 
domina, dar 
cînd, K. O.

2. Portarul 
cepție (mai puțin gesturile 
nesportive, tragerile de timp) a 
cîștigat duelul cu Balint. De 
trei ori (min. 11, 24 și 31) cei 
doi s-au aflat față -în față și

fost 
i cîr- 

mai 
fără 

Greu

ca

era, din cînd

Albu, în zi de

in

ex- 
lui

IȘTIGA DUELUL PSIHOLOGIC!•••
disputată, pe 
ntre cele două 
mare rivalitate 

e înțeles dacă 
că în „ll“-le 
Halagian evo- 

i foști jucători 
ite de meci a 
resant „război" 
cei doi antre- 

ul acestoi pre- 
șurat meciul, 
llbrat, jucătorii 
s resursele lor 
ru a-și atinge 
lctoria.
obținut-o, pînă 

iii, deoarece ei 
nulte soluții o- 
l multe atacuri 
irte rapide con- 

le-au .Xerit 
a-1 învinge pe 

Numai că Tur- 
eanu le- au iro- 

că F.C. Argeș 
succesul prin 

rise din lovituri
i min. 18 : Moi- 
puternic, Ariclu 
ivator, Jurcă a
ii pe Jos, pînă 
s-a „înșurubat" 
de Eftimie, dar

și penalty-ul 
de arbitru a 

TULPAN.

F.C. ARGEȘ 
F.C. OLT

2 (1)
1 O)

Stadion ,,1 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 9—8 (pe poartă: 
5—2). Cornere : 3—2. Au marcat : 
TULPAN (min 18 din penalty), PRE
PELIȚA (min 45), CIRSTEA (min. 57).

f.C. ARGEȘ ; Cristian — M. ZAM-
Cîrstea, TULPAN - 

(min. 68 Dobrin), 
(min. 64 Mar-

FIR, STANCU, 
Badea, Ignat 
MOICEANU - .Jurcă 
gelafu), Turcu Nica.

F.C. OLT : ARICIU 
IONASCU, Bumbescu, 
țoi, Eftimie (min. 76 
rece — PREPELIȚĂ, lamandi (min. 72 
Rotaru), Pițurcă.

A arbitrat foarte bine I. Igna ; la 
linie : D. Buciuman și I. Ferenczi 
(toti din Tim'șoara).

Cartonașe galbene : TULPAN, BUM
BESCU, IONAȘCU, JURCĂ, IAMANDI.

Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 6-0 (4-0).

— Barbulescu, 
MATEI - Că- 
Despa), Șoa-

it 
t 
i 
aj 
tea 
u fost...

extreme 
au „lucrat" 

urcă a pătruns 
ritvat precis și 
r^.-uat in plasă,

de
minim, 1 
să intre 

de
F.C. 

: la 
a- 

ale 
un

După pauză, tensiunea 
frunlării 
(oportun) 
galbene șl, 
au marcat 
Zamfir a 
liberă din . ___
poărtă și, dintr-un jucători. ...
care 
2—1. 
final, 
Dobrin, 
a-și pune... 
tuatli de gol.

Lnurențiu DUMITRESCU

con-
ău apărut 

cartonașe 
37, gazdele 

victoriei : M.
o lovitură 

i liniei de 
,buchet" de 

CIRSTEA,

a crescut, 
și • cîteva 

în min. 
golul 

executat 
apropierea 
“ ’ »,T

, s-a înălțat 
a trimis precis în plasă : 
Și acesta va fi rezultatul

cu toate eforturile lui
intrat în joc, pentru

elevii în bune si-

I, ÎN DIVIZIA „B“
IA I

i.U. GALAȚI - 
5UL BRAILA 3—0 
cat : Borali (min. 
i (min. 45 și 64). 
EA — OȚELUL 
1—0). Autorii go- 
;min. 2) și Ihimov
LOIEȘTI — CEA- 
£AMȚ 3—0 (1—0).
?1. Nicolae (min. 
in (min. 73 și 80). 
1HEORGHENI —
U 1—1 (0—1). Au-

Barta (min. 51)
Prodan (min. 12 

ru Gloria.
TRIȚA — DUNA- 
,ÎI 2—0 (2—0). A

(min. 12 șl 40).
ECANICA VASLUI 
URA HUMORULUI 
i marcat : Stan
rgescu (min. 51 și 
Bălan (min. 64), 
')•1IDIA — UNIREA 
Ș ANI 2—0 (1—0).
or : Stămoiu (min.
i (min. 83).
EAVA — C.S.M. 
) (0—0). A înscris:
. 56 și 89).
\NI — C.S.M. SF. 
-0 (1—0). Au mar- 
(min. 33) și Bur-

§1 87).

(Relatări de la T. Siriopol, P. 
Comșa, I. Tănăsescu, C. Malnași, 
I. Toma, M. Florea, R. Avram,
I. Mînclrescu și T. Ungureanu).
1. DUNĂREA C.S.U. 10 8 1 1 27- 6 17
2. C.S.M. Suceava 10 6 3 1 16- 7 15
3. Gloria Buzău 10 4 3 3 19-11 11
4. Prahova PI 10 5 1 4 16-14 11
5. I.M.U. Medgidia 10 5 1 4 15-14 11
6. Gloria Bistrița 10 5 0 5 19-11 10
7. Vîit. M. Vaslui 10 4 2 4 17-17 10
8. C.SiM. Borcești 10 4 2 4 10-13 10
9. C.S. Botoșani 10 4 1 5 11- 8 9

10. F.C.M. Prog. Br. 10 4 1 5 18-17 9
11. Ceahlău’ P.N. 10 4 1 5 17-17 9
12. Unirea D. Focș. 10 4 1 5 10-13 9
13. Delta Tulcea 10 4 1 5 14-17 9
14. C.S.M. Sf. Gh. 10 4 1 5 9-14 9
15. Oțelul Galați 10 3 2 5 13-17 8
16. Minerul G.H. •) 10 5 0 5 15-22 8
17. Dunărea Călărași 10 3 1 6 8-24 7
18. Viit. Gheorgh. 10 2 2 6 8-20 6

•) Echipă penalizată cu două 
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 octombrie) î Oțelul Galați — 
C.S.M. Borzești, Dunărea Călă
rași — Prahova Ploiești, Minerul 
Gura Humorului — C.S. Boto
șani, Gloria Buzău — Viitorul 
Mecanica Vaslui, Ceahlăul P. 
Neamț — Unirea Dinamo Focsani, 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Dunărea 
C.S.U. Galați, Viitorul Gheor- 
gheni — Delta Tulcca, F.C.M. 
Progresul Brăila — I.M.U. Med
gidia. Gloria Bistrița — C.S.M. 
Suceava.

NIȚU VISEAZA !
de fiecare dată Albu a salvat 
goluri ca șl făcute.

3. La poarta cealaltă. în 
schimb, portarul Nițu, din 4 
șuturi pe spațiul porții, a pri
mit 3 goluri ! Două, în min. 7 
și 26, trase la indigo : centrare 
Dianu, in diagonală, recentrare 
Kun.
GROSU 
pentru portar), 
moment psihologic, cînd Steaua 
redusese - scorul prin BA
LINT, care a înscris, cu capul 
la Io-vitura liberă executată de 
către Barbu. în min. 51. KUN 
a executat 
liberă de 
la vinclu. 
sint din 
PUȘCAȘ 
printre lovan și Anghelini 
înscrie cu un șut de Ia 14 m, 
jos la colț.

Un meci disputat, 
angajament, cu 
ma jocului, dar 
scor neașteptat, 
tă situația din 
gazdelor este 
(cită diferență față de evoluția 
orădenilor la Timișoara !). 
N-am înțeles atitudinea unor 
spectatori, huiduielile lor, răfu-

cu capul, și reluare 
(goluri de începător 

In min. 49,

impecabil o lovitură 
Ia 20 m, peste zid. 
In min. 90, oaspeții 

nou in dificultate : 
trece cu ușurință 

Și

de mare 
Steaua la cir- 
încheiat cu un 
care nu reflec- 
teren. Victoria 
însă meritată

F.C. BIHOR
STEAUA

Stadion F. C. Bihor ; teren moale, 
alunecos ; timp închis, spectatori — 
circa 20 000 Șuturi : 9—21 
tă : 6-11). Comere : 1—7. 
cat î 
(m'n 
pectiv BÂLINT (min.

F.C. BIHOR : ALBU 
Biszok, Kiss (min. 
GROSU (min 88 
ȘAN, Pușcaș - 
KUN.

STEAUA : Gh. 
vaș) — Anghelini, 
Eduard — Stoica, 
- BALINT, Raleă 
MAJARU

A arbitrat satisfăcător I. Crăciu- 
nescu ; la linie : A. Mitaru — cu 
mari greșeli (ambii din Rm. Vîlcea) 
și A. Nicolescu (Pitești).

Cartonașe galbene : MAJARU, KUN. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 4-0 (0-0).

GROSU (min.
51), PUȘCAȘ

4 (2)
1 (0)

(pe poor-
Au mar-

26), KUN
res-

expe-
50). 
gol 

in 
șu-

7 (I
(min.
49).

— I. Nițu, Zare,
26 Dozsa) — 

Roatiș), N. MURE- 
DIANU, Nedelcu,

90),

Nițu (min. 65 Lo- 
SAMEȘ, FI. Marin, 
lovan, I. Mureșan 
(min. 46 Barbu),

ielile cu arbitrul, copleșit și... 
depășit de meci, ezitant, dar 
fără implicații asupra rezulta
tului. Aceiași spectatori nu e- 
rau însă supărați pe tușierul 
A. Mițaru, care, 
lei, a stat mai 
steagul ridicat, 
nu l-ar fi făcut 
tru.. orădean.

Constantin ALEXE

pe atacul Ste- 
tot timpul cu 
lucru pe care 
nici un arbi-

SCOR NET,
UNIVERSITATEA CRAIOVA 3 (0) 
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Central ; teren bun (lip
sește gazonul în careuri) ; timp fru
mos ; spectatori - 
turi 19—6 (pe poartă : 
nere : 11-1 Au marcat : __ ______
(min. 56, din 11 m), GEOLGĂU (min. 
80), CAMATARU (min. 85).

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRILA, 
Tilihol (min. 85 Ciupitu), Ștefănescu, 
IRIMESCU (min. 85 Ungureanu) — 
Țicleanu, DONOSE, Geolgău - Cri
șan, CĂMĂTARU, Gîrțu.

F.C.M. BRAȘOV : Clipa - 
GHEL, Ștefan, NAGHI, Manciu 
lea, Spirea, Batacliu (min. 46 
ghe) — Lăcătuș, MARINESCU, 
CEANU (min. 67 Bența).

A arbitrat bine Al. Mustățea ; la 
linie : N. Gogoașe (Buzău) și I. Tă- 
nase (Tîrgoviște).

Cartonase galbene : IRIMESCU,
ȘTEFĂNESCU, DONOSE, NAGHI, 
RICEANU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4—1 (2-0)

circa 15.000. Șu-
11-2). Cor- 

IRIMESCU

AN- 
- Șu- 
Gher- 
BORI-

BO-

dorită de un stadion întreg — 
o aduce CANANAU, fructificînd 
o pasă venită de pe dreapta, do 
Ia C. lonescu. Ieșenii ar fi pu
tut, poate, realiza victoria dacă 
arbitrul Fl. Popescu ar fi con
siderat drept fault — cum era 
normal — lovirea lui Florean, 
în careu (min. 68), într-.un mo
ment fierbinte al meciului, sau 
dacă ar fi sancționat cu lovi
tură de la 11 m faultul tot în 
careu al lui Agiu făcut în a- 
propierea liniei de demarcație 
asupra lui Ciocîrlan Qnin. 88). 
Dar în acest din urma caz lo
vitura a fost mutată în afara 
careului...

Mirceo FUDORAN

JOC MODEST
In primele 15 minute, Uni

versitatea a Inițiat atacuri fru
moase care... l-au evidențiat pe 
portarul brașovean Clipa (în 
min. 8 cînd a reținut, excep
țional, o lovitură expediată’ cu 
capul de Crișan și în min. 10, 
„furind" în ultima fracțiune de 
secundă mingea de pe fruntea 
lui Cămătaru). Numai eă de pe 
tabela de șah 
stadionului) " 
importante : 
accidentat), 
reanu, fără 
landa). Asta avea să se 
nu numai în prima repriză, ci 
in tot cursul jocului, dominat 
aproape în permanență de cra- 
loveni, dar fără contur. De cea
laltă parte, brașovenii anttenați 
de Șt. Coidum țeseau frumos în 
cîmp (merite : Manciu, Balacliu, 
Borieeanu), alergau ca iepurii,

(citiți : gazonul 
’ lipseau două piese 

„regina- (Bălăci, 
un „turn" (Ungu- 
drept de joc in Ir- 

simtă

UNII CU CORNERELE, ALȚII CU GOLURILE
a înscris cu calm. Goluri de 
mare preț pentru băcăuani, care 
aveau să treacă prin destule e- 
moții în min. 
a respins excelent 
Sandu și în min. 
gulescu a trimis 
gol, însă Andrieș 
pe 
rul 
de 
s-a 
rat 
Grigore 
gulescu 
situații 
însă și 

Solomon
m 
cînd nu 

asupra lui Șotmăn 
careului

Sportului studențesc 
ește, se vede, aerul 
După ce, în etapa a 
dea întîia oară, la Iași, 
răsea fotoliul de lider, 
a cedat și la Bacău și a predat, 
iarăși, „tricoul galben". Bucu- 
reștenii se gîndeau la cel puțin 
un punct, în numele victoriei 
și remizei obținute în ultimele 
două campionate la Bacău. Nu
mai că echipa gazdă, avertizată 
de... antecedente, a pornit pu
ternic : la ambiția și travaliul 
moldovenilor, bucureștenii 
răspuns cu jocul i 
apărare și atac cu 
nuseră 6 puncte afară, 
face că 
pînă la 
cornere 
Vătafu si D.

nu-i pri- 
Moldovei 1 
7-a, pier- 

și pă- 
simbătă

cînd Ursachi 
șutul lui M.

52, cînd Ior- 
balonul spre 
a saivat de 

0—2, ex-lide- 
orgolios, golul 

însă fie că Ursachi

12.

S.C. BACĂU
SPORTUL STUDENȚESC

2
0

(D

________ ,, ____ ca iepurii, 
dar ignorau total (!) poarta ad-

~ e- prima —
___ __ deloc 

spațiul acesteia, primul 
Ind consemnat abia în 
(iar cel de-al doilea 
83) ! Prima repriză s-a 
cu un scor alb,, deși

versă. Dovadă că în 
priză ei n-au tras

re- 
pe 

șut fi- 
mi n. G0 

în min. 
terminat 

_ ______ __ __ ____ v_ în, ulti
mele două minute au avut ocazii 
mari atît craiovenii (Irimescu 
a șutat puternic, dar. Clipa a 
respins in extremis), cit și bra
șovenii prin Lăcătuș. în cea de 
a doua repriză,. mediocră în 
cea mai mare parte a ei, gazde
le
..drămuit" 
de ]oi — 
min. 56 - 
format o 
dictată 
Clina 
min.
grilă, 
GAU. 
min.
CĂMĂTARU, 
cis, cu capul 
taru a ratat 
tură de la 
Clipa.

O consolare, 
în tribune : 
înaintea partidei cu 
ai noștri au j.._ 
șenii. pe care abia i-au 
cu 1—0“.

Stadion ,23 August" ; teren 
timp bun ; spectator. - circa _____
Șuturi : 13—11 (pe poartă : 5—6). Cor- 
nere : 3-9. Au marcat : ȘOIMAN
(min. 4) și ȘOȘU (min. 53).

S.C. BACAU : URSACHI - Andrieș, 
Lunca, C. SOLOMON, Elisei — Ma
re?, ȘOȘU, Penoff (min. 80 Vis- 
crearu) - ȘOIMAN, Antohl, CHITARU 
(min. 55 I. Solomon).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriata 
- M. Mihai (min. 62 Lică), Cazan, 
IORGULESCU, Munteanu II — Chi- 
haia. PANĂ, Tetheș - FL. GRIGORE. 
M. Sandu, Bucurescu (min. 66 Mun
teanu I).

A arbitrat slab R. Petrescu 
nie ; I. Orzață (ambii din 
și I. Vereș (Sf. Gheorghe).

Cartonașe galbene : ȘOȘU, 
M. SANDU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2-1 (1-1).
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SERIA A ll-a
RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 

VICTORIA BUCUREȘTI 2—2 
(0—0). Autorii golurilor : Damas- 
chin (min. 48 șl 89) pentru Ra
pid, Al. Moldovan (min. 81) și 
Popicu (min 90) pentru Dinamo 
Victoria.

UNIREA ALEXANDRIA — 
ROVA ROȘIORI 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Voi- 
cilă (min. 78).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—0). Au marcat : C. Grigore 
(min. 75) pentru Automatica, Ma
rian (min. 85) pentru Autobuzul.

CARPAȚI MÎRȘA — PRECIZIA 
SACELE 3—1 (1—0). Autorii go
lurilor : Voiculeț (min. 40 și 86), 
Fotache (min. 89), respectiv Ni- 
colaescu (min. 49).

METALUL BUCUREȘTI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
3—1 (1—1). Au înscris : Niță
(min. 20). Tănase (min. 54), Giu- 
giumică (min 66), respectiv Va- 
sile (min. 21).

GAZ METAN MEDIAȘ — PAN
DURII TG. JIU 1—1 (1—0). Au
marcat : Bălan (min. 31) pentru 
Gaz metan, Potor (min. 35, au
togol) pentru Pandurii.

ȘOIMII IPA SIBIU — MINERUL 
MOTRU 1—1 (0—0). Autorii golu
rilor : Coca (min. 50) pentru 
Șoimii IPA, Laurențiu (min. 70) 
pentru Minerul. Meciul s-a dis
putat sîmbătă.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA TfRNAVENI 0—2 (0—0).

A înscris : Hîncu (min. 68 și 76).
I.P. ALUMINIU SLATINA — 

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
2—0 (2—0). Au marcat : Asaftei 
(min. 14 din 11 m) și P. Iulian 
(min. 40).

(Relatări de la M. Bizon, N. 
Costache, M. Verzescu, D. Mo- 
raru-SIivna, M. Tacăl, T. -Maniu, 
O. Guțu, Gh. Șerban și D. Bră- 
noiu).

1. RAPID BUC. 12 9 2 1 24- 5 20
2. I.P. Al. Slatina 12 7 2 3 20-11 16
3. Autobuzul Buc. 11 6 2 3 17-10 14
4. Chimica Tîrn. 11 6 1 4 16- 9 13
5. Dinamo Vict. 11 4 4 3 17-14 12
6. Minerul Motru 11 5 1 5 21-22 11
7. Carpați Mîrșa 12 4 3 5 15-18 11
8. Metalul Buc. 10 5 0 5 13-11 10
9. Șoimii IPA Sb. 10 4 2 4 14-12 10

10. Automatica Buc. 10 4 2 4 11-10 10
11. Mec. fina Steaua 10 3 4 3 11-10 10
12. Unirea Alex. 11 4 2 5 16-18 10
13. Gaz metan 10 3 3 4 11-16 9
14. Rova Roșiori 11 4 0 7 9-17 8
15. Pandurii Tg. Jiu 10 3 1 6 12-15 7
16. C.S.M. Drobeta 10 3 1 6 9-15 7
17. Precizia Săcele 11 3 1 7 9-26 7
18. Prog. Vulcan •) 11 4 1 6 15 21 5

•) Echipă penalizata cu patru 
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 octombrie) : Luceafărul Bucu
rești — Dinamo Victoria Bucu
rești, Mecanică fină Steaua 
București — Șoimii IPA Sibiu, 
Automatica București — Carpați 
Mîrșa, C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Unirea Alexandria, Preci
zia Săccle — Metalul București, 
Rova Roșiori — Gaz metan Me

diaș, Progresul Vulcan București 
— I.P. Aluminiu Slatina, Mine
rul Motru — Autobuzul Bucu
rești, Rapid București — Pandu
rii Tg. Jiu, Chimica Tîrnăveni stă.

SERIA A lll-a
U.T. ARAD - C.I.L. SIGHET 

7—0 (2—0). Au înscris : Tisa
(min. 11), Hirmler (min. 44), Cura 
(min. 50, 53, 80 si min. 89 din 11 
m) și Găman , (min. 79).

MINERUL CAVNIC — C.S.M. 
REȘIȚA 8—0 (4—0). Au marcat : 
Moghiran (min. 5). Bonte (min. 
29, 30, 43. 65, 68 și 72) și Ciotea 
(min. 69).

OLIMPIA SATU MARE — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (0—0). Autorii
golurilor : Mureșan (min. 55 din 
11 m), Goia (min. 73) șl Pinter 
(min. 83).

GLORIA REȘIȚA - SOMEȘUL 
SATU MARE 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Ciurea 
(min. 25).

RAPID ARAD - ARMATURA 
ZALAu 2—0 (1—0). Au marcat : 
Moldovan (min. 17) și Nedescu 
(min. 65). ••

IND. SIRMEI C. TURZII — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0).
Autorul golului : Vlăduț (min. 
60).

F.C. BAIA MARE — AURUL 
BRAD 4—0 (1—0). Au înscris : 
Koller (min. 12). Roznai (min. 
52 și 86) și Draiomire.cu (min. 
80). '

metalurgistul cugir —
STRUNGlțL ARAD 2—0 (0—0).

Au mreat : Naghi (min. 75 din 
11 m) șl Simu (min. 80).

U.M. TIMIȘOARA — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 1—1 (0—1). Auto
rii' golurilor : Dumitru (min. 55 
din 11 m) pentru U.M.T., Here- 
dea (min. 9) pentru înfrățirea.

(Relatări de la N. Străjan, Z. 
Debrețeni, Z. Kovacs, P. Fucs, 
S. Nicolae, P. Tonea, O. Nemeș, 
M. Vîlceanu și St. Marton).

1. „U" CJ-NAP. 10 6 1 3 22- 5 13
2. U.T. Arad 10 6 1 3 .21- 6 13
3. Olimpia S.M. 10 6 3 2 21- 8 13
4. Ind. sîrmei C.T. 10 6 1 3 13- 8 13
5. F.C. Baia Mare 10 5 2 3 17-11 12
6. Minerul Cavnic 10 5 1 4 25-12 11
7. U.M. Timișoara 10 4 3 3 12-14 11
8 Armătura Zalău 10 5 1 4 14-20 11
9. C.S.M. Reșița 10 4 2 4 18-16 10

10. Aurul Brad 10 4 2 4 14-13 10
11. Metalurg. Cugir 10 4 2 4 15-18 10
12. Gloria Reșița 10 5 0 5 9-18 10
13. Rapid Arad 10 3 3 4 13-17 9
14. Someșul S.M. 10 4 1 5 11-18 9
15. Strungul Arad 10 2 3 5 8-15 7
16. C.I.L. Sighet 10 3 1 6 7-22 7
17. C.F.R. Timișoara 10 2 2 6 7-15 â
18. Infr. Oradea 10 2 1 7 6-17 5

ETAPA VIITOARE (duminică
2l octombrie) : înfrățirea Ora
dea - ind. sîrmei C. Turzii, Mi
nerul Cavnic — Rapid Arad. Ar
mătura Zalău — Gloria Reșița, 
Someșul Satu Mare — U.M? Ti
mișoara, Strungul Arad — „U“ 
Clu1-Napoca, C.S.M. Reșița — 
F.C. Bala Mare. Aurul Brad — 
U.T. Arad, C.F.R. Timișoara — 
Metalurgistul Cugir, C.I.L. Sighet 
— Olimpia Satv Mare.



In campionatul Diviziei A de hochei ECHIPA FEMININĂ 4 ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT
STEAUA - S. C. MIERCUREA CIUC 2-2

GHEORGHENI, 17 (prin te
lefon). In primul meci al celui 
ij-al 3-lea turneu al Diviziei 
,A“. Uinamo București a între
cut pe Dunărea Galați cu 4—1 
[2—0, 1—0, 1—1). Meci de fac- 
:ură tehnică mediocră, în care 
Jinanioviștii nu s-au întrebuin- 
;at prea mult, ei dominînd net 
in primele două reprize. Au 
marcat pentru învingători : 
Teodoriu. Tureanu, Lucaci și 
Axinte, iar pentru gălățeni Bu- 
joreanu. în ultima repriză Du- 
ărea a fost mai activă dar 

portarul dinamovist Gh. Huțan 
a apărat foarte bine. Au con
dus arbitrii A. Balint, Fi. Gu- 
bernu, M. Presneanu. _

în al doilea meci, Steaua și 
Sport Club Miercurea Ciuc au 
terminat la - egalitate : 2—2 
(2—1, 0—1, 0—0). Bucureștenii 
au condus cu 2—0 (Hălăucă, 
min. 1 și Ungureanu, min. 12) 
apoi Sport Club a egalat (E. 
Antal, min. 19 și Bariț, min. 
30). A fost un meci bun. echi
librat, disputat într-o notă de 
deplină sportivitate. A arbitrat 
bine N. Enache, ajutat de Al. 
Mureșan și T. Szabo.

Azi, de la ora 16, se dispută 
meciurile : Steaua — Dunărea 
Galați și Dinamo — S.C. 
Miecurea Ciuc. Marți este zi 
de pauză.

Cs. MALNASI, coresp. 
.★

Pe patinoarul artificial .,23 
August“ din Capitală au conti
nuat jocurile din cadrul seriei 
secunde valorice a campiona
tului Diviziei „A“. S-au dispu
tat etapele a doua și a treia a 
primului turneu, încheiate cu 
următoarele rezultate : ETAPA 
a II-a : Metalul IMASA Sf. 
Gheorghe — Metalul Rădăuți 
13—3 (4—0, 4—1, 5—2), Avîntul 
Gheorgheni — Sp. studențesc 
ASE București 8—5 (3—3, 1—1,
4—1), Progresul Miercurea Ciuc 
— Tirnava Odorhei 10—3 (4—2, 
2—1, 4—0) ; ETAPA A III-A : 
Avintul Gheorgheni — Metalul 
Rădăuți 5—1 (0—1, 2—0, 3—0), 
Sp. studențesc ASE — Tirnava 
Odorhei 6—7 (1—0, 2—3, 3—4), 
Progresul Miercurea Ciuc — 
Metalul IMASA Sf. Gheorghe 
2—2 (0—0, 0—1, 2—1). Azi
este zi de pauză, turneul con- 
tinunind marți.

BALCANIADA DE TENIS
Formația noastră masculină —pe locul 2

Echipa feminină a României 
a cîștigat Balcaniada de tenis 
a seniorilor, încheiată simbătă, 
la cea de a 23-a sa ediție, pe 
frumos amenajatele terenuri 
ale cluburilor timișorene Elec
trica și A.E.M. Formația alcă
tuită din Lucia Romanov, Ma
ria Romanov și Daniela Moise 
(rezervă Alice Dănilă) a mani
festat o superioritate netă, ce- 
dînd, pe parcursul celor 12 
partide disputate, doar una 
singură ! Ultima zi de joc a 
fost determinantă pentru ob
ținerea victoriei finale, meciul 
împotriva echipei Bulgariei 
fiind mult mai greu decît lasă 
să se vadă scorul general 
(3—0). Lucia Romanov a fost 
nevoită să facă apel la toate 
resursele sale — în condiții 
atmosferice nefericite : frig 
pătrunzător, umezeală — pen
tru a depăși pe talentata cîș- 
țigătoare a turneului de ju
nioare de la Roland Garros, 
Manuela Maleeva, în două se
turi la limită. în schimb Ma

ria Romanov a încheiat soco
telile cu Marina Kondova mult 
mai repede, dînd mina peste 
fileu cind alături abia se ter
mina primul set (un tie-break 
in care Lucia a condus cu 
5—2, pentru a-1 cîștiga abia cu 
7—5 în fața Manuelei Maleeva), 
în sfirșit, la dublu, doar am
biția Danielei Moise (cu ad
mirabile intervenții la fileu, 
dar și cu greșeli copilărești) 
și (mai puțin) experiența Mă
riei Romanov au dus la victo
ria grea, foarte muncită și 
meritată, împotriva omogeni
tății surorilor Maleeva.

în turneul masculin, potrivit 
prevederilor, echipa română 
și-a asigurat locul 2, învingînd 
fără dificultăți formația dile
tantă a Turciei, nu însă îna
inte de a-i ceda (prin Andrei 
Dîrzu) singurul set pe care l-a 
obținut în tot campionatul !

- SENIORI
Rezultatele ultimei zile : femi

nin : ROMANIA — BULGARIA 
3—0 (Lucia Romanov — Manue
la Maleeva 7—6, 6—4 ; Maria 
Romanov — Marina Kondova 
6—1, 6—3 ; Maria Romanov, Da
niela Moise — Manuela și Kate
rina Maleeva 2—6, 7—5, 8—6),
GRECIA — TURCIA 3—0 (Tsar- 
bopoulu — Derman 6—0, 6—4 ; 
Anastasiadu — Oguz 6—0, 6—0 ; 
Kanellopoulu, Anastasiadu — 
Derman, Oguz 6—4, 6—1) ; mas
culin : ROMANIA — TURCIA
3—0 (Andrei Dirzu — Hakki Oz- 
genel 4—6, 6—3, 6—0 ; Liviu Man- 
caș — Murat Erden 0—4, 6—4 ; 
Florin Segărceanu, Mancaș — 
Erden, Birol Vural 6—1, 6—0),
BULGARIA — GRECIA 2—1 (Iu
lian Stamatov — lorgos Kalo- 
velonis 1—6, 6—4, 3—6 ; Krasi
mir Lazarov — Fotis Vazeos 
6—3, 1—6, 6—2 ; Krasimir și Ma
rian Lazarov — Kalovelonis, Va
zeos 6—3, 7—5).

Clasamente generale. Feminin : 
1. ROMANIA 4 p, 2. Grecia 2 p, 
3. Bulgaria 2 p, 4. Iugoslavia 
2 p, 5. Turela 0 p. Masculin : 
1. IUGOSLAVIA 4 p, 2. Româ
nia 3 p, 3. Bulgaria 2 p, 4. 
Grecia 1 p, 5. Turcia 0 p.

CONGRESUL ASOCIAȚIEI GENERALE
S-a încheiat C.M. masculin de volei A HDflIAIIIlOR SPORTIVE INTERNATIONALE

LJ.R.S.S. CÎȘTIGA AL ȘASELEA
& Argentina pe un nesperat Ioc 3 • Echipa României

comportare • R. P.
Cea de a 10-a ediție a cam

pionatului mondial masculin de 
volei s-a încheiat, in Argenti
na. cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S. care a dominat net 
competiția de la un capăt la 
celălalt cucerind astfel cel de 
al șaselea titlu suprem. în fi
nala găzduită de marea sală 
„Luna Park" din Buenos Aires, 
in fața a peste 10.000 de spec
tatori, voleibaliștii sovietici au 
învins fără drept de apel pe 
cei brazilieni. Viaceslav Zaițev 
și compania punînd în evidentă 
inferioritate defensiva carioca, 
pînă atunci remarcabilă ca și 
ridicătorul Rajman. Oricum, 
Brazilia este prima echipă ne- 
europeană care dispută finala

Divizia „A“ feminină de volei

DUPĂ CINCI ETAPE -
DINAMO, SINGURA NEÎNVINSĂ

FLACARA ROȘIE BUCU- 
.REȘT1 — C.S.M. LIBERTATEA 
SIBIU 3—0 (6, 9, 9). Meci foar
te frumos,- disputat. Pînă spre 
jumătatea primului set s-a 
menținut un echilibru perfect, 
intențiile declarate ale sibien- 
celor de „a lua“ ambele punc
te dovedindu-se -i nu fi numai 
vorbe. Dar, de la 7—6 pentru 
elevele antrenorului Chiriță, 
o serie de atacuri foarte bune 
ale Danielei Drăghici, ieri cea 
mai bună de pe teren, rupe 
echilibrul amintit. Setul se
cund. cel mai frumos al me
ciului, scoate în evidență o 
echipă dezlănțuită — Flacăra — 
cu atacuri foarte puternice, cu 
blocaje a'ente, în special cele 
ale Simonei Enache, cu un 
mare travaliu depus în joc de 
tînăra revelație a bucureștene- 
tor — Corina Olteanu și astfel 
scorul devine 2—0. Setul ultim 
a început furtunos ; 11—4 pen
tru Flacăra care însă slăbește 
ritmul și din acest moment 
experiența Marinelei Țurlea, în 
special, face ca sibiencele să 
„vină", insuficient de puter-, 
nic însă și 3—0 în final. Arbi
trii D. Negroiu (Timișoara) și 
K. Farmuș (București) au con
dus foarte bine echipele : FLA- 
CARA — Georgeta Zaharia 
(Viorica Bîrsășteanu), Lucia 
Etts, Georgeta Lungu, Co
rina Olteanu, Marinela Buz
dugan (Simona Enache). Da
niela Drăghici; C.S.M. — 
Doina Biachin, Marinela Țur- 
lea, Iuliana Răcean (Mirela Pri
piși, Mireia Popoviciu, Maria 
Hilla (Anca Ștefan), Anca A- 
mariei.

Mihail VESA
RAPID BUCUREȘTI — CAL

CULATORUL BUCUREȘTI 1—3 
(3, —3, —11, —13). La sfîrșitul 
primului set se părea că ra- 
pidistele vor fi acelea care vor 
gusta pentru prima oară în a- 
cest campionat din cupa vic
toriei, dar n-a fost nșa pen

Chineza ar li meritat
unui campionat mondial, meda
liile de argint cucerite fiind 
deja un mare succes. O sur
prinzătoare prezență pe podium 
semnează și pînă mai ieri mo
desta echipă a țării gazdă (lo
cul 22 la ediția precedentă), 
care a întrecut... pe muchie de 
cuțit echipa Japoniei.

în plutonul al doilea echipa 
țării noastre, care a decepțio
nat la această ediție, a reușit 
să ciștige meciul pentru locu
rile 15—16 cu Franța, dar nu
mai după 5 seturi !

Iată rezultatele înregistrate 
în finale (și clasamentul edi
ției a X-a a C.M.) : locurile 
1—2: U.R.S.S. — Brazilia 3—0 
(3, 4, 5); locurile 3—4: Argen- 

tru că, din setul secund, vo
leibalistele de la Calculatorul 
se mobilizează exemplar și e- 
talînd un registru mai variat 
la blocaje și la preluări în
clină balanța victori si în fa
voarea lor. S-au evidențiat : 
Monica Sușman, Mirela Zam
fir și Nicoleta Stanciu (C). 
Constanța Iorga și Mariana I- 
vanov (R).

Gheorghe DEDIU
DINAMO BUCUREȘTI — „U“ 

CLUJ-NAPOCA 3—Q (4, 2/9). 
Doar 40 de minute le-au 
fost necesare campioanelor 
pentru a termina învin
gătoare într-o partidă în 
care s‘udent»le au opus o re
zistență ceva mat consistentă 
doar în finalul setului 3. An- 
trenoarea Doina Ivănescu a 
rulat întregul lot, . din care 
s-au evidențiat Mirela Pavel, 
Carmen Bebe și Speranța Gă- 
man ; de la studente — Ko- 
dica Puican și Sorina Hentaș. 
Arbitri : M. Niță și C. Gogoa- 
se, ambii din București. (N. 
Mateescu — coresp.)

FARUL CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA BACAU 3—0 (3. 10, 
7). Numărul record de specta
tori care nu aplaudat o victo
rie muncită și meritată a gaz
delor, mai mobile și mai a- 
tente, în special, la blocaj». 
(Ch. Coldenberg — coresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
CHIMPEX CONSTANȚA 2—3 
(7, 13, —13, —12, —7). După 
două seturi cîștigat? relativ 
ușor și 13—12 în cel de-al trei
lea, băimărencele joacă din ce 
în ce mai slab, permițînd con- 
stăncencelor o victori» nespe
rată. Evidențiate : Niculina Sta
nică, Margareta Crișan și Ma
riana Olteanu (M), Emilia Mă- 
năilă, Liliana Văduva și Tan- 
fa Drăgoi (Ch.). (A. Crișan — 
coresp.)

PENICILINA IAȘI — C.S.U. 
OȚELUL GALAȚI 3—0 (7, 4, 
15). (V. Diaconescu — coresp.)

TITLU SUPREM
(locul 15) - cca mai slaba
prezenta in finală

tina — Japonia 3—0 (14, 14, 
11); locurile 5—6: Bulgaria — 
Polonia 3—1 (10, —13, 6. 7); 
locurile 7—8: R.P. Chineză — 
Coreea de Sud 3—0 (4, 7, 8) ; 
locurile 9—10 : Cehoslovacia — 
Cuba 3—0 (11, 2, 13); locurile 
11—12: Canada — R.D. Germa
nă 3—2 (9, —10. 11, —7, 2);
locurile 13—14: S.U.A. — Italia 
3—0 (10 5, 6); locurile 15—16: 
România — Franța 3—2 (10, 
—13, —6, 14, 11); locurile 17—18’ 
Finlanda — Mexic 3—0 (8, 12, 
14); locurile 19—20; Venezuela 
— Irak 3—2 (10, —11, —11, 3, 
8); locurile 21—22 : Tunisia — 
Australia 3—1 (—12, 12, 4, 4); 
Jocurile 23—24: Chile — Libia 
3—1 (—7. 8, 9, 1).

Comentînd campionatul mon
dial, agențiile de presă subli
niază reculul înregistrat de e- 
chipele europene, precum și as 
censiunea niponilor și a unor 
echipe din America, mențio 
nînd că formația S.U.A. ar fi 
meritat o poziție superioară 
locului 13 pe care s-a clasat 
în final. După părerea noastră, 
echipa R.P. Chineze este marea 
învinsă a acestei ediții, ea avînd 
valoarea care i-ar fi dat drep
tul la finală. Dar... Cit privește 
comportarea echipei noastre 
(cea mai slabă din istoria par
ticipărilor românești la ’marile 
confruntări internaționale), vom 
reveni în zilele următoare cu 
analizele de rigoare.

KARPOV A ClȘTIGAT
Campionul mondial, sovieti

cul Anatoli Karpov a cîștigat 
marele turneu internațional de 
șah „Interpolis" de la Tilburg, 
în Olanda. In cele 11 runde 
Karpov a totalizat 7,5 p. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat : 2. Timman (Olanda) 7 p. 
3. SosOnko (Olanda) și An
dersson (Suedia) 6,5 p, 5. Pe-

TELEX e TELEX © TELEX O TELEX • TELEX O TELEX
ATLETISM ® Tradiționalul 

concurs de maraton Marathon — 
Atena a fost cîștigat de ameri
canul Callsson (2.27:23) iar la 
femei de daneza Gren (3.07:41).

BOX • Panamezul Eusebio 
Pedroza șl-a păstrat titlul de 
campion mondial (WBA) la „pa
nă- terminind la egalitate me
ciul, de la Charlotte, cu ame
ricanul Bernard Taylor • Cam
pionul greilor Larry Holmes își 
pune titlul în joc in fata lui 
Randall Tex Cobb, la 22 sau 
26 noiembrie.

CICLISM • A 76-a ediție a 
turului Lombardiei (Milano — 
Como) care Încheie sezonul in
ternațional, a revenit la sprint 
Iul Giuseppe Saronl (243 km — 
6.05:07 — media orară , km)
în fața unui grup de X cicliști, 
între care Jules, Mosey^/anden- 
broucke, Dandi, Baronenelli etc.

HANDBAL • C.C.E. : Ț.3.K.A.. 
Moscova — Sundia I.F. (Finlan
da) 36—19 (tur preliminar, meci 
retur) • Cupa Federației : Du- 
delange (Lux.) — S.C. Eggen- 
burg (Austria) 21—23 (in pri

MONTE CARLO, 17 (Ager- 
preș). — Cu prilejul celui de-al 
26-lea Congres al Asociației ge
nerale a federațiilor sportive 
internaționale (Ă.G.F.I.S.) s-a 
ho’ărit ca acest for sportiv să 
fie reprezentat în comisia miș
cării olimpice de următoarele 
federații : atletism, lupte, box, 
natație gimnastică, baschet și 
canotaj. După cum se observă 
fotbalul n-a fost reținut, mo
tiv pentru care președintele U- 
niunii europene de fotbal Ar-

CAMPIONATE, CUPE
ANGLIA (et. 10). Adversara 

echipei Dinamo București în 
C.C.E., Aston Villa, a între
cut, pe teren propriu, cu 3—0, 
una dintre fruntașele clasa
mentului, Watford, și se află 
în prezent pe locui 9, cu 15 
p. în clasament conduce 
Manchester United, cu 21 p, 
urmată de West Ham — 19 p 
și Liverpool — 18 p.

ITALIA (et. 6). Avellino — 
Fiorentina 2—0, Catanzaro — 
Ascoli 1—0, Genoa — Cagliari 
3—0, Internazionale — Napoli 
2—2, Pisa — Verona 0—1, Ro
ma — Cesena 1—0, Torino — 
Sampdoria 3—0, Udinese — Ju
ventus 0—0. în clasament : 
Roma 10 p, Torino, Verona, 
Sampdoria cite 8 p, Juventus, 
Pisa, Inter cite 7 p.

■ U.R.S.S. în meciuri restan
te : Kairat — Dinamo Kiev 
1—2, Dinamo Moscova — Di

TURNEUL „INTERPOLIS"
trosian și Smîslov (ambii 
U.R.S.S.) 6 p, 7. Browne
(S.U.A.), Nunn (Anglia), Por- 
tisch (Ungaria) 5 p, 10. Hub- 
ner (R.F.G.), Torre (Filipine)
4.5 p, 12. Larsen (Danemarca)
2.5 p. în ultima rundă Karpov 
(cu negrele) a remizat cu sue
dezul Ulf Andersson.

mul meci 20—31), Iniția Hassett 
(Belg.) — Stella Sports St. 
Maur (Franța) 21—18 • C.C.E.
(feiilei) : Iber Valencia — El- 
ekerlyc (Belg.) 23—7 (in primul 
meci 28—14), A.T.V, Basci — 
Almada (Portugalia) 25—21 (in 
primul meci 19—8) • Cupa cu
pelor (femei) : C.A.C.O. Lisa
bona — Saragoza 24—17 (In pri
mul meci 16—15).

PATINAJ • La Tours a avut 
loo un concurs Internațional do
tat cu trofeul Jacques Favart 
cîștigat de americanul Daniel 
Doran iar la femei de franțu
zoaica Agnes Gosselin.

ȘAH • In runda a 7-a a tur
neului internațional de la Novi 
Sad, marele maestru român Fio-’ 
rin Gheorghiu (eu piesele ne
gre) a remizat cu Zoltan Ribll 
(Ungaria), egalitatea fiind con
semnată și în partidele Gligo- 
rlci — Suetin, Kurajița — Quin
teros, Bielaț —^Razuvaev, Smej- 
kal — Van der Wiel. Nikolici a 
cîștigat la Deze. In clasament 
conduc Florin Gheorghiu, Quin
teros, Kurajița, Van der Wlel 

temio Franchi a părăsit sala 
de ședințe în semn de protest. 
La sfîrșitul reuniunii preșe
dintele C.I.O. J. A. Samaranch 
n declarat că în pofida unor 
dezacorduri lucrările Congre
sului Ă.G.F.I.S. au fost rodni
ce, în prospectiva pregătirii 
Jocurilor Olimpice do vară de 
la Los Angeles și a celor de 
iarnă de la Sarajevo.

Thomas Keller, președinte al 
Federației internaționale de ca
notaj, a fost ales președinte 
al A.G.I.F.S.

namo Tbilisi 2—1, Spartak — 
Erevan 1—2. în clasament con
duce Dinamo Minsk cu 38 p.

R. D. GERMANA (et. 8). Er
furt — Karl Marx-Stadt 2—0, 
Halle — Dynamo Berlin 1—3, 
Union — Zwickau 1—1, Dyna
mo Dresda — Frankfurt/O.
1— 3, Aue — Rostock 0—0, Lok. 
Leipzig — Jena 1—0, Magde
burg — Bohlen 1—1. în clasa
ment : Dynamo Berlin 13 p, 
Jena 12 p etc.

R. F. GERMANIA (16-imile 
Cupei). Bayern Mtinchen (de
ținătoarea trofeului), a fost e- 
liminată de Braunschweig cu
2— 0, Niirnberg a pierdut in 
fața echipei din Bielefeld 
(0—2). Alte rezultate : Kbln — 
Leverkusen 3—1, Stuttgart — 
Diisseldorf 2—0, Hamburg — 
Bremen 3—2.

ALTE ȘTIRI
• Internaționalii iugoslavi 

Susici, Vladimir Petrovici și 
Savici au fost excluși din lo
tul național pentru comportare 
necorespunzătoare in meciul 
cu Norvegia, din preliminariile 
C.E., pe care Iugoslavia l-a 
pierdut cu 1—3.
• Recent s-a organizat in

Polonia „Ziua fotbalului" cu
prilejul căreia au avut loc
numeroase meciuri, expoziții, 
au fost editate publicații de
specialitate, iar poșta a creat 
ștampile speciale comemorînd 
evenimentul.

și Ribli, cu cite 4 puncte.
TENIS ® Tampa (Florida) : 

în sferturi de finală : Chri3 E- 
vert-Lloyd — Virginia Ruzici 
6—3, 6—3, Andrea Leand — Syl
via Hanika, 7—5, 1—6 7—6, An
drea Jaeger — Zina Garrison 
6—3. 6—3, semifinale : Evert-
Lloyd — Leand 6—1, 6—2, Jae
ger — Beth Herr 7—5 6—1 •
Basel : semifinale : Yannick
Noah — Jay Lapldus 6—3, 6—2, 
Mats Wilander — Thomas Hog- 
stedt 6—1, 7—5 (în sferturi Noah 
— Pecci 6—4, 3—6, 6—3, Wilan
der — Leconte 6—3, 6—4). In
finală francezul Noah a dispus 
de suedezul Wilander cu 6—4, 
6—2, 6—3 • Neapole : semifi
nale : Ivan Lendl — Johan 
Kriek 6—4, 6—4, 7—5, Wojtek Fi- 
bak — Tomas Smid 6—1, 6—3,
5— 7, 6—1 • Sydney : John
McEnroe a cîștigat pentru a 
treia oară consecutiv acest tur
neu învingîndu-1 cu 6—4, 6—1,
6— 4 pe Gene Mayer. în semifi
nale : McEnroe — Steve Den
ton 6—3, 6—1, Mayer — Jimmy 
Connors 6—3, 2—6, 6—3.
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