
Cu prilejul „Zilei recoltei11 și aniversării

a 25 de ani de ia încheierea

cooperativizării agriculturii dobrogene

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A tffCTUAT 0 VIZITĂ Of LUCRU

fit,

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ÎN JUDEȚUL
->

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, sîmbătă și duminică, 
o vizită de lucru în mari uni
tăți industriale și agricole din 
județul Constanța. Secretarul 
general al partidului a partici
pat, cu această ocazie, la săr
bătorirea „Zilei recoltei", care 
s-a organizat ieri în acest județ, 

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la vizită au partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Emil Bobu, Ion Dincă, Gheor- 
ghe Sloica.

Vizita a fost organizată în 
ziua premergătoare sărbătoririi 
„Zilei recoltei", care, în acest 
an, s-a desfășurat la. Constanța, 
sub semnul aniversării a 25 de 
ani de la încheierea cooperati
vizării agriculturii în Dobrogea, 
moment cu semnificații profun
de in opera de transformare 
socialistă a agriculturii.

Constănțenii au făcut condu
cătorului partidului și statului 
nostru o primire entuziastă, 
plină de căldură din primele 
clipe ale sosirii sale pe melea
gurile dobrogene.

Pe aeroportul Mihail Kogăl- 
niceanu de lingă Constanța se 
aflau mii de localnici — mun
citori, țărani, intelectuali, aîți 
oameni ai muncii care și-au 
exprimat bucuria și satisfacția 
de a-i avea din nou în mij
locul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie urărilor și 
ovațiilor mulțimii, manifestări
lor pline de simpatie cu care 
sînt înconjurați.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a început 
Ia Combinatul petrochimic Nă
vodari și a continuat la Combi
natul de îngrășăminte chimice
din Constanța, la Institutul de 

j. cercetare și producție pentru
r creșterea ovinelor și caprine

lor Palas-Constanța, la între
prinderea agricolă de stat Do- 
robanțu din comuna Nicolae 
Bălcescu și la Cooperativa agri
colă de producție Chirnogeni.

Sîmbătă după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

președintele Republicii Socia
liste România, a vizitat expo
ziția realizărilor agriculturii 
dobrogene, organizată cu prile
jul „Zilei recoltei" și aniver
sării a 25 de ani de la în
cheierea cooperativizării în a- 
ceastă parte a țării. Scara, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat la un spectacol de 
gală prilejuit de „Ziua recoltei" 
și a 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii do
brogene și la masa organizată, 
Ia Neptun, cu acest prilej.

Duminică dimineața a avut 
loc Ia stadionul din munici
piul Constanța marea adunare 
populară consacrată „Zilei re
coltei" și împlinirii a 25 de ani 
de la încheierea cooperativi
zării in Dobrogea.

La această mare sărbătoare 
au venit zeci de mii de locui
tori ai Dobrogei — muncitori, 
țărani, specialiști, oameni de 
toate vîrstele și profesiile, 
bărbați și femei —, care-și a- 
duc zi de zi, cu dăruire și ab
negație, contribuția la înflo
rirea continuă a patriei, Ia ri
dicarea României pe noi trepte 
de progres și civilizație so
cialistă.

Intr-o atmosferă de mare 
bucurie și însuflețire, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului iau loc 
la tribuna oficială, fiind pri
miți cu îndelungi și puternice 
aplauze, cu urale și ovații. 
Sînt rostite cu dragoste și 
mîndrie numele partidului, al 
secretarului său general.

Cei prezenți trăiesc momen
te de intensă și profundă sa
tisfacție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu inminează primilor 
secretari ai comitetelor jude
țene de partid Constanța — 
Ion Stoian — și Tulcea — Ion 
Petre — Ordinul Steaua Repu
blicii Socialiste România clasa 
I, pentru contribuția deosebită 
adusă de aceste județe la în
făptuirea politicii partidului și 
statului de dezvoltare a agri
culturii socialiste. în cadrul a- 
dunării au luat cuvîntul tova
rășii Ion Stoian, prim-secretar 
al Comitetului județean Con-

(Continuare in pag a 4-a)

Etapa a 12-a a Diviziei „A“ de fotbal

DINAMO RATEAZĂ
DESPRINDEREA.

DAR RAMlNE
LIDER NEÎNVINS

Iordache înscrie In stilul lui... Du- 
mltrache, aduetnd egalarea In der- 
by-ul etapei. Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
Simbătă

F.C.M. Brașov 
Politehnica lași 
Steaua
F.C. Bihor
C.S. Tîrgoviște
A.S.A. Tg. Mureș - S.C. Bacău

- F.C. Argeș
- F.C. Constanța
- Petrolul Ploiești
- Chimia Rm. Vilcea
- Jiul Petroșani
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„Cupa Mondială“ la gimnastică

LAVINIA AGACHE - MEDALIE DE BRONZ 
LA INDIVIDUAL COMPUS

Campioana noastră națională 
de gimnastică, Lavinia Agache, 
a repurtat un remarcabil suc
ces la „Cupa Mondială", des
fășurată sîmbătă seară la Za
greb. în Iugoslavia. Tînăra 
noastră gimnastă a evoluat cu 
multă siguranță, s-a aflat în 
permanență în prim-plamul lup
tei sportive, cucerind — la fi
nalul întrecerii — locul trei și

medalia de bronz la individual 
compus, printre Învinsele sale 
aflîndu-se gimnaste campioane 
mondiale șl europene, precum 
Ma Jan Hong (R. P. Chineză), 
Maxi Gnauck (R. D. Germană), 
Natalia Ilienko (U.R.S.S.) șt 
Julianne MacNamara (S.U.A.).

(Continuare in pag. 2-3)

STEAUA, CAMPIOANĂ LA SPADĂ, FĂRĂ CONTRACANDIDATE!
C.s. Salu Marc a promovat

în Divizia „A"
După ce vineri 

buni spadasini din 
disputat a doua 
petiție individuală, 
mâniei", dominată

cei mai 
țară și-au 

mare com- 
„Cupa Ro
la această

ediție, în mod surprinzător, de 
veghea gardă, sîmbătă și du
minică in sala Floreasca din 
Capitală s-a desfășurat ulti
ma etapă a Diviziilor națio
nale A și B.

Avind in vedere situația 
existentă după primele două 
etape ale Diviziei A, în care 
Steaua, multiplă campioană 
națională, conducea cu auto
ritate (20 p, distanțată la 6 
puncte de următoarele clasate, 
I.E.F.S. și C.S.U. Tg. Mureș), 
semnele de întrebare de pe
scena primei divizii rămăsese
ră în stabilirea vicecam- 
pioanei precum și a echipei 
ce urma să ia drumul eșalo
nului secund. Și dacă pentru 
fixarea ordinei pe podium a 
fost suficient meciul dintre 
cele două direct interesate, 
formația studenților bucureș-
teni tranșind fără echivoc (11— 
5) disputa cu colegii lor din 
Tg. Mureș, Farul Constanța 
s-a departajat de adversara sa 
in lupta pentru evitarea re
trogradării. Progresul Bucu
rești, chiar înaintea confrun-

CLASAMENTUL

1-0 (0-0)
2-1 (1-1)
5-1 (2-1)
2-1 (1-0)
3-0 (0-0)
1-1 (0-0)

Duminică
Corvinul 
Dinamo 
F.C. Olt

- „Poli" Timișoara
- Sportul studențesc
- Univ. Craiova

ETAPA VIITOARE
Petrolul Ploiești 
Jiul Petroșani
F.C.M. Brașov 
Politehnica Timișoara
F.C. Argeș
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Constanța 
S.C: 8acău
Sportul studențesc

Relatări de la iocurlia 
„A“, în pag. 2—3.

3-0 (2-0)
1-1 (0-0)
1-0 (1-0)

(sîmbătă 30 octombrie)
- Politehnica lași
- F.C. Olt
- Steaua
- C.S. Tîrgoviște
- Univ. Craiova
- Dinamo
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Bihor
- Corvinul Hunedoara

etapei a 12-a a Divizie!

GOLGETERII

1. DINAMO 12 6 6 0 26- 9 18
2. Sportul studențesc 12 8 2 2 20- 7 18
3. Corvinul 12 6 4 2 17- 7 16
4. Univ. Craiova 12 7 1 4 22- 9 15
5. Steaua 12 6 3 3 19-14 15
6. F.C. Olt 12 6 1 5 17-12 13
7. F.C. Bihor 12 6 1 5 28-25 13
8. F.C. Argeș 12 5 3 4 15-13 13
9. S.C. Bacău 12 5 3 4 17-16 13

10. Jiul 12 3 6 3 12-16 12
11. A.S.A. Tg. Mureș 12 4 3 5 10-14 11
12. Petrolul Ploiești 12 5 1 6 16-26 11
13. Politehnica lași 12 2 6 4 11-14 10
14. Chimia Rm. Vilcea 12 5 0 7 12-16 10
15. C.S. Tirgovișie 12 2 5 5 11-16 9
16. F.C.M. Brașov 12 4 0 8 13-23 8
17. „Poli" Timișoara 12 2 2 8 12-26 6
18 F.C. Constanța 12 2 1 9 12-27 5

11 GOLURI : Grosu — 2 din 11 m. 8 GOLURI :
Kun. 7 GOLURI : Simaciu, M. Sandu, Gîngu — 2 
din 11 m, Petcu (F. C. Constanța) — 4 din 11 m. 
6 GOLURI : Cămătaru, FI. Grigore, Cîmpeanu — 1 
din 11 m, Nemțeanu — 4 din 11 m.

EcMpa spadasinilor militari, campioana națională : Ion șl Mlhal 
Popa, Nicolae Bodoczl, Octavian zidaru, Costlcă Bărăgan, avind la 
mijloc pe antrenorul Al. Istrate. Lipsesc din fotografie Rudolf Szabo 
șl Felix Nicolae. Foto : I. MIHAICA

tării lor directe, întrucit echi
pa Litoralului și-a asigurat 
rămînerea în prima divizie 
prin victoria prealabilă obți
nută în fața1 spadasinilor cra- 
ioveni de la Electroputere 
(9—7.) Și astfel, după ce îna
intea acestei etape Farul și 
Progresul se aflau la egalitate, 
acum, deținătoarea „lanternei 
roșii", Progresul, se vede mult 
rămasă în urma plutonului. 
Era și greu de rezistat tre-

nei, atita timp cit echipa din 
str. dr. Ștaicovici a trebuit să 
apeleze la titularizarea unui— 
pentatlonist (Dumitru Spîr- 
lea), iar finalistul de vineri al 
„Cupei României", tînărul Col- 
cișcă, s-a mulțumit cu aceas
tă performanță, evoluînd apoi 
slab în întrecerile diviziona-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

DERBY-UL NU A ALES...
...un lider detașat al clasamentului, din „vina dinamoviș- 

tilor", mai ales, in vizibilă scădere de formă și de moral 
după ciocnirea (care — se vede — a lăsat urme) cu Morley 
and comp. Jucînd multă vreme doar ca să riu piardă (cu un 
singur vîrf înfipt în coasta apărării dinamoviste), Sportul 
studențesc s-a văzut, la un moment dat, in situația puțin 
așteptată de posibilă cîștigătoare după frumosul gol al lui 
Munteanu II (coautor — Iorgulescu) și nu știm ce s-ar fi 
intîmplat pînă la urmă dacă nu greșea Chihaia, eroarea lui 
prefațînd golul la fel de frumos cu care a egalat Iordache. 
Pierzînd deci un punct în „clasamentul adevărului", Di
namo reușește totuși să treacă și ai 12-lea val fără să cu
noască înfrîngerea. situație nemaiîntîlnită de mulfî ani in 
prima noastră divizie. Al doilea meci al etapei, jucat la 
Scornicești, a prilejuit un „șoc din care au ieșit scintci", 
gazdele reușind să-și iă o revanșă de mare orgoliu după 
înfrîngerea suferită in primăvară pe același teren.

Din partidele de simbătă, au reținut mai ales atenția : 
1) Egalul obținut la Tg. Mureș de această echilibrată (și se
rioasă) echipă băcăuană ; 2) Victoria netă — în sfîrșit I — 
a clubului din Tîrgoviște și a încercatului său antrenor 
Costică Rădulescu, o victorie visată de multe săptămîni, in 
fosta cetate de scaun : 3) Reușita echipei Steaua, care 
merită și o notă specială. Vîrf de mare rafinament și cu 
un rar simț al porții, Cîmpeanu II (marele artizan — cu 
o cotă-parte de vreo 80% — al succesului categoric din 
Ghencea, ex-clujeanul fiind autor a 3 goluri și coautor la 
un al 4-lea) ne-a reamintit că puternicul club-fanion al 
sportului românesc are destui jucători de valoare, în teren 
ca și pe banca de rezerve... Explicabilă, deci, și absolut 
legitimă nerăbdarea cu care iubitorii Stelei așteaptă, pe 
lingă asemenea victorii, și închegarea unei... adevărate 
ECHIPE, bine „așezate", bine articulate, competitive, cu 
reală personalitate. în acest sens, o libertate de oscilație de 
la 1—4 (Oradea) la 0—2 (Stara Zagora) pentru a ajunge la 
5—1 (București), în numai 8 zile, trădează 9 labilitate in 
comportament inacceptabilă. Evident că „plușul" de sim
bătă nu anulează ultimele două „minusuri", dar el suge
rează, o dată mai mult și în chip elocvent, marile rezerve 
— din păcate, rar valorificate plenar — ale acestei for
mații care promite (promite mereu) și pe care o așteptăm 
să se țină de cuvînt...

Marius POPESCU



Divizia „A“ feminină de volei In campionatul tie hochei I
MARATEX BAIA MARE ÎNVINGE STEAUA CONTINUA

PE FLAG AR A ROȘIE LA BUCUREȘTI!
SA CONDUCĂ DETAȘAT

I

Etapa a VH-a a Diviziei femi
nine „A“ de volei a programat 
ieri doar cinci partide, Jocul din
tre Farul Constanța și „U" Cluj- 
Napoca fiind amînat.

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— MARATEX BAIA MARE 1—3 
(—1, —13, 10, —9) I In sala Li
ceului M.I.U. din Capitală am a- 
sistat duminică dimineață La un 
meci spectaculos în care elevele 
antrenorului Săvoiu parcă jucau 
în fața propriilor suporteri : de
zinvolt, cu acțiuni variate și e- 
ficace la fileu, cu blocaje sigure 
șl cu apărare fermă în linia a 
n-a. Acestea au fost dealtfel e- 
lementele principale care au fă
cut din 
Maratex 
Succesul 
facilitat,

formația vizitatoare — 
— • învingătoare certă, 

bălmăren celor a fost 
poate, șl de doza prea 

mare de... optimism a gazdelor 
care treptat, treptat și-au văzut 
„fumurile" spulberate de o echi
pă mobilă, sigură pe tot ceea ce 
întreprindea. Doar cu eforturile 
singulare ale Luciei Ettz și, par
țial, ale Simonei Enache, George- 
tei Lungu și Danielei Drăghici, 
echipa Flacăra roșie nu putea e- 
mite pretenții mal mari, setul 
cîștigat fiind poate prea mult 
gîndindu-ne că dublajele, apăra
rea în linia a n-a și mal ales 
pasele (Georgeta Zaharin, de 
pildă, a pasat la un moment dat 
într-o zonă unde nu era nimeni 
la 2—3 m!) au fost total defici
tare. Spectatorii au aplaudat in 
final victoria meritată a forma
ției : Silvia Dobrovolschl, Maria
na Olteanu, Mariana Jurj, Mar
gareta Crișan (Viorica SzekeJy), 
Georgeta Cioflînc (Tanța Cedrea), 
Niculina Stănică, deopotrivă eu 
arbitrajul foarte bun al cuplului 
C. Pădurarii (Timișoara) — N 
Ionescu (Buc.). (Mihail VESA)

„4“
DE BAStUET (m)

DIVIZIA

SIBIU, 24 (prin telefon). Du
pă al doilea turneu al campio
natului național de baschet mas
culin. desfășurat ta localitate 
s-au produs unele modificări ta 
clasamentul competiției (cea mal 
spectaculoasă : trecerea echipei 
Dlnamo Oradea de pe locul 7 
pe locul 4), dar Întrecerile au 
arătat că disputa pentru promo
varea ta grupa valorică 1—6 ră- 
mtne deschisă. Clasament la zl : 
1. Steaua 14 p, 2. Dlnamo Buc. 
13 p, 3. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Buc. 
12 p, 4. Dlnamo Oradea 11 p, 5. 
Farul Constanța 11 p, 6—8. C.S.U. 
Balanța Sibiu, I.M.U.A.S. _ ‘ 
Mare șl Rapid București 
9—11. Politehnica C.S.Ș. 2 
reștl, Politehnica C.S.Ș. 
Iași, Universitatea C.S.Ș. 
rul Cluj-Napoca 9 p, 12. 
Brașov 8 p. Rezultate :

SIBIU — „u*

Baia 
10 P, 
Bucu- 

Unirea 
Viito- 
C.S.U.

c.s.u. CLUJ- 
NAPOCA 83—75 (48—28). Datorită 
prestației excelente a conducă
torilor de joc Copăcian și Apos
tu, slbienil acumulaseră ptaă la 
pauză un avans substanțial. A- 
poi, clujenii, profitlnd de delă
sarea ta apărare a gazdelor, au 
refăcut ta bună măsură din han
dicap, dar atît. Au înscris : 
Bretz 21, Copăcian 20, Chirilă 
18, Dăian 8, Apostu 6, Takacs 4, 
Tonca 4, Palhegy 2 pentru În
vingători, respectiv Barna 25, 
Herbert 18, Crăciun 13, Ilca 8, 
Nicoară 4, Trif 3, Mathe-Prăza- 
ru 2, Rotaru 2. Arbitri : P. Pa
sere și A. Niculescu.

C.S.U. SIBIU — RAPID 83—81 
(35—45). tatr-unul dintre cele 
mal spectaculoase meciuri. In 
același timp cu tensiune nervoa
să ridicată, slbienil au avut de 
recuperat un handicap de 10 
puncte, obiectiv pe care l-au 
realizat datorită excepționalei 
comportări a Iul V. Copăcian, 
autor al 30 de puncte ta repri
za secundă. Intr-un final capti
vant, formația antrenată de Fl. Stoica ..... .. ..
înscris 
Chiri lă 
Bretz 
pentru _
Caraion 23, Suciu 18, 
tril 15, Fluturaș 10, 
Vintilă 6. Arbitri : P. 
Fl. Baloșescu.

POLITEHNICA IAȘI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 78—74 
(45—31), DINAMO ORADEA — 
FARUL 82—77 (38—42), RAPID — 
C.S.U. BRAȘOV 82—63 (49—34),
STEAUA — IMUAS 102—62 
(50—28), DINAMO BUCUREȘTI
— I.C.E.D. 93—85 (51—43), IMUA®
— C.S.U. BRAȘOV 64—60 (33—32),
DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA IAȘI 87—54 <46—2C).
STEAUA — FARUL ............
(53—30), I.C.E.D. — „U“ 
NAPOCA 73—70 (45—30),
TEHNICA BUCUREȘTI — 
MO ORADEA 88—77 (49—28).

Iile IONESCU, coresp.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU 0—3 (—6,
—1, —9). Jucătoarele de la Rapid 
continuă șirul insucceselor, fie In 
deplasare, fie in fața propriilor 
suporteri, neavlnd un lot destul 
de-viguros, o idee clară de joc care 
să facă față vreunei echipe din 
primul eșalon. Prestația lor con
fuză, haotică ta multe momente, 
a fost amplificată șl de servicii 
șl preluări greșite, de blocaje 
inexistente. Astfel, ta setul 3, 
după ce au condus cu 9—2, ra.pl- 
distele pierd serviciul șl siblen- 
eele realizează 13 (!) puncte con
secutiv, rfștigind setul șl meciul. 
Dăruirea șl ambiția „veteranelor" 
Constanța Iorga șl Mariana Iva
nov pentru a schimba cit de cit 
ta bine situația lor precară nu 
au avut nid un efect. Slbicncele, 
constituite intr-un sextet omogen 
(același care a cîștigat acum cl- 
teva zile partida cu Farul Con
stanța) șl-a apropriat victoria 
Sără să se Întrebuințeze prea 
mult, practictad un joc modem, 
variat, demn de o echipă frun
tașă ta clasamentul primei divizii, 
S-au evidențiat Îndeosebi Mirela 
Popovicl, Doina Blschin, Marce
la Prlplș șl Martaela Țurlea (S). 
Au arbitrat bine M. Vlădescu 
(Brașov) șl V. Vrăjescu (Bucu
rești). (Gheorghe DEDIU)

DINAMO BUCUREȘTI — CHIM- 
PEX CONSTANȚA 3—0 (8, 9, 5). 
Dinamovistele au obținut 
ta mai puțin de • oră 
dar după ce ta seturile 
Inițiativa a aparținut la 
elevelor noului antrenor 
stănțencelor Tepclov. Dtaamovis- 
tele s-au mobilizat mal mult, au 
inițiat acțiuni mal bine orienta
te șl au terminat Învingătoare pe 
merit. Remarcate : Irina Petculeț- 
Velicu, Victoria Banciu șl Mirela 
Pavel (D), Liliana Văduva, Emi
lia Mănăilă șl junioara Ruxandra 
Avram (Oh). Au arbitrat : C. Pl- 
taru (Sibiu) și Al. Dragomlr 
(București). (N. MATEESCU — 
coresp.).

PENICILINA IAȘI — ȘTIINȚA 
BACĂU 2—3 (9, —10, 9, —14, —13). 
ta Sala sporturilor din Iași ni
meni cu credea ta victoria băcă
uan cel or ctad 
conduceau cu 
set studentele 
dus cu 14—1, 
iac 12 puncte 
de o greșeală ________ ,
meciul este pierdut. Evidențiate: 
Gabriela Coman, Carmen Cuej- 
deanu (P), Margareta Pescaru, 
Valerlca Maier și Codruța Flli- 
mon (Șt.). Au arbitrat : I. Covaci 
(Bucureștii) șl FI. Seorțaru (Ga
lați). (V. DIACONESCU — eo- 
resp.).

C.S.U. OȚELUL 
CALCULATORUL _________ ...
3—1 (—10, 7, 14, 4). Med de slab 
nivel tehnic și spectacular, cu e- 
voluțil fluctuante la ambele e- 
chipe. De menționat eă ta setul 
3 bucureștencde au condus cu 
14—0. S-au remarcat : Ileana 
Berdilă șl Marcela Glică (CSU), 
respectiv, Elena Negulescu (C). 
Arbitri : C. Manițiu (Brașov) — 
M. Constantinescu (Ploiești). (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

victoria 
de joc, 

1 și 2 
început 
al ©on-

ta setul 4 gazdele 
14—71 ta ultimul 
din Bacău au eon- 
după care gazdele 
consecutiv, urmate 

copilărească șl...

GALATI —
BUCUREȘTI

a cîștigat pe 
: Copăcian 38,

10, Dăian 10, 
4» Cosma 2, 

învingători.

merit. Au 
Takacs 11, 
Palhegy 6,

Apostu 2 
respectiv 

Gh. Dumb 
Mlhuțâ 9,
Pasere șl

T.C.E.D.
73—70

101—62 
CLUJ- 
POLI- 
DINA-

a

„CUPA MONDIALĂ'4
(Urmare din pag. 1)

Gimnasta noastră a fost de
vansată de campioana mondială 
absolută din 1981. sovietica 
Olga Bicerova. și de Natalia 
Iurcenko, proaspăta 
absolută a U.R.S.S. 
și locul șase ocupat 
Stănulet.

Rezultate tehnice» 
compus : Olga Bicerova șl Na-

campioană 
Remarcabil 
de Mlhaela

individual

GHEORGHENI, 24 (prin tele
fon). Pe patinoarul din locali
tate s-au desfășurat slmbătă și 
duminică ultimele jocuri din ca
drul celui de-al treilea turneu 
al grupei de elită din cadrul 
campionatului național de 
chei. Ca o caracteristică a 
tor jocuri notăm victoria 
prinzătoare — ca proporții 
echipei Sport Club -
Cluc ta fața lui Dlnamo și fru
moasa rezistență pe care o o- 
pune ttaăra formație Dunărea 
Galați celor trei fruntașe ale 
hocheiului nostru. Creșterea de 
formă a echipei din Miercurea 
Cluc, vizibilă In finalul turneu
lui de la București, s-a confir
mat pe deplin prin cele două 
victorii asupra Iul Dlnamo și 
cele două meciuri egale cu 
Steaua, avihd ca punct de vtrt 
evoluția de slmbătă seara, cînd 
a surclasat, pur șl simplu, pe 
Dlnamo. Este foarte adevărat, 
insă, că ta a doua jumătate a 
acestui turneu dlnamovlștli au 
manifestat o cădere de ordin 
psihic, datorată in principal 
comportării mal slabe a princi
palului el pion, portarul Gh. Hu- 
țan, care a primit multe goluri 
parabile. Steaua continuă să do
mine prima grupă valorică — 
cu atît mal mult cu cit șl-a 
completat lotul prin reintrările 
Iul Chirlță și Ollnicl —, dove- 
dlndu-se formația cea mal omo
genă. Dunărea face ta continua
re o Impresie bună, cu cel 7—8 
jucători al săi juniori sau abia 
trecuțl de virsta junioratului.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 6—0 (1—0, 1—0, 3—0). Au 
marcat Justinian 2, Cazacu, U- 
drea șl Ollnicl. A arbitrat Gh. 
Murețeanu, ajutat de T. Szabo 
șl L. Petraș.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DINAMO 7—1 (3—0, 3—1,
1— 0). Autorii golurilor : E. An
tal 2, Todor 2, Z. Nagy, B. Nagy 
șl Bartalls I, respectiv Axlnle. 
A arbitrat M. Presneanu, ajutat 
de Fl. Gubernu șl N. Enache.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA 8—3 (3—1,
2— 1, 3—1). Au marcat : Gali 2, 
Bartalls I 2, Gcrcb, Z. Nagy, 
Miklos I șl Barlcz, respectiv 
Marcu 2 șl Berdilă. Arbitri : Fl. 
Gubernu, ajutat de N. Enacho 
șl L. Petraș.

STEAUA 
(3—1, 5—3,

lio- 
aces- 
sur- 

— a 
Miercurea

— DINAMO 14—7 
, 6—3). Dinamo a În

ceput bine șl a deschis scorul 
In min. 2 prin Toke. Steaua a 
egalat șl a luat conducerea la 
jumătatea reprizei, apoi, Jucînd 
cu trei linii — și avlnd avanta
jul prospețimii fizice — a domi
nat finalul, ----- ------ "" “
facă șl ta 
tanțlndu-se 
ce Dlnamo 
perioritatea . _ .
șl In ultima repriză, care pa
rafează o victorie comodă.

Au marcat : Cazacu 5, Ungu- 
reanu 3, Jumătate 2, Hălăucă 
2, Gerczuly 2, respectiv Toke 2 
Costea 3, —"
Tureanu. 
curat M.

Balint șl T.
In clasament : ______ __

S.C. M. Cluc 24 p, Dlnamo 20 
Dunărea 0 p.

Călin ANTONESCU

așa cum avea să o 
a doua treime, dis- 
la 7—3 șl 8—4, după 
egalase la 3—3. Su- 
llderului e evidentă

A.

Plsăru, Moroșan șl 
A arbitrat un med 

Presneanu, ajutat 
Szabo.

Steaua 32

de

p. 
p.

STEAUA, CAMPIOANA LA SPADĂ
(Urmare din pag. 1)

re (doar 7 victorii din 20 de 
asalturi).

Echipa campioană, Steaua 
(Ion și Mihai Popa, Nicolae 
Bodoczi, Costică_ Bărăgan, Oc
tavian
Rudolf 
urmă 
etapă, 
I.E.F.S. ; antrenor, Al<

Zidaru, Felix Nicolae, 
Szabo — acesta din 
neevolulnd la ultima 

fiind in examene la 
. aimcuui, »1. Istra- 

te) a dominat net și această 
ediție a campionatului, În
cheind neînvinsă fără a forța. 
Dealtfel, dințre componențli 
clubului militar se șl recru
tează, de regulă, echipa re
prezentativă. Așteptăm, Insă 
— cam de mult ca acești
spadasini, cei de ieri și cei 
de azi, să depășească perfor
manțele la nivelul Cupei cam
pionilor europeni, In Întrece
rea echipelor de club, și să se 
afirme pe plan Internațional 
sub culorile cvartetului tri
color, la Campionatele mon
diale șt la Jocurile Olimpice. 
Dar, pentru aceasta, cei mai 
tineri component! al formației 
Steaua, N. Bodoczi, R. Szabo 
și F. Nicolae, trebuie să știe 
că se află abia la început de 
drum in marea performanță. 
Iar antrenorii lor, de la clu
bul militar și de la lotul re-

talia Iurceko 39,45 p, Lavinia 
Agache 39,35, Ma Jan Hong 
39,25, Maxi Gnauck 39,10, Mi- 
haela Stănulet 38.90, Natalia 
Bienko 38,80. Julianne MacNa- 
mara 38,60... 14. Rodica Du nea 
37,35.

Confirmlnd buna prestație din 
prima zi • „Cupei mondiale"* 
Lavinia Agache o-a evidențiat 
yi In concursul special pe apa
rate, cucerind medalia de ar
gint ia Ml, en 19,75 puncte (9,85 
plus 9,90).

prezentativ, trebuie să-i Iacă 
să Înțeleagă acest lucru.

Iată rezultatele șl clasamen
tul final al Diviziei A : 1. 
Steaua Buc. (15—1 cu Farul, 
11—5, cu Progresul și Elec- 
troputere, 10—6 cu CSU, 9—7 
cu IEFS) 30 p — campioană 
națională ; 2. IEFS Buc (11—5 
eu CSU șl Electroputere, 10—6 
cu Progresul șl Farul) 22 p ; 
3. CSU Tg. Mureș (11—5 eu 
Progresul și Farul, 9—7 cu 
Electroputere) 20 p ; 4. Elec
troputere Craiova (10—6 cu 
Progresul) 10 p ț 5. Farul C-ța 
(9—7 cu Electroputere și Pro
gresul) 6 p ; 6. Progresul Buc. 
2 p.

tn Divizia „B", Înaintea ul
timei etape conduceau In cla- 
aament, la egalitate de puncte, 
Clubul sportiv Satu Mare și 
C.S.Ș. Olimpia Craiova. Intru- 
ctt in această ultimă etapă 
nu a Intervenit nici un „ac
cident* pe traseul ambelor 
candidate la promovare, me
ciul direct a decis. Tnvingind 
cu 9—3. elevii sătmăreni ai an
trenorului L. Vignla (Szarvady, 
Fecser, Sebdk, Csiszar, Decsei) 
au încheiat victorioși Între
cerile (26 p.), In ediția 1982— 
83, urmlnd să evolueze in 
prima divizie.

Săptămîna viitoare se va în
cheia serialul cu 4 episoade 
al principalelor competiții
interne de scrimă. Astfel, in 
sala Floreasca din Capitală, 
joi 28 octombrie va avea 
„Cupa României" la sabie, 
vineri și slmbătă oe 
disputa ultima etapă 
Diviziilor naționale 
„B“ la această armĂ 
treceri care vor prefața 
tlma mare competiție 
națională la core vor fi 
zențl scrimerli români, 
eaniada de la Ankara, 
va Începe la 3 noiembrie.
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Divizia „A“, etapa a 12-a

0 VICTORIE MERITATĂ
SCORNICEȘTI, 24 (prin telefon}
Așa cum se și anunța, partida 

dintre F.C. Olt și Universitatea a 
fost „fierbinte" din primul și 
pînâ in ultimul minut. Cral/ovenii 
au dorit să confirme rezultatul 
bun, de joi seara, de la Dublin, 
F.C. Olt să infirme cele două 
lnfringeri din etapele preceden
te. Mal proaspeți In joc ni s-au 
părut fotbaliștii din Scomicești, 
care au cîștigat majoritatea due
lurilor pentru balon, au șutat mai 
mult la poartă și, în general, au 
fost mai activi. Craioven.il (cane 
după disputa din capitala Irlan
dei nici nu au mai ajuns în o- 
rașul lor de reședință), deși au 
dorit mult să-1 egaleze, mai ales 
în a doua parte a jocului, au fă
cut risipă de energie, dar n-au 
reușit să-și îndeplinească scopul. 
Ar fl meritat, poate, eg a la rea, 
numai că F.C. Olt a avut de 
partea sa mai multe ocazii de 
gol. Astfel, după ce Șoarece 
(min. 9), Pițurcă și Rotpru (min. 
13) s-au infiltrat periculos în a- 
părarea oaspeților, în min. 15 
s-a deschis scorul : Pițurcă, a- 
juns pe extrema dreaptă, a cen
trat foarte frumos spre IAMAN- 
DI, care a ,,înțepat" mingea cu 
vîrful bocancului, trlmițlnd-o în 
plasa porții Iui Lung. Acesta avea 
să fie, dealtfel, șl singurul gol al 
meciului, golul victoriei. Impul
sionată de linia sa de mijloc, e- 
chlpa gazdă s-a aruncat, în con
tinuare, spre poarta lui Lung, 
dar acesta a făcut adevărate mi
nuni în min. 2S, 33, 39 (Lung de
viază In transversală un șut al 
lui Șoarece) șl 40.

După pauză, pe fondul dorinței 
eralovenUor de a egala, tot F.C. 
Olt a fost echipa care a atacat 
mai mult, remareîndu-se, în de o-

F. C. OLT 1 (1)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion Viitorul ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi : 16—5 (pe poartâ : 7—4).
Cornere : 2—6 A marcat IAMANDI 
(min. 15).

F. C. OLT : Ariclu - BARBULES- 
CU, lonașcu, Bumbescu, Matei - Ba
laur, ȘOARECE, Rotaru (min. 76 Efti- 
mie) — PREPELIȚA (min. 84 State), 
lamandi, PIȚURCĂ.

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrilâ, 
Tilihoi, Ștefânescu. Ungureanu — 
Țicleanu, DONOSE, BĂLĂCI - Geol- 
gâu (min. 59 Cîrțu), Câmâtaru (min. 
25 Crișan) Irimescu.

A arbitrat bine N. Rainea (Birlad): 
ia l-inie : A. Porumbolu (Vasi-ul) fl 
V. Naumcef (ași).

Cartonașe galbene : ȘOARECE,
ROTARU, EFTIMIE, DONOSE, TILI
HOI.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 1-8 (0-4).

sebi, șuturile lud. Rotaru (min. 53) 
și Șoarece (min. 68). Dar nu pu
tem omite nici pozițiile ideale 
ale lui Crișan (min. 87) șl Cîrțu 
(min. 89). După ee a deviat în 
corner lovitura lui Cîrțu, Ariciu 
l-a agățat de picior pe atacantul 
cnaiovean in interiorul careului. 
Arbitrul a sancționat, firește, pri
ma infracțiune, indiclnd lovitură 
de colț. Partida s-a încheiat 
cu victoria meritată a gaz
delor. De remarcat că, în min. 
64, același arbitru l-a trimis la... 
vestiare pe antrenorul Fl. Hala- 
gian !

Mircea TUDORAN

APĂRAREA ARE COVÎNTUL !
Tîrgoviștenii au avut, din nou, 

probleme ! De data asta, doar 
45 de minute. Prima repriză. La 
pauză, scorul era alb : 0--0 și 
tribunele fierbeau (parcă numai 
tribunele). Pînă la pauză, Jiul 
avea să fie mai sigură pe pu
terile sale (îndeosebi în apă
rare), cu lecția, parcă, mal bine 
știută : apărare sigură — chiar 
cu prețul unor degajări în tri
bune —, pase la mijloc, sprin
turi pe contraatac prin rapi
dele extreme, Băluță și Stoines- 
cu. Mai puțin șutul la poartă 
(unul în prima repriză). Gaz
dele dominau, dar în atac se 
greșea mult și primul șut să
nătos pe poartă l-a expediat 
fundașul Pitafu (min. 14), cînd 
Caval a boxt, așa cum avea s-o 
facă și în min. 45, la șutul lui 
Lucian. O repriză cu fotbal de 
nivel modest.

După pauză, gazdele și-au re
luat ofensiva, dar I. Marin și 
Constantin (min. 47 și 53) n-au 
nimerit ținta. In min. 56, primul 
gol : lovitură liberă de la 20 m 
— Greaca a trimis lui DUMI
TRESCU, plasat lingă zid (și ne
marcat), o preluare pe piept și 
șut de la 10 m : 1—0. Fundașul 
Dumitrescu a vrut, parcă, să 
confirme sterilitatea atacului e- 
chipei sale. După o bară a lui 
I. Marin (min. 67), alt fundaș — 
AGIU — Înscria cu capul, tot Ia 
o lovitură liberă executată de 
Greaca (min. 74), pentru ca în 
min. 88, mijlocașul de acoperire, 
CONSTANTIN, să înscrie, la un 
corner, executat de același Grea
ca, și tot cu capul : 3—0 ! Spec
tatorii se frecau la ochi : așa

C.S. TÎRGOVIȘTE 3 (0)
JIUL PETROȘANI 0

Stadion Municipal ; teren satisfăcă
tor ; timp frumos ; spectatori — cir
ca 12 000. Șuturi : 19-4 (pe poartâ : 
8—1). Cornere : 10-0. Au marcat :
DUMITRESCU (min. 56), AGIU (min. 
74), CONSTANTIN (min. 88).

C. S. TÎRGOVIȘTE : Mia - AGIU» 
Ene, DUMITRESCU, Pitar u - Kallo, 
CONSTANTIN, I. Marin - Lucian 
(min. 46 V Radu), Sava (min. 72 
Nicu'escu), GREACA.

JIUL : Cava< — V. Popa, Neaga, 
Vizitiu, Stana - Varga, Dina, Muia 
- STOUNESCU (min. 75 Sâlâjan), M. 
Marian (min. 83 Șumulanschi), BA- 
LUȚA.

A arbitrat bine D. Petrescu (Bucu
rești) ; ba linie : L. Mâiereanu (Bra
șov) și M. Ludoșan (Sibiu).

Cartonașe ga!bene : I. MARIN, 
AGIU, STANA.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 3—1 (1—1).

o fi, 3—0 ? De cînd n-a mai fost 
așa la Tîrgoviște I...

O repriză bună a gazdelor, cu 
motoarele în plin, cu acțiuni 
destul de reușite, cu șuturi și cu..., 
goluri, toate realizate, insă, la 
faze fixe. O victorie meritată, în 
care... apărarea a avut cuvîntul I 
O repriză în care echipa oaspe
te a fost depășită șl învinsă cu 
un scor de forfait, datorită gre
șelilor din apărare, mal ales la 
marcaj.

Constantin ALEXE

IEȘENII AU PORNIT 
DIN NOU CU HANDICAP

Desfășurarea partidei a fost 
asemenea unei curse hipice ta 
care favoritul acordă avantaj 
metri buni celorlalți adversari, 
după care se aruncă ta luptă 
pentru refacerea handlcaplu’.ui și, 
bineînțeles, pentru a obține vic
toria. Numai că Politehnica nu 
era ta postura de favorită, dacă 
ne glndlm doar la zestrea el de 
puncte, deci nu-ș! putea permite 
luXul handicapului. Totuși, acest 
handicap s-a Înregistrat (la fel 
ca ta etapa trecută, cu C.S. 
Tîrgoviște) datorită marilor slă
biciuni ale fundașilor centrali, 
superficiali la marcat, PETCU 
(min. 25) sancționnld prompt, ta 
urma unui clasic contraatac, a- 
ceastă carență. 0—1, deși plnă 
atunci ieșenii puteau să spargă 
gheața, dar Mănăilă s-a opus 
la pătrunderea Iul Cloacă (min. 
9), Iar Antonescu a scos de pe 
linia porții șutul lui Florean 
(min. 10). Deși egalarea a venit 
destul de repede (min. 30, ctad 
FLOREAN a șutat puternic, jos 
la colț, după o prelungită ac
țiune de atac), studenții n-au 
putut alunga starea de Inhibare, 
el dovedlndu-se nelnsplrațl attt 
la construcție, cit șl (mal ales) 
la finalizare. Aflată aproape In 
permanență In terenul advers, 
Politehnica n-a putut răzbate 
prin grupata șl decisa defensivă 
constănțeană (eficient marcajul 
strict la cele două vlrfuri ieșene 
făcut de Zahlu șl Matache), 
doar de citeva ori : „bombă"
Florean (min. 44), șut Nemțea- 
nu, scos cu piciorul de Focșe- 
neanu <mta. 541. „cap" Ursu, din 
• m, pests bară (mln. 70). După 
emoțiile la contraatacurile tal Pet-

POLITEHNICA IAȘI 2 (1)
F.C. CONSTANȚA 1 (1)

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 9000. 
Șuturi : 19-8 (pe poartâ : 6-4). Cor
nere : 20—4, Au marcat t FLOREAN 
(min. 30), MUNTEANU (min. 72), 
respectiv PETCU (min. 25).

POLITEHNICA : Bucu - MUNTEA
NU, Anton, Ursu, Ciocirlan — Romilâ, 
Cânânâu, Burdujan (min. 50 'SIG- 
MIREAN) - FLOREAN, Nemțeanu, 
Cloacâ.

F. C. CONSTANTA : Focșeneanu - 
MANAILA, Antonescu, 2AHIU, Turcu 
(min. 79 Ivan) — CACHE, Petcu, Ma
tache — Rusu (min. 68 Purcârea), 
Peniu, I. Moldovan.

A arbitrat bine A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; la linie r V. Alexandra 
(București) șl Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea).

Cartonașe galbene : I. MOLDO
VAN.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1-5 (0—2).

cu (min. 57) șl Peniu (min. 59), soa
rele îșl face apariția în tribunele Ie

șene. în min. 72 fundașul MUN
TEANU și-a încercat șansa, șu
tind puternic, cu efect, de la 25 
m, șut-surpriză In primul rînd 
pentru Focșeneanu, plecat tîr- 
zlu pe traiectoria mingii. Pînă 
în final, tabela de marcaj a ră
mas împietrită, Nemțeanu (min. 
81 și 88), Cioacă (min. 85) șl 
Florean (min. 89) neavînd forța 
B-o... clintească.

Adrion VASILESCU

LIDEI
Tonul d 

bunele pe 
evident c£ 
tensiunii j 
la, mome 
nulul. Iar 
ză de toa 
deea că , 
mas mult !

Această 
amprenta 
vlștilor, u 
mat că 
tui sezon 
clurile cu 
venit refit 
în tot cur 
namoviștii 
nerv, cu 
aveau în : 
zată în lu 
un lorgule 
un Muntes 
în... tricou 
gură ocazl 
această pr 
(min. 26. ’ 
gol) șl tot 
avut șl Si 
Grlgore, sl 
trl“, șut c 
în restul 
namoviste 
triunghi de. 
nă — Caza 
s-a rotit e 
Iul.

După pai 
ratează o 
du-se singi 
șată, apoi 
scăzut al i 
forțeze (mi 
lescu, devii 
chizind sco 
Iorgulescu 
șor de cen 
gea In car* 
care 
clndva Inse 
plasa lui î 
reacționat 1 
așteptat, în

EMC
O partidă 

marcante d< 
tacllu șl Ș 
Iovănescu ș 
tenl. Ceea 
te, repriza 
la care am 
te a meciu 
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DE... ASTON VILLA
DINAMO I (0)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)

Stadion Dinamo ; teren excelent ; 
timp frumos ; spectatori circa 8 000. 
Șuturi : 18—6 (pe poartă: 7—4). Cor
ner© 4—3. Au marcat : MUNTEANU 
H (min. 49), IORDACHE (min. 68).

DINAMO : Moraru — I. Marin, Ni- 
colae, Dinu, Stănescu — Augustin, 
Mulțescu (min 60 DRAGNEA), Cus- 
tov — ȚĂLNAR, Vâetuș, Orac (min. 
60 IORDACHE .

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIA- 
TU - M. Mlhai, Cazan, IORGULES- 
CU, MUNTEANU H (mib. 78 Llcâ) - 
Chihaic (min. 86 Munteanu I), Pana, 
Terheș — FI. Grigore, M. Sandu, 
Bucurescu.

A arbitrat bine Fl. Popescu (Plo
iești) ; la linie : M. Axerrte (Arad) și
I. Moraru (Cîmpina).

Cartonașe galbene : MUNTEANU
II, FL. GRIGORE. IORGULESCU.

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

0 REPRIZĂ ÎN FORȚĂ A HUNEDORENILOR
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antrenorul Nicușor, care a tri
mis în teren doi jucători deo
dată (Iordache — Dragnea), în 
locul resemnaților (Ieri) Mulțes- 
cu șl Orac. N-au trecut decît 
trei minute (era în min. 63) și 
Iordache a zguduit bara, vrînd 
parcă să demonstreze că face 
cam mult tușa în echipa lide
rului. în min. 68, Dragnea, ob
sedat și el de banca rezervei,) 
a sprintat pe stînga, a centrat 
frumos și același IORDACHE a 
egalat, plonjînd ca... Dumitra- 
efie. Și meciul s-a încheiat cu 
o uriașă ocazie ratată de Au
gustin (min. 81), care, dacă ar 
fi fost transformată, ar fi con
firmat caseta tehnică, dar ar fi 
nedreptățit apărarea exactă a 
studenților, care a greșit o sin
gură dată : la gol...

loan CHIRILA

HUNEDOARA, 24 (prin telefon)
De la început am avut impre

sia că asistăm la o partidă de 
handbal, pentru că hunedorenii 
și-au masat, minute în șir, ad
versarii în careul de 16 m. șl 
au pasat balonul unul-altuia, cu 
speranța că vor găsi un culoar pe 
unde să se strecoare și să fina
lizeze. Se părea că minutele se 
vor scurge în favoarea studenți
lor, deoarece Rednic (min. 12) 
și Petcu (min. 20), deși s-au a- 
flat în poziții bune, au greșit 
ținta. Dar, In min. 33, apărarea 
Politehnicii a cedat prima oa
ră : Dumitrache, de pe partea 
stingă, a centrat în careu, Șer- 
bănoiu, la opt metri de poartă, a 
ezitat să Intervină, Oncu a să
rit peste balon, iar TtRNOVEA- 
NU l-a Introdus In plasă ; 1—0. 
Peste trei minute, Petcu (pă
truns în careu, la 14 m.) a șu
tat pe lingă bară, însă, în min. 
42, defensiva studențească a gre
șit : Titi Nicolae l-a „agățat" 
pe TImoveanu In careu și ar
bitrul a acordat just penalty-ul 
pe care ANDONE l-a transfor
mat î 2—0.

După pauză, pe fondul unei 
mulțumiri a gazdelor, timișore
nii au părăsit pozițiile defensi
ve, s-au avîntat mai curajos în 
atac, aproplindu-se mal des de 
poarta Corvin ului. Șl numai im
precizia Iul Anghel (min. 54) șl 
a lui Manea (min. 56) a făcut 
ca scorul să nu se modifice. 
Corvlnul a revenit în atac, a 
obținut cîteva lovituri de colț

CORVINUL HUNEDOARA 3 (2) 
POLITEHNICA TIMIȘ. 0

Stadion „Corvlnul* ; teren exce
lent ; timp înnorat ; spectatori — 
circa 6 000. Șuturi : 11—8 (pe poartâ 
7—4) ; Cornere ; 11—2. Au marcat : 
TIRNOVEANU (min. 33), ANDONE 
(min. 42 din 11 m), PETCU (min. 
77)

CORVINUL : lonițâ (min. 46 Alexa) 
- Rednic. DUBINCIUC, ANDONE, 
BOGDAN - Oncu, Mateuț, PETCU - 
GABOR, Dumitrache (min. 82 Dumi- 
tr ea sa), Tîrnoveanu.

POLITEHNICA : Molse - Șunda 
(min. 40 Murar), Bocăn-ici, ȘERBANO- 
IU, Lehmân — MANEA, PĂLEA, Cîr- 
ciumaru — Anghel, Șuba (min. 61 
Ștefanovici).. T. Nicolae.

A arbitrat bine I. Velea ; Ia linie: 
C. Bîtlan și D. Drâcea (toți din Cra
iova) .

Cartonașe galbene t DUBINCIUC, 
ȘERBANOIU.

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

și și-a mărit avantajul la 3—0. 
Aceasta s-a întîmplat în min. 
77, cînd Gabor, de pe partea 
stîngă, din colțul careului de 

16 m., a centrat la opt metri de 
poartă și PETCU a expediat 
mingea, cu capul, în plasă. Pî- 
nă la sfîrșit, jocul a fost echi
librat, ambele echipe nemaipu- 
tînd să schimbe scorul stabilit 
de Petcu.

Pompiliu VINTILA
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P’HĂ ÎN FINAL
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)
F. C. ARGEȘ ‘ 0

Stadion Tineretului ; teren bun ; 
timp excelent ; spectatori - circa 
12 000. Șuturi : 15-6 (pe poartâ t 
8-2). Cornere : 9-3. A marcat :
BENȚA (min. 53 - din 11 m).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa - Anghel, 
Ștefan, NAGHI, Manciu - GHERGHE, 
Spirea - Lâcâtuș, PARASCHIVESCU, 
Marinescu (min. 74 Mandoca), Bo- 
riceanu (min. 46 Bența).

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - Zam
fir (min. 58 Toma), CIRSTEA, STAN- 
CU, Tulpan - Moiceanu, Ignat, Ba
dea — Nica, Turcu (min. 69 Ancuța)i 
Margelatu.

A arbitrat bine M. Niculescu ; 
la linie : L. Pcntea șl J. Grama (toți 
din București)

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

truî acordă pe drept lovitură 
de la 11 m, executată precis de 
BENȚA și 1—0. Scor care ar fl 
putut fi mal mare, dar Mari
nescu a trimis in bar# (min. 
61) ; Paraschivescu (min. 83) șl 
Bența (min. 85) au ratat situații 
c >e. Atacuri puternice la... 
bordul spectatorilor brașoveni, 
care doreau un scor mal mare, 
dar se temeau șl de 1—1. Scor 
la care era să se ajungă în min. 

87, cînd șutul puternic al Iul 
Badea a fost reținut greu, prin 
două plonjoane, de către Clipa.

Modesto FERRARINi

Chiar din start, aproape, se 
produce o neașteptată fază. După 
atacuri în serie ale gazdelor, 
prahovenii obțin primul corner 
al meciului (min. 7) î execută 
Lazăr, la „colțul scurt* (sistem 
Mateianu), sar mai mulți jucă
tori, nici unul nu reușește să in
tervină în prima fază, balonul se 
strecoară printre toți și IOVAN, 
lovindu-1 greșit, 11 trimite în dto- 
pria poartă : 0—1. Steaua resimte 
șocul, Petrolul însă nu atacă 
frontal, schimbă la Infinit pase 
laterale sau înapoi, preferă să 
rămână în propria jumătate de 
teren. încet-încet roș-albaștrii lși 
revin, atacurile lor se înmulțesc 
la poarta mult solicitatului Mîr- 
zea (min. 9 — șut Stoica res
pinge Mîrzea; min. 12 — acțiune 
Barbu, respinge Mirzea ; min.. 24 
— pătrundere Cîmpeanu) față de 
sporadicele apariții petroil iste la 
cealaltă poartă (min. 20 — sut 
Simaciu ; min. 26 — lovitură li
beră, pe lingă, Marica). Mereu 
amînata egalare se va produce în 
min. 35: Barbu execută foarte 
bine o lovitură liberă de la 18 m, 
Mîrzea nu poate decît să boxeze 
balonul și CÎMPEANU, atent, îl 
introduce în plasă. După numai 
trei minute, anunțîndu-și partida 
excelentă pe care a făcut-o CÎM
PEANU la conducerea pentru 
gazde printr-un șut spectaculos, 
la vinclu, de la aproximativ 
18 m.

După reluare, bucureștenil se 
desprind (min. 55): driblinguri In 
serie Cîmpeanu, șut puternic, In
tervenție Mîrzea, din plonjonul 
acestuia mingea ajunge Ia MURE
ȘAN care înscrie printr-o lovitu
ră plasată. Mîrzea va Interveni 
cu prețul urvul... cartonaș (fault 
Ia Cîmpeanu aflat singur la peste 
20 m de poarta sa), vom asista 
apod la... 5 lovituri de colț ale

STEAUA 5 (2)
PETROLUL PLOIEȘTI I (1)

Stadion Steaua ; teren excelent ; 
timp frumos; spectatori — circa 18 000. 
Șuturi : 24—9 (pe poartâ : 15-3). 
Cornere : 9-8. Au marcat : IOVAN 
(autogol, min. 7), CÎMPEANU (min. 
35, 38 și 88), MUREȘAN (min. 55), 
BALINT (min. 80).

STEAUA : Lovaș — Anghelinî, ’SA- 
MEȘ, lovan, Eduard - STOICA, MU
REȘAN, BALINT - Majaru (min. 37 
Minea), CÎMPEANU (min. 83 Șt. Po
pa), BARBU.

PETROLUL : MIRZEA - COJOCARU, 
Stanciu, Butufel (min. 56 Bratosin), 
Toma — Pancu, Cozarek, GRIGORE 
- Marica (min. 37 Ștefânescu), Si
maciu, Lazăr.

A arbitrat bine O. Ștreng ; la li
nie : I. Cara man și C. Pâdurârițel, 

ambii cu greșel'f (toți din Oradea).
Cartonașe galbene : MIRZEA.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 2-0 (2-0).

SERIA I
OJELUL uală'II — C.S.M. 

BOBZEȘTI 1—0 (0—0). A înscris 
Popescu II (min. 59).

DUNAREA CALARAȘi — PRA
HOVA PLOIEȘTI 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost marcat de Cos- 
tea (min. 86 — din penalty).

MINERUL GURA HUiksOACLUl
— C.S. BOTOȘANI 1—0 (0—0). Gol 
realizat de Grosaru (min. 81 — din 
11 m).

GLORIA BUZĂU — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 3—0 (2—0). 
Au marcat : Balaur (min. 11) și 
Grigore (min. 40).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — U- 
NIREA DINAMO FOCȘANI 3—0 
(2—0). Autorii golurilor ; Roșea 
(min. 9 — din penalty) șl Je- 
lescu (min. 18).

C.S.M. SF. GHEORGHE — DU
NAREA C.S.U. GALA-I 1—1 
(0—0). Golurile au lost Înscrise 
de Benczic (min. 50 — din 11 m), 
respectiv de l'ararache (min. 78).

VIITORUL GHEORGHEN1 — 
DELTA TULCEA 3—0 (1—0). Au 
Înscris : Savull (imn. 13 șl 67) 
și Bartha (min. 47).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA— 
I.M.U. MEDGIDIA 5—1 (3—0). Au 
marcat : Petrache (min. 27, 41). 
Pamfil (min. 60 șl 65), Bulancea 
(min. 61), pentru gazde, Cireașă 
(min 87 — autogol) pentru oas
peți.

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
SUCEAVA 2—0 (1—0) Au Înscris. 
Coman (min. 31) șl I. Gheorghe 
(min. 70).
Relatări de la : Gh. Arsenie, 

M. Constantinescu, I. Bolohan, 
D. Soare, C. Rusu, Gh. Briot.1, 
C. Malnasi, Tr. Enache șl I. 
Toma.

ETAPA VIITOARE (duminică 
31 octombrie): C.S.M. Sf. Gheor
ghe — Viitorul Gheorghenl, Glo
ria Buzău — C.S.M. Suceava, 
Prahova Ploiești — Gloria Bis
trița, Dunărea C.S.U. Galați — 
Ceahlăul P. Neamț, Delta Tulcea
— C.S. Botoșani, Viitorul Meca
nică Vaslui — F.C.M. Progresul 
Brăila, I.M.U. Medgidia — Ote
lul Galați, Unirea Dinamo Foc
șani — Dunărea Călărași, C.S.M. 
Borzeștl — Minerul Gura Hu
morului.

Săcele, Mecanică 1 
București — Rapid 
Chimica Tîrnăveni 
Drobeta Tr. Severin, 
București stă.
1. RAPID BUC.
2. I.P. Al. Slatina
3. Autobuzul Buc.
4. Minerul Motru
5. Chimica Tîrn
6. Metalul Buc.
7. Dinamo-Victoria
8. Automatica Buc.
9. Șoimii ÎPA Sibiu

10. Mec. fină St.
11. Carpați Mîrșo
12. Unirea Alex.
13. ROVA Roșiori
14. CSM Dr. Tr. “ 
1<5. Gaz metan
16. Pandurii lg. Jiu
17. Precizia Sâcele
18. Prog. Vu can *)
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F.C. BIHOR 2 (1)
CHIMIA RM. VILCEA 1 (0)

Stadion F. C. Bihor ; teren cu 
unele denivelări ; timp foarte bun ; 
spectatori — circa 11.000, Șuturi : 
20-12 (pe poartâ : 8-3). Cornere : 
11—1. Au marcat : KUN II (min. 10), 
DOJA (min. 80), respectiv GlNGU 
(min. 50).

F. C. BIHOR : Albu - Nițu (min. 
56 Lupâu), Roja, Zare, Mureșan - 
Grosu (min. 71 DOJA), BISZOK, Puș
caș - Dianu, Nedeîcu, KUN.

CHIMIA : ROȘCA - Basno, Preda, 
Catargiu, Cincâ — IOVAN, Alexandru, 
Savu — Teleșpan, Gîngu, Carabageac 
(min. 74 Udrlcâ).

A arbitrat bine 1. Igna ; la linie : 
D. Buciuman șl — cu greșeli — 1. 
Pâtruț (toți din Timișoara).

Cartonașe galbene : KUN.
Trofeul Petschovschi : 9. La speran

țe : 2-1 (1-1%

trimisese balonul, cu capul, spre 
noul Intrat in joc, care, venit din 
■pate (deci, nici vorbă de ofsaid, 
cum pretindea portarul Roșea) a 
înscris cu calm. Mare bucurie 
pentru această victorie chinuită, 
care s-a clătinat și în cele două 
minute de prelungiri, cînd Gîngu 
șl Catargiu s-au încurcat la doi 
pași de egala-re.

Mircea M. IONESCU

CONCURȘI'!. PRONOSPORT DIN
24 OCTOMBRIE

I. Ascoli — Sampdoria 1
TI. Cagliari -- Torino X

ill. Cesena — Fiorentina X
IV. Genoa — Udinese 2

V. Juventus — Roma 1
VI. Napoli — Avellino X

VII. Pisa — Inter X
VIII. Verona — Catanzaro 1

IX. Foggia — Ban 1
X. Lazio — Perugia 1

XI. Milan — Bologna 1
XII. Palermo — Catania X

XIII. Reggiana — Varese 2

Fină Steaua 
București, 

1 — C.S. ivi.
î, Autobuzul
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patru

SERIA A lll-a

Petrolului (un inedit duel Stanciu 
— Anghelini) fără nici un rezul
tat pe tabelă și la o serie de 
acțiuni, Injust apreciate ca ofsaid, 
ale oaspeților. în final, atac după 
atac declanșate de Steaua. Două 
devin goluri : min. 80, BALINT 
îl vede ieșit din poartă pe Mîr
zea și trimite balonul peste el (a 
la Maradona în recentul meci din 
cupele europene) iar CÎMPEANU 
Încheie sulta de spectaculoase ac
țiuni cu Încă una. Cîștigă singur 
balonul șl, după ce driblează și 
fentează In serie, marchează cu 
un șut sec : 5—1, scor care vor
bește singur despre justețea vic
toriei roș-alb aștrilor.

Eftimie IONESCU

LECȚIA CONTRAATACULUI BĂCĂUAN
Doar imprecizia iul Antohl, 

in penultimul minut de joc, 
clnd, scăpat singur, a șutat din 
interiorul careului mare pe lin
gă poarta apărată de Biro II, 
a făcut ca băcăuanii să nu ob
țină ambele puncte, furnlzînd, 
probabil, surpriza etapei. Șl așa 
insă, jocul lor organizat in a- 
părare (uneori cu 8—9 oameni), 
susținut de mijlocași, și Iniție
rea unor contraatacuri eficiente 
au dus la remiza de la Tg. Mu
reș, unde formația locală, tn zl 
slabă, n-a găsit calea spre vic
torie. A.S. Armata, la a doua 
remiză consecutivă pe teren 
propriu, șl-a pregătit extrem de 
lent atacurile (prilej de repliere 
șl organizare a defensivei ad
verse), după aceleași tipare, cu 
un BOlOnl mal puțin Inspirat, 
„cenzurlnd" toate mingile, cu o 
stereotipie care nu-1 putea adu
ce lzbtada. Conform obișnuinței, 
tirgmureșenll au atacat de la 
Început, dar ocaziile clare de 
gol nu s-au prea ivit, singura 
lor consolare fiind comerele in 
lanț. Singurele ocazii ceva mal 
clare s-au derulat in min. 15 
(dnd Hajnal a executat puter
nic o lovitură liberă de la 25 
m„ mingea a ricoșat din zid șl 
Ursachl a reținut cu dificulta
te) șl In min. 14 . (dnd Biro I 
a recuperat o minge la centrul 
terenului, s-a dus glonț spre 
poartă, a șutat puternic de la 
15 m., portarul moldovean a
respins și Dulău a reluat peste 
poarta goală).

Repriza secundă a păstrat a- 
celeași tipare, dar, ta min. 56, 
gazdele au reușit, totuși, să des-

A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)
S.C. BACAU 1 (0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp foarte frumos ; spectatori — 
circa 8.000 ; Șuturi: 16-7 (p. poartă: 
4—3). Corner. : 16—3. Au marcat : 
BIRO I (min. 55) ți I. SOLOMON 
(min. 73).

A.S.A. : Biro li — Costin (min. 19 
Both M), Jenei, ISPIR, Gali - Dulău. 
G ILIE, Bolănl — Ciorceri (min. 65 
Monoki), BIRO I. Hajnal.

S. C. BACAU : Ursachl - Andrieș, 
C. SOLOMON, LUNCA, Elisel - Arte- 
ni«, Șoșu (min. 72 Vlscreanu), MO- 
VILA - Șolman, ANTOHI, Penoff 
(mm. 66 f. SOLOMON).

A orbitrat bine S. Necșutescu ; io 
Wnle : I. TAnase (ambii din Ttrgo- 
vlște) ți L. Frunză (Sibiu).

Cartonașe galbene i ȘOȘU, BO- 
LUNI.

Trof.ul Petschovschi : 9. La speran
țe : 3-0 (2-0).

chidă scorul.: Hajnal a centrat 
de pe partea stingă, Penoff a 
Încercat să respingă cu capul, 
mingea a ajuns la BIRO I, care, 
tot cu capul, a lntrodus-o In 
ptasă. Cu glndul la majorarea 
scorului, gazdele s-au lăsat des
coperite ta apărare șl băcăuanii 
au inițiat dteva contraatacuri 
periculoase, unul dintre ele, cel 
din min. 73, soldtadu-se cu go
lul egalizator al proaspătului 
introdus ta joc, I. SOLOMON.

Gheorghe NERTEA

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAEl
Fond total de ctștlguri : 892.272 

lei, din care 183.664 lei, report 
la cat. 1.
• DUPĂ OMOLOGAREA CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
20 OCT. Meciurile XII ți XIH 
din acest concurs au fost In
versate, ca loc de desfășurare, 
prin înțelegeri luate între echi
pele respective. Din această 
cauză ele s-au anulat, toți par- 
ticipanțiî primind pronosticuri

exacte, indiferent de semnele în
scrise In buletine.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA .LOTO 8“ DIN 24 
octombrie. Extragerea I : 29 
71 io 6 : extragerea a II-a : 7U 
20 22 19 : extragerea a TIT-a ; 8 
49 52 16. Fond total de clștlguri 1 
592.919 lei, din care 78.392 lei, re
port la cat. 1.

3 ClȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 20 OC

puncte.

1. DUNAREA CSU 11 8 2 1 28- 7 18
2. C.S.M. Suceava 11 6 3 2 16- 9 15
3. Gloria Buzău 11 5 3 3 21-11 13
4. Gloria Bistrița 11 6 0 5 21-11 12
5. F.C.M. Prog. Br. 11 5 1 5 23-18 11
6. Ceahlăul P.N. 11 5 1 5 19-17 11
7. Prahova Ploiești 11 5 1 5 16-15 11
8. I.M.U. Medgidia 11 5 1 5 16-19 11
9. Viitorul Mec Vs. 11 4 2 5 1-7-19 10

10. Oțelul Galați 11 4 2 5 14-17 10
11. C.S.M. Borzeștl 11 4 2 5 10-14 10
12. C.S.M. Sf Gh. 11 4 2 5 10-15 10
13. Minerul G H. •) 11 6 0 5 16-22 10
14. C. S. Botoșani 11 4 1 6 11- 9 9
15. Unirea D. Focș. 11 4 1 6 10-15 9
M. Delta Tulcea 11 4 1 6 14-20 9
17. Dunărea Călărași 11 4 1 6 9-24 9
16. Viit. Gheordheni 11 3 2 6 11 20 8

) Echipă penalizată cu douâ

SERIA A ll-o
MECANICA FINA STEAUA 

BUCUREȘTI — ȘOIMII I.P.A. 
SIBIU 1—1 (0—0). Au marcat ;
Marcu (min. 47 — din 11 m) 
pen tiu gazde, respectiv Rotaru 
(min. 87).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CARPATI MIRȘA 3—1 (1—0). Au 
Înscris : Nlgnea (min. 10 șl 60). 
respectiv Epure (min. 75).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — UNIREA ALEXANDRIA 

3—1 (2—0). Au marcat Duml- 
treșcuță (min. 20 și «"), Goanță 
(min. 89), respectiv C ergliiccanu 
(min. 80).

PRECIZIA SACELE — META
LUL BUCUREȘTI 2—4 (2—1).
Au înscris : Dărăban (min. 17), 
Coltofeanu (min. 39), respectiv 
Baciu (min. 36 șl 82). Anghelina 
(min. 55), Nica (min. 77 — din 
11 m).

KOVA ROȘIORI — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—0 (1—0). Au
marcat : Lungu (min 43), Ste
fan (min. 59 și 69).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — I.P. ALUMINIU SLA
TINA 1—1 (1—1). Au Înscris : 
Simionov (min. 43) pentru bucu- 
reștenl, respectiv Petre (min. 13).

MINERUL MOTRU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 3—0 (0—0). 
Au marcat : Laurențiu (min. 07 
din 11 m șl 78), Asplciolu (min. 
77).

RAPID BUCUREȘTI — PAN
DURII TG. JIU 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost Înscris de Cojo- 
caru (min. 79).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI 1—4 (1—0). Au marcat : 
Ttrlea (min. 16), respectiv Săn- 
doi (min. 47 — autogol), Radu 
(min. 77 șl 83), Guda (min. 88). 
Meciul s-a disputat vineri.

Relatări de la : N. Tokacek. 
G. Octavian, V. Manollu, V. S«- 
căreanu, I. Negulescu, D. Brâ- 
nolu, G. Jugănaru, D. Moraru- 
Sllvna șl N. Ștefan.

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 octombrie) : I.P. Aluminiu
Slatina — Gaz metan Mediaș,
Progresul Vulcan București — 
Automatica București, Unirea
Alexandria — Luceafărul Bucu
rești, Dinamo Victoria București 
— Metalul București, Carpațl
MIrșa — ROVA Roșiori, Pandu
rii Tg. Jiu — Șoimii I.P.A. Si
biu, Minerul Motru — Precizia

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — IN
DUSTRIA SÎRK.EI C. TURZ-1 
2—1 (1—0). Au marcat : Heredea 
(min. 29) și Schwartzmau (min. 
83), respectiv Oltean /min 59).

MINERUL CAVNIC — RAPID 
ARAD 2—0 (2—0) ( Au înscris :
Cristea (min. h și Mociran <min. 
16).

ARMATURA ZALAU — GT O- 
RIA REȘIȚA 4—1 (2—0). a’J
marcat : Cozma (min. Năsă- 
lean (min. 7 și 75), Petruț (min. 
72), respectiv Ciurea (min. : . .

SOMEȘUL SATU MARE — U.M. 
TIMIȘOARA 4—1 (1—0). Au in-
scris : 'oth (min. 5), Pptaki 
(min. «0, 80 și 88), pentru gazde. 
Preda (nun. 63), pentru oaspeți.

STRUNGUL ARAD — ,.U*
CLUJ-NAPOCA 3—1 (2—0). Go
lurile au fost marcate de Tușa 
(min 14 și 77 — ultimul din pe
nalty), Ruska (min. 33), respec
tiv Porațclii (min. 88). Partida 
a avut loc simbfită.

C.S.M. REȘIȚA — F.C. BAIA 
MAKF I—0 (0—0). Autorul sin
gurului pol — Telcscu (min. 75).

AURU- BRAD — U.T. ARAD 
1—1 (0—0). Golurile au fost rea
lizate de Ștefânescu (min. 84 — 
din penalty) pentru gazde, res
pectiv Cura (min 80).

C.F.R. TIMIȘOARA — META
LURGISTUL CUGIR 3—1 (3—1).
Au insei is : Stănescu (min. 7).-» 
Pecarov (min. 11), Roșea (min. 
25), respectiv Cristea (min. 40).

C.I.L. SIGIIET — OLIMPIA 
SATU MARE 4—1 (2—0). Au
marcat : Caciureac (minutele 16,
30 — din 11 m, 60 și 65 — din 
penalty), respe tiv Mureșan 
(mim. 70 — din 11 m).

Relatări de la P. Lorincz, Z. 
Debrețeni, I. Domuța, Z. Kovacs, 
N. Străjan, D. Plăvițiu, Al. Jur- 
că, Șt. Marton și S. Pralea.

ETAPA VIITOARE (duminică
31 octombrie) : Olimpia Satu
Mare — Aurul Lrad, Gloria Re
șița — Minerul Cavnic. «,U- 
Cluj-Napoca — Metalurgistul Cu- 
gir, Rapid Arad — C.S.M. Re
șița, C.F.R. Timișoara — F. C. 
Baia Mare, Armătura Zalău — 
Strungul Arad. Industria sîrmei 
C. Turzil — Someșul Satu Mare, 
U.T. Arad — U.M. Timișoara, 
înfrățirea Oradea — C.I.L. Si
gh et.

1. U.T.A. 11 6 2 3 22- 7 14
2. „U“ Cluj-Napoca 11 6 1 4 23- 8 13
3. Minerul Cavnic 11 6 1 4 27-12 13
4. Oliimpia S. M. 11 5 3 3 22-12 13
5. Ind. sîrmei C.T. 11 6 1 4 14-10 13
6. Armatura Zalău 11 6 1 4 16-21 13
7. F.C. Baia Mare 11 5 2 4 17-12 12
8. C.S.M. Reșița 11 5 2 4 19-16 12
9. Aurul Brad 11 4 3 4 15-14 11

10. Someșul S. Mare 11 5 1 5 15-19 11
11. U M. Timișoara 11 4 3 4 13-18 11
12. Metolurg. Cugir 11 4 2 5 16-21 10
13. Gloria Reșița 11 5 6 10-22 10
14. Strungul Arad 11 3 3 5 11-16 9
15. Rc Id Arad 11 3 3 5 13-19 9
16. C.I.L. Sighet 11 4 1 6 11-23 9
17. C.F.R. Timișoara 11 3 2 6 10-16 8
18. înfrățirea Oradea 11 3 ‘1 7 8-18 7

- ■ ■_ ___ _____ J

TOMBRIE. Cat. I <18 rezul
tate) : 2 variante 25% autoturis
me „Dacia 1300“ ; cat. a II-a 
(12 rezultate) ; 2 variante 100% 
a 12.988 lei și 24 variante 25% 
a 3.247 lei ; cat. a lll-a (11 re
zultate) : 11 variante 100% a
2.445 lei ți 211 variante 25% a 
611 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la cat. I, obținute pe 
variante iucate 25% au revenit 
participantului STĂNESCU CON
STANTIN din Craiova care mal 
obține șl o suită de cîștlguri la 
celelalte categorii.

ANGLI V (etapa a 11-a) : Nor
wich — Aston Villa 1—J. Bir
mingham — Ipswich 0—0, Brigh
ton — West Ham 3—1, Ever
ton — Sunderland 3—1, Man
chester United — Manchester 
City 2—2, Nottingham Forest — 
Arsenal 3—0, Sto.'-e — Liverpool
1— 1. Swansea — Southampton
3— 2, Tottenham — Notts County
4— 2, Watford — Coventry 0—0, 
West Bromwich — Luton 1—0. 
Clasament : Manchester United 
22 p, West Bromwich 21 p, To- 
tenham 20 p, Liverpool șt West 
Ham 19 p etc. Aston Villa este 
pe locul 11 cu 15 p.

ITALIA (etapa a 7-a) : As- 
coli — Sampdoria 2—0, Cagdari — 
Torino 0—0, Cesena — Fio.enti- 
na 3—3, Genoa — Udinese 2—3, 
Juventus — Roma 2—1, Napoli -■ 
Avellir. > 1—1, Pisa — Inter 1—1, 
Verona — Catanzaro 3—1. Cla
sament : Roma și Verona 10 p, 
Juventus și Torino 9 p ele.
• In etapa a 12-a a campiona

tului iugoslav, adversara Corvi- 
nulul In „Cupa U.E.F.A.", F. C. 
Sarajevo, lucind in deplasare cu 
Radnickl Niș, a fost învinsă cu
2— 1.

® Pentru meciul amical de 
miercuri, la Roma, cu Elveția, 
Enzo Bearzot a anunțat urmă
torul „11" : Zoff —Gentile, Coilo- 
vati, Scirea, Cabrini, Marini, 
Dossena, Antognonl, Conti, 
Rossi, Graziani.
• Haka Valkeakoski a c'.știgat 

„Cupa Finlandei" : 3—2 (2—0) în 
finală cu KPV Kokkola.
• In Cupa Libertadorcs : la 

Buenos Aires : Flamengo Ria de 
Janeiro — River Plata 3—0 (l—0). 
Au marcat Izquierdo, Zico și Nu
nes. La Bogota : Tolima (Co
lumbia) — Olimpia Asuncion 
1—1.



TavmȘOL NICOLAI CEAUȘESCU 
A tFTCIUAT O VIZITĂ DE IIICRU

în jubeiul
(Urmare din pag 1)

stanța al P.C.K., Ion Petre, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., Ion 
Teșu, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Gheorghe 
Chivu, secretarul comitetului 
de partid de la C.A.P. Chirno- 
geni, Ștefania Ionescu, pre
ședinta C.A.P. Putineiu, jude
țul Teleorman, Virgil Pîrvu, 
muncitor Ia Combinatul de în
grășăminte chimice Năvodari, 
Czege Alexandru, președintele 
C.A.P. Salonta, județul Bihor, 
Diau Danieliuc, președintele 
C.A.P. Gurbănești, județul Că
lărași. ,

în continuare a fost citită 
Chemarea adresată tuturor ce
lor ce muncesc in agricultură, 
întregii noastre țărănimi de 
către participanții la marea 
adunare populară de la Con
stanța.

in ovațiile ți uraleie partici- 
panților la marea adunare 
populară a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Co.nunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului șl statului nostru a 
fost urmărită cu deosebită a- 
tenție, cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vii și pu
ternice aplauze. Aprecierile șl 
îndemnurile cuprinse în cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu găsesc un larg ecou 
în inimile și conștiința țără-

Campionatul de gimnastică ritmică 3 CONCURENTE AU CUCERIT 12 MEDALII
Ultima reuniune a finalelor 

campionatelor naționale de 
gimnastică ritmică, desfășura
tă sîmbătă dimineața, în sala 
Victoria din Ploiești, a fost — 
fără îndoială — și cea mai 
interesantă, pentru că ea a 
reunit, practic, pe cele mai 
bune reprezentante ale aces
tei discipline într-o compe
tiție menită să desemneze 
noile campioane ale țării pe 
obiecte. După ce cu o zi îna
inte Doina Stăiculescu, de la 
Flacăra roșie București, cuce
rise titlul de campioană na
țională absolută, era de aștep
tat ca această tinără gimnastă 
se se impună și în finalele pe 
obiecte. De fapt, așa s-a și 
întîmplat, pentru că Doina Stăi
culescu a ciștigat cu nonșa
lanță două noi' titluri, confir- 
mînd o dată în plus că este 
cea mai bună reprezentantă 
a gimnasticii ritmice la ora 
actuală. Prin prisma apropia
telor campionate europene, fi
nalele pe obiecte de sîmbătă 
dimineața reprezintă o garan
ție că, la apropiata compe
tiție din Norvegia, gimnastica

DINAMO BUCUREȘTI A CIȘTIGAT 
CAMPIONATUL FEMININ DE TENIS

Parcă niciodată nu au fugit 
spectatorii cu atîta febrilitate 
de la un teren la altul, chemaț* 
de nesiguranța rezultatului ti- 
nal, ca în splendida duminică 
de ieri, cînd noua formulă de 
disputare a campionatului națio
nal de tenis pe echipe (cu tur 
de primăvară și retur de toam
nă) a !at loc, nesperat, unei 
dîrze întreceri între formațiile 
mascu’lne Dinamo București și 
Steaua. Prima părea favorizată 
de performanța d‘n primăvară, 
dar ambiția, tenacitatea și dă
ruirea cu care au jucat ieri ste- 
liștii (compensînd adesea infe
rioritatea în gabarit) a dus la 
o incandescentă înfruntare spor
tivă. cu rezultate nescontate. 
Astfel. în afara lui Florin Se
gărceanu — de astă-dată foarte 
sigur pe sine, categoric în ac
țiuni, cu lovituri aspre, rapide 

care l-a depășit în cea mai 
frumoasă partidă a zilei pe un 
Adrian Marcu aflat la înălțimea 
tehnică a adversarului său, nld 
un alt jucător dinamovist n-a 
mai reușit să-și adjudece vreo 
partidă de simplu ! Nici chiar 
campionul țării, Laurențiu Bucur, 
care a redresat miraculos o si
tuație pierdută la 4—6, 1—5, de- 
jucînd 10 mecibaluri ale lui Mi
hai Șovar, cîștlgînd setul 2 cu 
8—6, dar pierzînd apoi copilă
rește pe cel decisiv. Livlu Han- 
caș, în cea mai bună formă a 
carierei sale (anul acesta), l-a 
întrecut simplu în două seturi 
pe Andrei Dîrzu și împreună 
cu Adrian Marcu a jucat un 
excelent meci de dublu, surda- 
sînd cuplul davls-cupmanllor

CONSTANJA
nimii dobrogene, mobilizîndu-1 
și stimulindu-i energiile și for
țele creatoare pentru înfăp
tuirea importantelor sarcini 
ce-i revin în actuala etapă de 
dezvoltare.

Marea adunare populară pri
lejuită de sărbătorirea „Zilei 
recoltei" și împlinirea unui 
sfert de veac de Ia încheierea 
cooperativizării in Dobrogea a 
luat sfirșit într-o atmosferă de 
vibrant patriotism. Mulțimea 
aflată pe platoul de la intra
rea principală a stadionului se 
prinde într-o imensă horă a 
bucuriei, „Hora recoltei", la 
care sint invitați să Ia parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Aceeași atmosferă sărbăto
rească o regăsim la plecarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
din municipiul Constanța. Mii 
de oameni ai muncii veniți să 
salute pe iubiții conducători au 
aclamat îndelung pentru partid 
și secretarul său general, dind 
și cu acest prilej glas simță- 
mintelor de profundă recunoș
tință pe care le nutresc față 
de cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, pentru tot ce a făcut 
șl face în vederea dezvoltării 
agriculturii, a întregii țări, pen
tru permanenta grijă ce o 
poartă fericirii și bunăstării 
poporului nostru. -

Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu mul
tă prietenie manifestărilor en
tuziaste ale constănțenilor.

noastră ritmică va putea rea
liza o performanță pe măsu
ra prestigioaselor succese ob
ținute de tinerele noastre 
gimnaste în recentele com
petiții internaționale.

Primul obiect inclus în pro
gramul finalelor a fost coar
da, la care Doina Stăiculescu, 
Mihaela Tănase și Dorina Cor- 
doș au fost principalele fa
vorite, clasate în această or
dine pe primele trei locuri, 
în timp ce Mihaela Tănase 
a evoluat cu mult lirism, cu 
dese schimbări de ritmuri, 
cu o plasticitate deosebită a 
mișcării, Doina Stăiculescu s-a 
detașat prin complexitatea 
deosebită și ritmul îndrăcit In 
care a executat exercițiul. Cele 
două zecimi avans cu care ea 
a obținut titlul de campioană 
a României la această probă 
reflectă, justificat, diferența 
față de adversarele sale. în 
următorul schimb, pe locul 
întîi s-a situat aceeași spor
tivă, Doina Stăiculescu, care 
s-a dovedit și la cerc o spor
tivă de reală valoare, cu un 
exercițiu care s-a detașat atît

Segărceanu — Dîrzu. Nu mai 
puțin merituoși au. fost și cei
lalți steliști (Răzvan Constanti- 
nescu, Florin Chiru sau, mal 
ales, Dorel Pop care a întrecu» 
un Emil Hnat prea limfatic în 
raport cu calitățile sale natura
le). Dinamo avea nevoie de un 
rezultat de 6—3 la meciuri, în 
disputa cu Steaua, pentru a fl 
sigură de titlul de campioană ; 
dar iată că la 6—2, un med de 
dublu hotărîtor ajunge pînă la 
întunericul apusului șl la situa
ția de 1—1 se amînă pentru luni 
dimineață, la ora 10, tot la a- 
rena Progresul. REZULTATE : 
Segărceanu — Marcu 6—2, 6—4 ; 
Dîrzu — Mancaș 4—6, 1—6 ; 
Bucur — Șovar 4—6, 8—6, 3—6 ; 
Fl. Ioan — R. Constantinescu 
4—6, 6—8 ; Hnat — Pop 9—11,
6—3, 1—6 ; Ciucă — Chiru 7—5, 
3—6, 3—6 ; Segărceanu, Dîrzu — 
Marcu, Mancaș 1—6, 3—6 ; Hnat. 
Ciucă — Pop, Chiru 2—6, 6—2,
6—1 ; Bucur, S. Popa — Con
stantinescu, Șovar 7—9, 6—3, 1—0 
Întrerupt.

Competiția feminină a fost 
cîștlgată de o foarte omogenă 
echipă dinamovlstă, neînvinsă în 
acest campionat. în partida de
cisivă de ieri, Dinamo — Poli
tehnica București 4—2 (M. Toto- 
ran — M. Romanov 5—7, 6—4, 
1—6 ; A. Dănllă — M. Testiban 
6—0, 6—2 ; M. Radu — C. Po
pescu 2—6, 4—6 ; T. Tache —
D. Predica 6—1, 6—1 ; Totoran, 
Dănilă — L. Romanov, Popescu 
6—3, 4—6, 6—4 ; Radu, Tache — 
Testiban, Predica 6—0, 6—3).

Victor BĂNCIULESCU

La Balcaniada da haltere, de la Ankara

ROMÂNIA - PE LOCUL DOI
ANKARA, 24 (prin telefon). Du

minică s-au încheiat in localitate 
întrecerile oelel de-a Xlll-a ediții 
a Balcaniadei de haltere a senio
rilor, la care au participat spor
tivi din toate țările peninsulei 
balcanice. După cum era de aș
teptat, puternica formație a Bul
gariei a ciștigat detașat pe na
țiuni, sportivii bulgari cucerind 
marea majoritate a titlurilor puse 
in joc. Echipa țării noastre s-a 
situat pe locul secund In clasa
mentul general, dar, din păcate, 
fără nici un loo I, doar cu 14 
poziții secunde la diferite cate
gorii de greutate — la total șl pe 
stiluri. Chiar dacă România n-a 
aliniat la această ediție a Balca
niadei prima garnitură, bilanțul 
este mediocru, sub posibilitățile 
sportivilor care ne-au reprezentat 
la Ankara. Un singur record (V. 
Roșu, la „smuls" — categoria 
pană — 125,5 kg — la a patra 
Încercare) este prea puțin șl nu 
reflectă potențialul halterofililor 
noștri. In disputele de sîmbătâ și 
duminică, Vasile Roșu, Gheorghe 
Iuga, Petre Becheru șl Vasile 
Ștefan au reușit rezultate mulțu
mitoare cu care au ocupat locuri 
secunde.

REZULTATE TEHNICE — cate
goria pană (60 kg) : 1. ștefan Di
mitrov (Bulgaria) 275 kg, 2. Y. 
Sideropoulos (Grecia) 260 kg, 3. 
Constantin Chiru (România) 250 kg, 
4. Vasile Roșu (România) 250 kg; 
stilul „smuls" : 1. Dimitrov 122,5 
kg, 2. Roșu 120 kg — la a patra 
încercare 125,5 kg — nou record 
românesc, 3. Chiru 117,5 kg ; 
„aruncat" : 1. Dimitrov 152,5 kg, 
2 Sideropoulos 150 kg, 3. Chiru
142,5 kg... 5. Roșu 130 kg. Cat. 
ușoară (67,5 kg) : 1. Alexandr
Varabanov (Bulgaria) 330 kg, 2. 
Gheorghe Iuga (România) 280 kg;
3. H. Has (Turcia) 265 kg ; 
„smuls" : 1. Varabanov 147,5 kg,
2. Iuga 125,5 kg, 3. Has 120 kg. ; 
„aruncat" : 1. Varabanov 187,5 kg,
2. Iuga 155 kg, 3. A. Loll (Alba
nia) 147,5 kg. Cat. semimijlocie:
1. Haruri Akkaya (Turcia) 312,5 
kg, 2. P. Lesporidis (Grecia)

prin compoziție, cit și prin 
execuție. Fără îndoială, în 
balanța rezultatului final a 
atîrnat și nota din prima zi, 
Doina fiind aceea cane por
nea favorită.

în al treilea schimb au fost 
programate exercițiile la mă
ciuci. De data aceasta, cea 
mal bună s-a dovedit a fl 
Dorina Cordoș, campioana na
țională absolută pe anul tre
cut, care a prezentat un exer
cițiu de o complexitate deo
sebită, executat cu multă 
precizie și siguranță. Ca de 
obicei, a impresionat ținuta 
și expresivitatea fostei cam
pioane, astfel că ea a reali
zat o notare foarte bună, care 
i-a asigurat primul loc în pro
bă. La o zecime diferență 
s-a situat Doina Stăiculescu, 
Iar pe locul trei s-a clasat Mi
haela Tănase, autoare a celei 
mai bune note din finală, 9,75.

Finalul competiției, exerci
țiul la panglică, ne-a adus o 
campioană in premieră, spor
tiva brașoveancă Mihaela Tă
nase repurtînd un frumos și 
meritat succes. Pe locurile 
următoare, la egalitate, Dorina 
Cordoș și Doina Stăiculescu.

Iată primele trei clasate in 
finalele de gimnastică ritmi
că : coardă : Doina Stăicu
lescu (Flacăra roșie Buc.) 
19,S0, Mihaela Tănase (C.S.S. 
Brașovia) 19,40, Dorina Cordoș 
(C.S.S. nr. 2 Buc) 19,10 ; cerc ; 
Doina Stăiculescu 19,50, Dorina 
Cordoș 19,20, Mihaela Tănase 
19,05 ; măciuci : Dorina Cor
doș 19,55. Doina Stăiculescu 
19,45, Mihaela Tănase 19,35 ; 
panglică : Mihaela Tănase
19,30, Dorina Cordoș și Doina 
Stăiculescu 19,20.

Constantin MACOVEi

SE APROPIE MECIUL DE RUGBY CU FRANȚA
Sîmbătă în „Giulești4* a avut 

loc un reușit trial la care a 
luat parte lotul național de rug
by, mal bun ca primul, cel de 
miercuri. Dar cum un trial ră- 
mîne întotdeauna doar un... 
trial, jocul nu a fost pe deplin 
concludent, „galbenii4* i-au în
vins pe „roșii* cu 40—17 
(12—17 !) lăsînt încă destule sem
ne de suspensie în privința e- 
chlpel care va fi formată spre 
a înfrunta duminică puternica 
națională a Franței.

Un mare semn de întrebare 
persistă în privința postului de 
mijlocaș la grămadă, acolo un
de de obicei operează căpitanul 
echipei, Mircea Paraschiv. El nu 
a jucat nici sîmbătă (hematom 
la gambă) șl abia mîlne (un 
nou meci de verificare cu Ra
pid) se va ști dacă el va fi du
minică „operațional**. Cine l-ar

290 kg, 3. L. llLadis (Grecia) 
285 kg ; „smuls** : 1. Akkaya
137.5 kg, 2. G. Koev (Bulgaria)
130 kg — a rabat de trei ori 185 
kg la ,, aruncat44, 3. A. Konda 
(Albania) 130 kg : „aruncat** : 1. 
Akkaya 175 kg, 2. Lesporidis 165 
kg, 3. IliadLs 165 kg — la această 
categorie nu am avut concurenți. 
cat. mijlocie (82,5 kg) : 1. Nikolov 
Bocv (Bulgaria) 335 kg, 2. Petre 
Becheru (România) 312,5 kg, 3. 
Tiberiu Kiskalo (România) 310 kg; 
„smuls1. Boev 145 kg, 2. Kis
kalo 140 kg, 3. Y. Dargtnly (Tur
cia) 140 kg, 4. Becheru 137,5 kg; 
„aruncat** : 1, Boev 190 kg, 2. 
Becheru 175 kg, 3. Kiskalo 170 kg 
cat. semigrea (90 kg) : 1. Ivan
Angelov (Bulgaria) 355 kg, 2. Va
sile Ștefan (România) 342,5 kg, 
3—4. VI. Zmid (Iugoslavia) 335 
kg, N. LLiadis (Grecia) 335 kg ; 
„smuls** : 1. Angelov 160 kg, 2. 
Ștefan 157,5 kg, 3. Iliadis 145 kg ; 
„aruncat** : 1. Angelov 195 kg, 2. 
Zmlci 192,5 kg, 3. Iliadis 190 kg,
4. Ștefan 185 kg. Cat. grea- 
ușoară (100 kg) : 1. Hris-
to Keranov (Bulgaria) 355 kg,
2. G. Panaiatakis (Grecia) 355 kg,
3. R. Uzel (Turcia) 330 kg ; 
„smuls**: 1. Panaiatakis 165 kg,
2. Kenanov 155 kg, 3. Z. Kopar
(Iugoslavia) 150 kg: „aruncat** : 
1. Keranov 200 kg, 2. Panaiatakis 
190 kg, 3. Ozel 185 kg (fără 
concurenți români), Cat. grea 
(110 kg) : 1. Iordan Cialakov
(Bulgaria) 375 kg, 2. D. Zarzava- 
tidis (Grecia) 367,5 kg, 3. J. Soldo 
(Iugoslavia) 300 kg ; „smuls** : 
1. Ciolakov 170 kg, 2. Zarzavatidis
162.5 kg, 3. Soldo 130 kg ; „arun
cat** : 1. Cialakov 205 kg, 2. Zar- 
zavatidis 205 kg, 3. Soldo 170 kg 
(fără concurenți români). Cat. su- 
per-grea (4-110 kg) : 1. Antonio 
Krastev (Bulgaria) 400 kg, 2. I. 
Tintaros (Grecia) 345 kg. 3. Teo
dor Popa 335 kg ; „smuls** î 1. 
Krastev 180 kg, 2. Tintaros 155 kg,
3. Popa 145 kg; „aruncat** : 1. 
Krastev 220 kg, 2. Popa 190 kg,
3. Tintaros 190 kg.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
NAȚIUNI : 1. Bulgaria 330 p, 2. 
România 250 p, 3. Grecia 233 p,
4. Albania 201 p, 5. Turcia 199 p,
6. Iugoslavia 160 p.

Ion OCHSENFELD

SHTCJIONATA DIVIZIONARĂ A ROMĂNIfl-
R. D. GERMANĂ 21-21, IA HANDBAL

BRAȘOV, 24 (prin telefon). A- 
proape 2 000 de spectatori au ți
nut să fie prezenți, duminică di
mineață, în Sala sporturilor, la 
întâlnirea am leală de han dbal din
tre SeL divizionară a României 
și reprezentativa R.D. Germane. 
Evoluția celor două formații fe
minine, participante la „Trofeul 
Carpați*, care începe marți în 
localitate, a fost la înălțimea u- 
nui med cu miză. întâlnirea s-a 
încheiat cu un just rezultat de 
egalitate : Sel. divizionară a Ro
mâniei — R.D. Germană 21—21 
(9-10).

Jocul a fost plăcut, cu angaja
ment fizic total. Atuurtle handba
listelor noastre s-au dovedit însă 
insuficiente pentru a depăși e- 
chipa campioană mondială. în 
prima repriză, sportivele pregătite 
de R. Drăgănescu șl C. Lache 
au ratat nu mal puțin de 14 
atacuri, fie prin pasare defectuoa
să (în aut sau la adversare), fie 
prin aruncări neglijente la poar
tă. Partenerele s-au dovedit mal 
rapide șl cu mal multă forță de 
aruncare. în partea a doua a 
meciului, jocul echipei noastre

A FOST ALCĂTUITA ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI
PARIS (Agerpres). — După 

cum transmite agenția France 
Presse, a fost alcătuită selecțio
nata Franței în vederea meciu
lui cu echipa României din ca
drul campionatului european de 
rugby — „Cupa F.I.R.A.", oe se 
va disputa duminică la București.

Iată componența „15“-lui fran
cez : Serge Blanco (Biarritz). Mi
chel Fabre (Bezlers), Philippe 
Sella (Agen), Pierre Chadebech 
(Brlve), Patrick Esteve (Narbo- 
nne), Didier Camberabero (La 
Voulte), Pierre Berbizler (Lour

putea înlocui, poate Eduard Su- 
ciu (nechemat la lot), care a 
jucat o repriză lăsînd o bună 
impresie, sau Nicușor Dinu ? 
Neconcludent și testul pilierului 
C. Gheorghe, dominat net în 
momentele fixe (grămezi) de 
„vizaviul*4 său, veteranul Con
stantin Dinu (mereu el) și 
pentru că constănțeanul Opriș 
— după noi cel mal activ pilier 
în jocul de miercuri (sîmbătă 
nu a fost folosit, apelîndu-se 
la... Cioarec) — este barat, în 
viziunea antrenorilor, de Bucan 
(o certitudine), el neputînd — 
ni se spune — juca pe cealaltă 
parte a grămezii, deși antreno
rul său de club, prof. Mihai 
Naca, susține că este la fel de 
bun pe ambele flancuri ! Dar 
Opriș e tînăr, mal are timp. 
Neprecizat este șl jucătorul de 
la „deschidere4* (Alexandru nu 
a jucat fiind ușor accidentat).

T A L E X
ATLETISM e Maratonul de la 

New York (16 000 concurenți) a 
revenit americanului Alberto Sa
lazar (a treia victorie consecuti
vă) cu timpul de 2h 09:29, urmat 
de Rodolfo Gomez (Mexic) — 
2h 09:33. La feminin, norvegiana 
Grete Waltz a obținut a patra 
victorie In ultimele 5 ediții, cu 
timpul de 2h 27:14.

POLO • Cupa cupelor (sferturi 
de finală) : Belgrad: O.S.C. (Un
garia) — A.Z.C.-Alsen (Olan
da) 8—7 (2—2, 1—2, 2—1, 3—2),
Partizan (Iugoslavia) — Duisburg 
(R.F.G.) 9—3 (lr—1, 3—0, 2—0.
3—2), Partizan — A.Z.C.-Alsen 
11—11 (3—2, 0—3, 3—4, 5—3), Duis
burg — O.S.C. 8—7 (1—1, 2—0,
2—2, 3—4) ; Barcelona: Montjulch 
(Spania) — Crișul Oradea 14—10 
(3—3, 3—1, 1—3, 7—3)

RUGBY • Meci în cadrul cam
pionatului european, „Cupa 
F.I.R.A.", la Moscova: U.R.S.S. — 
R.F. Germania 31—9.

ȘAH • Sîmbătă s-a încheiat 
turneul de la Novl Sad cu victoria 
neașteptată a maestrului inter
național Jon Van Der Wiel 
(Olanda), In vlrștă de 23 de ani. 
Iată clasamentul final la capă
tul celor 13 runde : 1. Jon Van 
Der Wiel (Olanda) 8,5 p, 2. Pe- 
tar Popovicl (Iugoslavia) și Mi
guel Quinteros (Argentina) 8 p, 

■I. Zoltan Ribii (Ungaria) și Pre- 
drag Nikolici (Iugoslavia) 7,5 p,
6. Iuri Razuvaiev (U.R.S.S.) 7 p,
7. Bojan Kurajița (Iugoslavia) 
șl Oleg Romanîșin (U.R.S.S.)
6,5 p, 9. Florin Gheorghiu (Româ
nia) 6 p, 10. Aiexei Suetln 
(U.R.S.S.) și Milan Bjelajao 
(Iugoslavia) 5,5 p, 12. Svetozar 
Gllgoricl (Iugoslavia) 4 p, 13. 
Anton Deze (Iugoslavia) 3,5 p. 
tn ultimele runde Fl. Gheorghiu 
a nierdut la Romanîșin și a re
mizat cu Kurajița. • Fostul cam
pion mondial, Robert Fischer, a 
revenit In lumea șahului puc’ o 
absență de zece ani, jucSh8>z.j 
maestrul canadian Peter Byiasas. 
Meciul s-a desfășurat (într-o 
localitate din California) în 17 
partide blitz, marele maestru a- 
merican avind 2 minute timp de 
gîndire pentru flecare partidă 
față de 5 minute acordate ad
versarului său. Bobby Fischer a 
ciștigat toate cele 17 partide.

(f)
s-a mai închegat. A fost supor
tul trecerii la conducere (17—15 
în min. 47), dar Încă o dată a 
ieșit în evidență faptul că Vio
rica Ionică și colegele sale sîrit 
incapabile să mențină un rezultat 
favorabil. Ar trebui să se știe 
că reprezentativa noastră are ne
voie acum, în preajma campiona
tului mondial din Ungaria' (si, 
mal ales, acolo!), de victorii și 
nu de comportări onorabile.

Au înscris : Oacă 8, Pătruț 3, 
T6r3k 3, Oprea 2, Iordache 2, 
Turbatu 1, Ciubotaru 1, Avâda^ 1 
1 — pentru Sel. divizionară ă 
României, Kunisch 6, Uhlig 4, 
Krliger 4, Wunderlich 2, Wagner 
2, Rost 1, Schultz 1 și Geyer 1 
— pentru reprezentativa R.D. 
Germane.

Au arbitrat : Vaclav Formanck 
șl Josef Ambrus (Cehoslovacia).

Cea de a XXII-a ediție a „Tro
feului Carpați* la handbal femi
nin Începe marți în Sala spor
turilor din Brașov și reunește re
prezentativele R.D. Germane, Un
gariei, Uniunii Sovietice și Ro
mâniei.

Ion GAVRILESCU

des), Jean-Franțois Rodriguez 
(Mont de Marsan), Jean-Luc 
Jolncl, Jean-Pierre Rives (Racing 
Club de France) — căpitanul e- 
chipei, Jean Condom (Le Boucau) 
Daniel Nevallier (Graulhet), Ro
bert Paparemborde (Pau). Phi
lippe Dintrans (Tarbes), Pierre 
Dospital (Bayonne).

Ca rezerve figurează Jean- 
Louis Dupont, Daniel Dubroca 
(Agen). Philippe Buchet (Nisa). 
Gerald Martinez (Stade Toulou- 
sain), Patrick Mesny (Grenoble) 
șl Bernard Vivies (Agen).

u
iar Podărescu a dovedit în tre
cut a nu fl o... soluție. Nici 
centrii nu sînt încă stabiliți. In 
urma celor două trialuri publi
ce echipa s-ar putea contura șl 
astfel : fundaș : V. Ion (exce
lent pe acest post) l-a eclipsat 
pe fostul titular Gh. Florea ; 
aripi : aceiași Fuicu și Aidca ; 
centri : Lungu și Holban ; mij
locaș la deschidere Alexandru, 
totuși (deoarece Bucos nu a 
fost încercat) ; demi : Paras
chiv (?) ; linia a treia : Mura- 
riu (în revenire de formă), L. 
Constantin (un tînăr pe care-l 
vedem într-o lumină foarte fa
vorabilă), E. Stoica ; linia a 
doua : Dumitru — Caragea
(foarte buni, mal ales primul) : 
linia întîi : Bucan, Munteanu șl 
Dinu (în condițiile arătate).

Dimîtrie CALtlMACHI
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