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04CU04 în Capitală s-a deschis etapa de iarnă a ,,DACIADEI“

UN IMENS TABLOU SUGERÎND BUCURIA DE A FACE SPORI8

Secvență de la întrecerile din parcul Plevnei...
„în Capitală, azi la ora 8. 

silit minus 5 grade". Informa
ția pusă la dispoziție de postu
rile noastre de radio duminică 
dimineață a declanșat la unii 
„părinți grijulii" față de'odras
lele lor reacții de genul.: „Azi 
e tare frig. Nu ieși. îți cauți 
de lucru prin casă. Mai faci 
lecții, mai te uiți la televi
zor...".

Nu mulți, bineînțeles, au pri
mit asemenea sfaturi. Dovadă 
că mii de elevi, tineri din în
treprinderi și instituții au sfi
dat frigul fi, imbrăcați sportiv, 
în treninguri frumos colorate, 
cu câciulițe în cap, sau fără, 
au plecat spre diferite baze 
sportive pentru a lua parte la 
un eveniment cu totul deose
bit în viața sportivă a țării : 
deschiderea celei de a III-a e- 
diții a competiției sportive na
ționale „Daciada", etapa de 
iarnă. De fapt, evenimentul nu 

.. s-a petrecut. într-un singur loc, 
'' ’ ci pe multe baze sportive din 

toate cele 6 sectoare ale Capita
lei : la Cireșarii (sectorul 1), 
Cutezătorii (sectorul 2), Voini
celul (sectorul 3), Parcul Tine
retului (sectorul 4), complexul 
Progresul (sectorul 5) și Par
cul din Calea Plevnei (sectorul 
6). Noi ne-am aflat ieri, cu car

netul de Însemnări și annratul 
de fotografiat, in multe din a- 
ceste locuri, dar am zăbovit 
mai mult In parcul Plevnei de 
pe malul Dîmboviței. „Pornim 
in aeeaslă ediție — ne spunea 
Nicolae Stancu, președintele

Triunghiularul ac sfrlmft (tinerel) Romania - Bulgaria - R.D.0.

ÎNVINGĂTORI, FLORETISTA GEORGETA BECA (România) 
Șl SPADASINUL TORSTEN KUHNEMUND (R.D.G.)

După trei zile de Întreceri, 
s-a Încheiat, în sala Floreasca 
din Capitală, „triunghiularul" 
de tineret la scrimă Bulgaria 
— R.D.G. — România, iniția
tivă prețioasă a federației 
noastre de specialitate, preo
cupată de schimbul de mllne 
al scrimei românești. Șl ar fi 
bine dacă s-ar putea găsi mo
dalitatea unor confruntări mal 
dese la nivelul speranțelor, 
numai astfel avînd posibilita
tea verificării reale a tinere
tului, In vederea titularizării 
celor mai buni juniori în' pri
mele reprezentative.

SImbătă s-au disputat ulti- 

Consiliulul municipal București 
pentru educație fizică și sport 
— dornici să Îmbunătățim ca
litativ Întrecerile și celelalte 
manifestări din cadrul „Da- 
ciadei". Acum, in preajma u- 
nor mari evenimente din viața 
țării — Conferința Națională a 
partidului, aniversarea procla
mării Republicii și Alegerile 
de deputați in consiliile popu
lare — ne angajăm să ridicăm 
compctifia chiar din start pe 
noi trepte, să-i îmbogățim con
ținutul educativ".

In Parcul din Calea Plevnei 
a fost ieri un spectacol sportiv 
și de... sănătate de toată fru
musețea, la care au luat parte 
circa 3 000 de elevi și alți 
tineri din Întreprinderile și 
Instituțiile existente în sector. 
Deci, de la 30 de școli genera
le, 11 licee șl 12 asociații spor
tive (Semănătoarea, URBIS, 
Frigocom, Turbomecanica, Ipro-

Modesto FERRARINI

(Continuarg tn pag. 2-3)

mele două probe individuale, 
cele de floretă feminină și 
spadă. Ca șl In reuniunea an
terioară, finalele au revenit 
reprezentanților scrimei noas
tre și celei din R.D.G., învin
gătoare la floretă feminin fi
ind Georgeta Beca (16 ani, e- 
leva antrenorului R. Pelegrini, 
de la C.S.Ș. Energia Buc.), Iar 
la spadă pe primul loc situîn- 
du-se neînvins Torsten Kiih- 
nemund (R.D.G.). în întrece
rea floretlstelor, principalele 
favorite, reprezentantele noas
tre Elisabeta Guzganu și Csila 
Ruparcsics, ambele participan
te la recentele „europene" de

| CETĂȚENI Șl CETĂȚENE ! ;
Programul cu care Frontul Democrației și Unității : 

| Socialiste se prezintă in fața alegătorilor, plat- S 
forma politică a candidaților săi este Programul : 
Partidului Comunist Român, Programul făuririi so- 

| cietății socialiste multilateral dezvoltate și al i 
| înaintării patriei spre comunism, materializat in \ 
% obiectivele actualului plan cincinal, in hotăririle Ș 

Congresului al XK-lea al partidului — obiective a ; 
căror înfăptuire este hotărîtoare pentru viitorul pa- 

| triei noastre, pentru bunăstarea și fericirea tuturor ; 
celor ce muncesc.
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DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ;
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Turneul final de lupte greco-romane

CE FRUMOS SPECTACOL SPORTIVI...
Dinamo — primul

Trei zile, la Dinamo, un fru
mos spectacol sportiv, cu o 
„distribuție" numeroasă (110 
participanți), în frunte cu lup
tători de renume pe plan in
ternațional : Ștefan Rusu, Ion 
Draica, Nicolae Zamfir, Vasile 
Andrei (au absentat, însă, Ște
fan Marian și Ștefan Negri- 
șan !). Au fost multe meciurile 
care au concurat la un eventual 
premiu de frumusețe. în ceea 
ce ne privește, l-am alege pe 
cel — încă din preliminarii — 
dintre Ion Tccuceanu și Dinu 
Obrocca. Prin aceste atribute, 
ca și prin multe altele, turneul 
final al concursului republican 
de lupte greco-romane pe cate
gorii de greutate șl-a dovedit, 
concludent, utilitatea.

la Modling, prima fiind chiar 
finalistă a probei, n-au reușit 
să se impună, E. Guzganu ra- 
tînd chiar intrarea în finală, 
datorită unor nescontate tn- 
frîngeri în fața floretistelor 
din R.D.G., Ladenberger (1—5) 
și Relsen (0—5) I Astfel, ea a 
încheiat cu un surprinzător 
eșec un sezon promițător. Și 
pentru că nici coechipiera sa 
din echipa reprezentativă, 
Csila Ruparcsics, n-a urcat 
pe podium, rezultă clar că am-

Paul SLĂVESCU

(Continuare tn pag 2-3)

loc pe echipe
Scontat, întrecerile au fost 

dominate de sportivii cluburilor 
bucureștene Dinamo șl Steaua 
(cu loturi valoroase și sportivi 
bine pregătiți), dar a pasionat 
șl întrecerea pentru locul 3 
dintre luptătorii de la C.S.M. 
Metalul Rădăuți și cel de la 
Farul Constanța, două pepinie
re care confirmă, de flecara 
dată, munca desfășurată cu pa
siune și competență de antre
norii secțiilor respective.

Citeva cuvinte despre finale, 
în general de bună valoare teh
nică. La 48 kg., nici Ion Asaf- 
tei, nici Ilie Miuți n-au putut 
trece de mal experimentatul C. 
Sculurici, astfel îneît problema 
acestei categorii: de greutate 
rămîne deschisă... La 52 kg — 
o reintrare promițătoare, mal 
ales în perspectiva categoriei 
de care aminteam : multiplul 
campion Constantin Alexandru, 
învingător detașat. Finală de 
„zile mari" la cat. 57 kg între 
Nicolae Zamfir și Clim Filipov, 
primul cîștigător la puncte cu 
5—2. La fel de spectaculoasă a 
fost întrecerea dintre G. Du- 
mitriu și C. Lță, încheiată — 
la prima decizie — cu 7—7 în 
favoarea lui Dumitriu. In urma 
contestației, dinamovistul Uță 
primește însă bonificația cu
venită de un punct (de care 
arbitrii... uitaseră !) și cîștigă 
finala categoriei. I. Tccuceanu 
(cat. 63 kg;, Șt. Rusu (cat. 74 
kg.) și S. Ilerțea (cat. 82 kg.)
— ultimul o mare promisiune !
— își înscriu, fără dificultate, 
numele pe lista cîștigătorllor. 
Aproape 5 minute de luptă 
fără nici un punct și arbitrii

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3)

Etapa a 14-a a Diviziei „A“ de fotbal

iN PRIM PLAN, DIN NOU INDISCIPLINA 
Șl NIVELUL SCĂZUT AL JOCURILOR

Programate pe distanța a două zile (6 dintre ele sîm- 
bătă. iar celelalte trei duminică), partidele etapei a 14-a 
s-au disputat in condițiile unor temperaturi neașteptat de 
scăzute, specifice iernii. Dar frigul pătrunzător nu poate 
constitui singura explicație a slabei calități pe care au 
avut-o aproape toate jocurile acestei etape. Cu atit mai 
puțin s-ar putea, de asemenea, pune pe seama frigului 
numeroasele acte de indisciplină care — in (iuda ener
gicelor avertismente date pină acum — au continuat să 
se producă in meciurile primei noastre divizii.

Fără a fi in măsură a susține că au manifestat o exi
gență sporită, arbitrii partidelor disputate simbătă și 
duminică au sancționat 31 de jucători cu cartonașe gal
bene, iar un alt jucător (Șerbănoiu, de la Politehnica Ti
mișoara, care și-a lovit adversarul cu piciorul) a fost 
eliminat de pe teren. Un adevărat record de cartonașe 
pentru o singură etapă (și chiar pentru un meci, așa 
cum a fost cazul la Timișoara — 6 cartonașe galbene șt 
unul roșu, și la Oradea — 7 cartonașe galbene), care se 
constituie într-un nou și puternic semnal de alarmă. Un 
semnal că în acest fel nu se mai poate continua și că 
trebuie întreprinse măsuri și mai eficiente pentru curma
rea indisciplinei de pe terenurile noastre de fotbal.

Împreună cu precara stare disciplinară, calitatea me- 
• diocră și submediocră a jocului prestat de divizionarele 

noastre „A“ (chiar și cele din fruntea clasamentului) 
nemulțumește, de asemenea, în mare măsură. Faptul că 
ne apropiem de finalul sezonului (au mai rămas de dis
putat doar trei etape) nu poate, constitui o scuză a aces
tei nedorite realități. Cu atit mai mult cu cit fotbaltl 
nostru se află încă in fața unor dificile confruntări in
ternaționale dintre care aceea a reprezentativei țării în 
Italia, la 4 decembrie, in cadrul preliminariilor campio
natului european, angajează jucători de la citeva cluburi, 
care trebuie să se mențină pină atunci la potențialul lor 
cel mai bun. Nu numai printr-o pregătire intensă, ci și 
prin jocuri. Dar nu prin jocuri de un asemenea stab 
nivel cum ne-a oferit etapa de simbătă și duminică.

Constantin FIRANESCU

REZULTATE TEHNICE
Sîmbătâ 6 noiembrie
„Poli" Tim. - F.C.M. Brașov 
Steaua - F.C. Constanța
S.C. Bacău - Petrolul Ploiești 
F.C. Bihor - F.C. Argeș
A.S.A. Tg. M. - Sportul studențesc 
Polit. lași - F.C. Olt
Duminică 7 noiembrie

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

3- 0 (0-0)
4- 0 (3-0) 
0-0

CLASAMENTUL

Dinamo — C. S. Tîrgoviște
Univ. Craiova - Jiul Petroșani 
Chimia - Corvinul

1. DINAMO 14 7 7 0 29- 9 21
2. Sportul studențesc 14 8 4 2 21- 8 20
3. Corvinul 14 6 6 2 18- 8 18
4. Univ. Craiova 14 8 1 5 26-10 17
5. S.C. Bacău 17 7 3 4 21-16 17
6. Steaua 14 6 5 3 22-17 17
7. F.C. Argeș 14 6 3 5 19-16 15
8. F.C. Bihor 14 7 1 6 31-29 15
9. Jiul 14 4 6 4 13—20 14

10. F.C. Olt 14 6 1 7 18-15 13
11. A.S.A. Tg. Mureș 14 4 5 5 11-15 13
12. Petrolul Ploiești 14 6 1 7 18-28 13
13. Chimia Rm. V. 14 5 2 7 12-16 12
14. Politehnica lași 14 3 6 5 13-17 12
15. F.C.M. Brașov 14 5 1 8 16-25 11
16. C.S. Tirgoviște 14 2 5 7 11-20 9
17. „Poli" Timișoara 14 3 2 9 14-28 8
18. F.C. Constanța 14 2 3 9 15-31 7

ETAPA VIITOARE (13 noiembrie)
Universitatea Craiova
Jiul Petroșani
F.C. Olt
Sportul studențesc
F.C. Constanța 
Corvinul Hunedoara
F.C.M. Brașov
F.C. Argeș
C.S. Tîrgoviște

Dinamo
„Poli" Timișoara
F.C. Bihor
Chimia Rm. Vîlcea
Petrolul Ploiești
Steaua
Politehnica lași
S.C. Bacău
A.S.A. Tg. Mureș

LIDERUL A LUAT 
UN PUNCT AVANS 
® F.C.M. Brașov a reușit singura victorie in deplasare • 
F.C. Constanța - autoarea surprizei etapei • La lași și 
Oradea, victorii ale gazdelor in ultimele minute ® Scorul 
etapei, la Craiova, unde, simbătă, va avea loc marele derby 

Universitatea - Dinamo

La centrarea lui Barbu, Minea va relua spectaculos în gol 1 
1—0 pentru echipa bucureșteană (Fază din meciul Steaua 
— F.C. Constanța) Foto : Dragoș NEAGU

GOLGETERII
12 GOLURI f Grosu — 3

din 11 m. 9 GOLURI : Kun. 
8 GOLURI : Simaciu, Petcu 
(F.C. Constanța) — 5 din 
11 m. 7 GOLURI : M. San
du, Gîngu — 2 din 11 m. 
Nemțeanu — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Cămătaru, FI. 
Grigore, Soșu. Cîmpeanu —
I din 11 m 5 GOLURI : Pre
peliță, Balint D. Georgescu 
— 1 din 11 m, Andone — 1 
din 11 m Bălăci — 1 din
II m, Clrtu — 1 din 11 m.

(Cronicile meciurilor în pag 2-3)



METALUL C.S.Ș. Rm. VÎLCEA A CIȘTIGAT CAMPIONATUL NAȚIONAL i

CUPA ROMÂNIEI" LA TENIS DE MASA DE HOCHEI

AKAU, 1 (prin telefon). O 
«piendidă performanță a realizat 
echipa feminină de tenis de masă 
Metalul C.S.Ș. Bimnicu Vilcea 
(antrenori — Traian Ancuța și 
Eugen Popeseu), care a reușit sâ 
cucerească „Cupa României*'. Es
te o victorie a seriozității cu ea
re este privită selecția șl se face 
pregătirea la Rm. Vilcea (și la 
care trebuie asociată contribuția 
Centrului federal — antrenor 
Laurențiu Gheorghiu, unde, se 
perfecționează 4’ din cele 6 com
ponente ale formației). O victorie 
a omogenității la cele 3 catego
rii de vîrstă. pe care o testează 
această competiție.

Deosebit de interesantă
anala cu Înfrățirea Tg. Mureș 
(antrenor Ioan Lohr), în care 
activează Olga Nemeș, finală clș-

tigată de sportivele vîlcene cu 
10—-4. Iată desfășurarea paitidei: 
Ana
2—0, Maria Bogoslov — Olga Ne
meș '
Margareta Boancă 2—1, 
nescu — Kinga Lonr 0—2, Came
lia Oțelea — Reka Mihaly 2—0, 
Anta Gîrbină — Zsuzsana Matefy 
2—0. Bogoslov, Ciobancan — Er- 
d6s, Nemeș, 2—0, Popescu, Anes- 
cu — Lohr, Boancă 2—1, Oțelea, 
Gîrbina 
Popescu 
can — 
Boancă 
2—0 și

Ciobancan Emse Erdos

0—2, Florina Popescu —
Elena A-

a lost

TEROM IAȘI A CUCERIT
,CUPA OE TOAMNĂ-

— Mihaly, Mately 2—0, 
— Nemeș 0—2, Cioban- 

Lohr 0—2, Gîrbină — 
2—0, Anescu — Mihaly 
Bogoslov — Erdos 2—1. 

Clasament final : 1. Metalul C.S.Ș. 
Hm. Vilcea, 2. înfrățirea Tg. Mu
reș, 3. Constructorul Tg. Mureș, 
4. Progresul IIRUC București, 5. 
C.S. Arad, 6. C.S.Ș. I București, 
7. Metalurgistul Cugir, 8. C.S.M. 
Buzău, 9. C.S.Ș. II Constanța, 10. 
C.S.M. Iași, 11. MILMC — C.P.L. 
București, 12. C.S.Ș. Rovine Cra
iova, 13. C.S.M. Cluj-Napoca, 14. 
Spartac București, 15. C.F.R — 
C.S.Ș. Petroșani, 15. Faimar Bala 
Mare.

Mircea COSTEA

Pe patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală s-a încheiat 
ieri cel de al 4-lea turneu din 
cadrul primei seni valorice a 
campionatului național de hochei. 
Cîștigînd toate partidele, forma
ția bucureșteană Steaua s-a des
prins în mod decisiv, avînd acum 
un avans de 10 puncte în clasa
ment. Iată rezultatele de sîmbătă 
și duminică :

STEAUA — DUNAREA 9—3 
(2—1, 4—1, 3—1). Au marcat : Ca- 
zacu, Huțanu, Nistor — cîte 2, 
Hălăucă, Olinici, Ungureanu, res
pectiv Marcu, Antohi și Liga.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DINAMO 4—0 (0—0, 3—0, 
1—0). Autorii golurilor : Demeter, 
Bartalis, B. Nagy, E. Antal.

DINAMO — DUNAREA 8—4 
(2—0, 4—1, 2—3). Autorii puncte
lor : Solyom — 2, Tureanu, Pi- 
saru, Toke, Dumitrache, Gherghi- 
șan, Bejan, pentru 
Marcu, Brandabur și 
tru Dunărea.

STEAUA — SPORT 
(1-1, 2-1, 4-1).
Popescu, Cazacu, Hălăucă — cîte 
2 și Ungureanu, respectiv E. An
tal, Gereb și Z. Nogy.

dinamovlști,
Antohi pen-

CLUB : 7—3
Au Înscris :

LA HANDBAL FEMININ
(prin telefon).ALEXANDRIA, 7

tn Sala sporturilor, în prezența
• peste 1 000 . de spectatori, s-a 
disputat finala „Cupei de toamnă" 
la handbal feminin, In care s-au 
Întilnit TEROM Iași șl A.E.M. Ti
mișoara. La capătul unei dispute 
deosebit de spectaculoase, necesi- 
dnd două reprize de prelungiri, 
TEROM Iași a ciștigat cu 27—25 
(11—10, 22—22, 24—22). De-a lun
gul celor 70 de minute de joc, 
cele două formații s-au aflat pe 
tind la conducere pe tabela de 
«cor. In prima parte a meciului, 
tlmlșorencele au fost cele care au 
condus cu 2 gojuri (6-4 în 
mln. 16, 7—5 In min. 19). Au ur
mat apoi momente de dominare
• leșencelor șl din nou a hand
balistelor din Timișoara, pentru 
ca intr-un final in care au știut 
•ft-și dozeze mal bine efortu
rile handbalistele de la TEROM 
<ă cîștige pe merit. Au marcat: 
Oiscă 10, Borșanu 7, Corban 4, 
Popa 4, Savin 1, Vtșan 1 — pen
tru TEROM : Luțaș 10, Cojocaru 
4, Zlptșca 4, Căuș 1, Popăllă 1, 
Slmlon 1 — pentru A.E.M. Au 
arbitrat foarte bine ȘL Șerban și 
M. Marin (București). (Alex. 
RNACHE — eoresp.).

în Divizia ,,A“ de baschet masculin

STEAUA SE MENȚINE NEÎNVINSA
Turneul brașovean __ _____

campionatului național de baschet 
masculin s-a încheiat '__
după-amiază in Sala sporturilor 
de sub Tîmpa, confirmind Invin
cibilitatea echipei campioane, 
Steaua, care continuă seria suc
ceselor fără probleme. Pînă cînd 
încă 7 Celelalte formații 
nici un fel de veleități 7

I.C.E.D. BUCUREȘTI — 
CONSTANȚA 89—88 
79—79) . . . .

din cadrul

duminică

nu au

putate. Au marcat : Ardeleanu 20, 
Voicu 15, Pogonaru 15, Carpen 
12, Marinescu 10, Mihalcea 8, 
Grădișteanu 7, Chircă 2 pentru 
I.C.E.D., respectiv Băiceanu 25, 
Mănăilă 16, Martinescu 14, Radu 
14, Pașca 8, Spînu 6, Chirie 2, 
Ilucă 2 șl Cucoș 1.

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

Divizia „A‘‘, etapa a 14-a
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BĂLĂCI Șl CÎRJU - ÎN ZI DE GOL
CRAIOVA, 7 (prin telefon). 

Cu toate că studenții nu • au a- 
liniat trei jucători de bază — 
Cămătaru, Țicleanu și Crișan —. 
li,psa ’ . ... - —
cial 
aflat 
acest
greu
Jiului, în fapt de tînărul Vesa, 
care i-a fost hărăzit drept „jan
darm". Și astfel, în min. 5, BĂ
LĂCI ’
scorul 
careu, 
te și 
los în 
După 
dul lui CÎRȚU să iasă in evi
dență, fructificînd un „un-doi“ 
cu Donose : 3—0. în toată aceas
tă perioadă, petroșenenli s-au vă
zut doar prin două șuturi slabe 
ale lui Băluță. In min. 24 Vesa 
este înlocuit și Bălăci va fi de 
aici încolo „luat în primire" de 
V. Popa, jucător mai experi
mentat. Mulțumită de avantajul 
luat atît de repede, formația 
craioveană va acționa cu mai 
puțină forță ca pînă acum. Deși 
se va afla la conducerea jocu
lui șl în repriza secundă, cînd 
Jiul, mai puțin crispată, va ac
ționa mai coerent, fosta cam
pioană nu va mal fl periculoa
să în atac, ratările succedîndu
se (min. 49 — Geolgău ; mln. 
53 — Cîrțu ; mln. 73 — Negri-

lor nu s-a simțit, în spe- 
datorită lui Bălăci, care, 
într-o formă deosebită în 
final de sezon, s-a dovedit 
de marcat de apărătorii

trece de Vesa și deschide 
cu un șut puternic din 
Nu trec decît două minu- 

BALACI deviază spectacu- 
gol centrarea lui Geolgău. 

alte două minute este rin-

UNIV. CRAIOVA 
JIUL PETROȘANI

4 (3)
O

Stadion Central ; teren foarte bun: 
timp însorit, foarte rece ; spectatori 
— aproximativ 10 000. Șuturi : 20—7
(pe poartă : 5—4). Cornere : 12—3.
Au marcat : BĂLĂCI (min. 5 și 7), 
CIRȚU (min. 9 și 84 - din 11 m).

UNIVERSITATEA : Lung - Nogrflă, 
Ștefănescu. Tilihoi, UNGUREANU - 
Beldeanu (min. 71 Ciaroianu)', BĂ
LĂCI (min. 46 Ad. Popescu), DO- 
NOSE — Geolgău, CIRȚU, Irimescu.

JIUL : Cavai — V. Popa, Neagu, 
Vizitiu, Stana — Varga, Vesa (min. 
24. P. Grigore), Muia - STOINESCU, 
Sălăj'an (min. 65 M. Marian), BoLuță.

I la 
Bu-

A arbitrat bine Cr. Teodorescu 
linie : N. Gogoașe (ambii din 
zău) și T. Chelu (București).

Cartonașe galbene : BALUȚA, 
GRILA.

Trofeul Petschovschi : 10. La
ranțe : 1—0 (1-0).

NE-

spe-

lă ; 
Jiul 
min. 
corner un șut a lui Varga, 
final, CIRȚU este faultat _ in 
reu de
Tot el 
II metri

mln. 
are 
56,

83 — Ad. Popeseu). 
o singură tresărire în 
cînd Lung deviază

către Vizitiu (mln. 
execută lovitura de 
și... 4—0.

Mircea TUDORAN

In
In 

ca
st).

la

BARA,

FARUL 
(36—33,

Acest adevărat derby al 
echipelor cu ‘ „pretenții" în aceas
tă ediție a întrecerii a corespuns 
din toate punctele de vedere. A 
fost un meci agreabil, cu multe 
virtuți tehnico-ta etice, în care 
învingătoarea a fost extrem de 
greu de stabilit. Pînă la urmă au 
ciștigat bucureștenii, datorită u- 
nor schimbări inspirate efectuate 
de antrenorul Mircea Cîmpeanu, 
astfel că elevii. săi au reușit trei 
victorii din patru meciuri dis-

CELELALTE REZULTATE : „U" 
Cluj Napoca — Politehnica Bucu
rești 78—66 (44—37) ; Politehnica
Iași — IMUAS Baia Mare 76—70 
(45—33) ; Dinamo București — 
Rapid 83—74 (45—46) ; Steaua — 
C.S.U. Brașov 105—66 (49—31); Di
namo Oradea — C.S.U. Sibiu 
89—85 (46—48) ; Farul — Politeh
nica Iași 83—64 (35—42) ; I.C.E.D. 
— Dinamo Oradea 75—58 (45—26) ; 
C.S.U. Brașov — Politehnica 
București 72—59 (35—30) ; Dinamo 
București — IMUAS 74—55 (32— 
27) ; Steaua — C.S.U. Sibiu 
97—77 (53—35) ; Rapid — „U“ Cluj 
Napoca 63—43 (37—20).

Paul IOVAN

I GAZDELE NU IES DIN • • • TIPARE

CAMPIONATELE GIMNAȘTILOR JUNIORI
La capătul campionatelor na

ționale de gimnastică pentru ju
niori au fost consemnate urmă
toarele rezultate tehnice : la in
dividual compus, feminin — cat. 
a III-a : Eliza Nircu (C.S.S. 2 
Buc.) și Aurelia Dobre (C.S.S. 7 
Dinamo) 37,10, Eugenia Golea 
(C.S.S. 2 Buc.) 36,95, Daniela Sili- 
vaș 36,80, Alina Joc 36,35, Elena 
Cazan 36,15 (toate Cetate Deva); 
cat. a II-a : Laura Cutina (C.S.S. 
7 Dinamo) 37,85. Angela Sandu 
(C.3.S. Triumf) 37,33. Laura Mi- 
^hiu (C.S.S. Galați) 37,20, Mihae
la Anastasie (C.S.S. Triumf) 37,10, 
Raluca Bugner (C.S.S. Sibiu) 
36.80, Silvia Ivan (C.S.S. Triumf) 
>5,85 ; cat. I; Tania Boțea (Pe
trolul Ploiești) 38,05, Lenuța Rus 
(C.S.S. 3 Buc.) 37.75, Corina Mânu 
(C.S.S. Focșani) 37,00, Violeta 
Burtescu (C.S.S. Triumf) 36,65, 
Mirela Popescu (C.S.S. Buzău) 
35.85, Daniela Tlblchl (S.C. Bacău) 
37,75 : cat. maestre: Mirela Ior- 
doc (CJ3.S. Triumf) 74,53, Cristi
na Zelenca (Dinamo Buc.) 74,10,

(C S.S. Onești)
Vlâdău (C.S.S. 

Irina Gheorghiu

FINALELE PE TAPA ALE
Pe un traseu în Jurul Com

binatului poligrafic „Casa Scîn- 
teil“ din Capitală «-au desfășu
rat, ieri, finalele pe țară ale 
tradiționalei competiții de masă, 
din cadrul, .Daciadel*, „Crosul 
Ipografilor*. Victoriașl la cele 
>atru categorii au ieșit bucu-

CI

Mihaela Popa 
73,50, Gabriela 
Triumf) 73,125, 
(Dinamo Buc.) 72,775, Simona Pă- 
uca (Dinamo Buc.) 72,75 ; mascu
lin — cat. a II-a : Marian Teo
dorescu 54,75, Cătălin Șerbănes- 
cu 54,15 (ambii C.S.S. 7 Dinamo), 
Vagasi Csaba (C.S.S. Gheorgheni) 
52,45, Tiberiu Toth (C.S.S. Arad) 
52,35, Sorina Bora (C.S.S. Arad) 
52,30, Mihai Gurlui (C.S.S. 7 Di
namo) 51,15 ; cat. I ; Marius 
Gherman 55,05, Marius Kadar 
54,55, Adrian Sandu 53,85 (toți 
C.S.S. Sibiu), Adrian Munteanu 
(C.S.S. Brașovia) 53,G5, Marian 
Rizan (C.S.S. Craiova) 53,00, Ioan 
Deneș (C.S.S. ~
cat. maeștri : 
(C.S.S. Buzău) 
Molnar (C.S.S.
Adrian Manta
54,15, Alexandru
Cluj-Napoca) 53,225, George Mun
teanu (C.S.S. Brașovia) -52,975, 
Ioan Pop (C.S.M. Cj.-Napoca) 52,50.

TURNEUL FINAL DE LUPTE
(Urmare din pag I)

Brașovia) 51,50 : 
Marian Colăcel 
56,425, Levente 

Gheorgheni) 55,75, 
(C.S.S. Brașovia) 

Pop (C.S.M.

..CROSULUI TIPOGRAFILOR1*
reștenii : Toana Pădureanu (ju
nioare), Nicolae Spirea (ju
niori), ambii de la Liceul in
dustrial nr. 16, Mariuța Potop 
(senioare), de la L P. Buletinul 
Oficial, șl Alexandru Păun (se
niori), de la întreprinderea me
canici poligrafică.

ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

met, Electrotehnica ș.a.). N-au 
lipsit nici reprezentanții ce
lor 3 cluburi sportive școlare 
(cel de atletism. Energia și 
Semănătoarea), care, mai avan- 
«ați, au făcut demonstrații. De 
fapt, ce s-a petrecut In acest 
parc este aproape de necrezut. 
Pretutindeni (pe terenul de fot
bal, pe cele de tenis, pe rin
gul de box, pe alei, In fiecare 
luminiș), se întîmpla <dte ceva. 
Un imens tablou sugerlnd an
gajarea unanimă și bucuria de a 
face mișcare in aer liber, sport.

Cei de la Casa pionierilor șl 
șoimilor patriei, din sector, e- 
recutnu mișcări de gimnastici 
iu niște cercuri colorata, elevii 
Liceului nr. 20 făceau exerciții 
cu mingi, micuțele eleve de la 
Șc. gen. 121, in fustițe negre 
plisate și .pulovere albe, de
monstrau cum se poate face 
gimnastică pe muzică ritmată 
modernă, intr-un loe mai larg 
—- ccncurs™ de Înălțat «mele, 
pe un pianșeu de beton — În
treceri la™ desen, pe altul ală-

turat — demonstrație de scri
mă a fetițelor de la „Energia", 
care, sub îndrumarea profesoa
rei lor, Denisa Berindei, pledau 
pentru eleganța acestei disci
pline. Am văzut ți dclocros 
(pentru începători ți avansați), 
ba chiar un concurs de viteză 
Ia motoclclism cu protagoniști 
de... 7 ți 9 ani. Da, Iliuță 
Sandu (Șc. gen. 113), Simona 
Dar agi u (Șc. sen. 23) — de 9 
ani si Ionuț Marin 
126) de 7 ani, 
minlmotorete 
50 centimetri.

Ce păcat că 
rin ții copiilor . 
pe stadioane nu i-au văzut 
aceștia, rumeni In obraz și 
•eli, umplînd parcul cu 
setele țl buna lor dispoziție. 
Cu gîndul la el, în drum spre 
redacție, ne-am amintit ce spu
nea Hipocrat : „Așa cum pomul 
nu poate rodi dacă n-a fost pă
truns de frig, nici omul nu 
poate fi sănătos dacă nn s-a 
obișnuit cu frigul**. Iată, deci, 
un dar al etapei de iarnă a 
„Daciadei" făcut copiilor șl ti
nerilor țării™

(Șc. 
au concurat 
Înalte de

unii dintre 
prezențl

gen. 
pe 

nici

pe 
ve
n

Remiză alt 
Mureș, tn dl 
două echipe 
uneori, 
stricate", 
cum se antk 
ditete șl forț. 
plrațle (in n 
mln. 27, B«l< 
speculat greș 
in min. 39, 
Clorcerl s-a 
bucureștean s 
gea). Tirgmu 
însă, nici șa 
24, cînd, la , 
Ioni, s-a opus 
57, când Cazat 
reu pe Biro 
închis ochii, 
mln. 72, dnd 
fost faultat ci 
lescu în supr 
fără oa penalt 
acorde. Iar at 
bucuireștean a 
min. 81 și 87 
mit... Muntear 
din pământ p< 
salvarea goluli

De cealaltă 
veniți fără a 
I. Voica, au 
deciși să forțe: 
niu șl-au mai 
ma tăioasă a 
care au înger 
versarl In <1 
pe Mureș, vi 
șansă, Sporițu 
nwt primul sSc 
reș, acolo un< 
trecut, pierdea 
mal mult cur 
puteau surprin 
apărare a loc

p*r.'
Ga

CHIMIA RM. VILCEA 0
CORVINUL HUNEDOARA 0

Stadion „1 Ma4“ ; teren bun ; timp 
frumos, dar friguros ; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi : 20-5 (pe poa rțâ: 
6—2). Cornere : 4—2.

CHIMIA : Roșea - BASNO. Catar
giu, Preda, Cincâ — Savu, Alexan
dru, Iovan (min. 63 Pâuna>) — Te leș- 
pan (min. 67 Udricâ), Gîngu, Cara- 
bageac.

CORVINUL : IONIȚA - Rodnic, Du- 
blnciuc, ANDONE Bogdan — Orvou, 
Petcu (min. 75 Gâian), Klein, Mateuț 
— Gabor, Dumitrache.

A arbitrat bine M. Salomtr ; la 
linie : M Man (ambii din Cluj-Na
poca) șl L. Voros (Reșița).

Cartonașe galbene : PREDA, BAS
NO, CINCA, MATEUȚ, GABOR.

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

RM. VÎLCEA, 7 (prin telefon).
Gazdele pornesc Încă din start 

la atac, dejucînd prin pressing 
recunoscuta țesătură de pase a 
oaspeților șl in min. 10 sînt a- 
proape de deschiderea scorului, 
dar mingea șutată de Gîngu a 
ocolit de puțin bara. Tot vîrful 
vilcean va irosi după alte 60 de 
secunde o mare ocazie cînd a 
șutat violent de la 16 m, dar ba
lonul a întilnit colțul porții* In 
replică, Corvinul răspunde prin 
rapide contraatacuri : în min. 15, 
mingea centrată de Bogdan a 
șters „transversala", iar în .min. 
18, Mateuț, aflat la marginea ca
reului de 6 m, a reluat pe lîngă 
bară. Treptat, vîlcenii pierd din 

i turație datorită deselor inexacti- 
i tățl de ordin tehnic, cursivitatea 

jocului suferă șl ea din cauza 
numeroaselor faulturi comise de 

I ambele părți. Fină la pauză no
tăm doar șuturile expediate de 
Iovan (mln. 39) și Gîngu (mln. 

i 41).
Șl la reluare partida are ace

lași aspect modest, gazdele ne- 
putînd ieși din tipare. Nici schim
bările survenite, nici urcarea lui 
Preda ca vîrf nu va avea efect, 
locul la întimplare al vîlcenilor, 
fără consistență, adudnd un 

I punct în contul Corvinului, care 
în această parte a jocului s-a 

I apărat organizat șl calm. Dar la 
neșansa barei Iul Gîngu din pri-

I
I
I
I
I
I
I

dictează dublă descalificare In 
finala cat. 90 kg, dintre Draica 
și Dicu ! V. Andrei (cat. 100 
kg.) și V. Dolipschi (cat. +100 
kg.) — și <ri învingători scon
tați.

REZULTATE TEHNICE. Cat. 
48 kg : 1. C. Scuturici (Alumi
niu Slatina) 2. I. Asaftei (C. S. 
Botoșani) 3. I. Miuți (Pandurii 
Tg. Jiu) ■ " ‘ - - --
xandrn 
(C.F.R. 
teanu 
dăuți) ; 
fir (Dinamo) 
(C.S.M. Metalul Rădăuți) 3. N. 
Marinei (Lupte — Club Dacia 
Pitești) ; cat. 62 kg : 1. C. Uță 
(Dinamo) 2. G. Dumitriu 
(Steaua) 3. D. Staudt vSteaua) ; 
cat. oS kg : 1. I. Tecuceanu (Di
namo) 2. M. Luțâ (C.S.M. Me
talul Rădăuți) 3. A. Anton 
(C.S. Muscelul C. Lung) ; cat. 
74 kg : 1. Șt. Rusu (Dinamo)
2. C. Țintea (Metalul Bucu
rești) 3. C. Boată (Steaua) : cat. 
82 kg : 1. S. Herțea (Farul Con
stanța) 2. A. Pătrașcu (Steaua)
3. A. Szabo (Lupta — Club Da
cia Pitești) : cat. 90 kg : locul 
I nu s-a atribuit, pe locul 2 — 
la egalitate : Ion Draica (Farul 
Constanța) și Petre Dicu (Dina
mo) 3. Ilie Matei (C. S. M. Su
ceava); cat. 100 kg : 1. V. 
drei (Progresul București) 
Grîgoraș (Dinamo) 3. Gh. 
naite (Aluminiu Slatina) ; 
+ 100 kg : 1. V. Dolipschi 
namo) 2. I. Hanu (Farul Con
stanța) 3. R. Codreanu (C. S. 
Arad).

CLASAMENT PE ECHIPE : 
1. DINAMO 49 p, 2. Steaua 31,
3. C.S.M. Metalul Rădăuți 24,
4. Farul Constanța 19, 5. Alu- , 
miniu Slatina 15. 6. Lupte — | 
Club Dacia Pitești 11.

; cat. 52 kg : 1. C. Aie- 
(Steaui) 2. Al. Tomuță 
Timișoara) 3. D. Pru- 
(C.S.M. Metalul Ră- 
cat. 57 kg : 1. N. Zam- 

2. C. Filipov

An
2.
Pa 
cat 

(Di

TRIUNGHIULARUL DE SCRIMA
l'>mae 'lin pag I)

bele floretiste se află acum 
în „reflux" după C.E. A cîștl- 
gat proba o outsideră, Geor- 
geta Reca, care a abordat con
cursul nu numai cu o bună 
pregătire, ci și cu seriozitate 
și modestie. Un succes meri
tat. Iată rezultatele
1. G. Beca (România) 
Ladenberger (R.D.G.) 
S. Reiser (R.D.G.) șl 
(R.D.G.) 3v, _ ’
(Rom.) 2v, 
(Rom.) Ov.

finalei :
4v, 2. V. 
3v, 3—4.

S. Lange
5. C. Ruparcsics

6. C. Cheiaru

ȘUI

I
I
I
I
I
I
I
8
b

I
I
i
1
1
E
( 
k 
ii

ULCIORUL Șl
Joc aspru, lipsit de cursivitate, 

im fluențat de vremea friguroa
să șl de terenul Înghețat. Gaz
dele, obsedate de remizele pe 
teren propriu, care aiu depopu
lat tribunele, s-au avlntat din 
start, tncerdnd să angajeze ce
le două vlrfuri, dar mobilitatea 
scăzută a Iul Nemțeanu șl Cloa
că a făcut ca atacul Ieșean să 
cadă deseori In capcana jocului 
la ofsaid, practicat de „linia" ol
teană. Ieșenii, însă, au conti
nuat să atace șl să aștepte ca 
ulciorul ofsaid uliul să se spargă; 
ceea ce s-a șl lntimpiat tn min. 
17, clnd NEMȚEANU, bine 
gajat „cu boltă" peste 
înainte al oaspeților, a 
frumos, a avansat pe 
șl a deschis scorul, din 
cu o frumoasă execuție 
Atacurile ieșene au continuat, în
trerupte de cîteva contraatacuri 
oltene, acestea neavînd. Insă, 
vigoarea cunoscută. In mln. 38, 
Bumbescu, avansat, reda peri
culos cu capul peste bară, la 
un corner, dar marea ocazie 
o pierd gazdele, in min. 42, 
Chid Gheorghiu, altminteri ex
celent în fața stoperilor săi, se 
pierde în fața mingii „pe tavă" 
servite de Florean. După pau
ză, raportul dominării teritori
ale evoluează paralel eu oca
ziile : Nemțeanu (min. 53), Ro- 
mflă (min. 62) șl Balaur (mln. 
#3). în minutul 79 se produce 
faza care n aduce la rampă pe 
centralul Stoenescu, care sanc
ționează cu 11 m — ca Soeren
sen In Spania — un fault 
afara careului comis de 
asupra lui Pițurcă, pentru

an- 
pasul 

preluat 
dreapta 
ungb’- 

tehnică.

în
Ursu

ca,

Finala de spadă s-a Încheiat 
cu următoarele rezultate : L
T. Kfihnemund 5v, 2. A._ Col- 
cișcă (Rom.) 3v, 
(R.D.G.) 3v, 4.
(Rom.) 2v. 5. S. 
2v, 6. V. Jankov

Duminică s-au disputat În
trecerile pe echipe la 
cele patru arme și, din 
te, reprezentanții noștri 
s-au impus decît in 
feminină de floretă, neaștep
tat de slab evoluînd echipa de 
sabie. Iată rezultatele: fl. 
— L România I 3v (9—2 

II șl Bulg. 9—3 
R.D.G.), 2. R.D.G. 2v

3. U. 
A.

Saitov 
(Bulg.)

Bresse 
Sebok 

(Rom.) 
Ov.

toate 
păca- 

nu 
proba

Rom.

tem. 
cu 
cu 

(9—0

ma repriză s-a mai adăugat In
tervenția salvatoare a lui Ionlță, 
din mln. 60, la voleul Iul Cara- 
bageac, șutul -* -* •-*
Păuna din 10 m (mln. 62), „capul" 
lui Catargiu pe lingă bară din 
8 m (min. 82). La aceste nereu
șite ale echipei favorite, specta
torii vîlcenl au avut emoții În 
mln. 76, cînd Gabor a scăpat 
singur dar a . călcat pe minge, 
șl tn mln. 85, clnd voleul Iul Du- 
mitrache a fost reținut de Roșea.

Adrian VASiLESCU

imprecis al lui

SOERENSEN
POLITEHNICA IAȘI
F.C. OLT

2
1

(1)
(0)

bun ; 
droa 
3-2). 
NEM-

Stadion ,,23 August" ; teren 
timp friguros ; spectotdtî — 
4 500. Șuturi : 8—5 (pe poartă : 
Cornere : 5—3. Au marcat :
ȚEANU (min. 17), URSU (min. 86),
respectiv BARBULESCU (min. 79, din 
11 m).

POLITEHNICA IAȘI : Bucu - Mun- 
teanu, Anton, Ursu, CIOCIRLAN — 
Romrlâ, GHEORGH'U, FLOREAN 
M. Radu (min. 87 C. lonescu), NEM- 
ȚEANU, Cioaca.

F. C. OLT : Ar lela (min. 35 Wi.ndt) 
— Bărbulescu, Bumbescu, 
Ma*tei — Balaur, Rotaru (min. 
CAȚOI), ȘOARECE - “ 
țurcâ, Despa.

A arbitrat slab M. 
linie : N. Voinea și 
din București).

Cartonașe galbene : 
LAUR, ȘOARECE, NEMȚEANU.

Trofeul Petschovschi : 7. La
ranțe : 5—3 (1—2).

Partida a îr. 
cu atacuri des 
lor și contraai 
oaspeților. Șei 
Murar (min. 4) 
12) au șutat să 
gă barele porții 
Și, cum se întî 
Iul nu se va 
asediată, ci în 
Iul Batacliu, di 
du-1 bine plasai 
a cărui reluare 
prins total nep 
rul Suciu. O s 
la pauză, în m 
fi putut egala 
foarte confuz 1 
șutat peste poa 
6 metri !

La zece minu 
ȘUNDA a egal; 
indirectă în car 
min. 65, T. Nico 
dibll. în loc de 
șoreni, trei min 
fi 1—2, la o fi 
discuții aprinse 
misibile. Iat-o < 
s-a derulat : Ii 
brașovean, Lă 
PE DREAPTA ș 
sile a ridicat 
că mingea a ] 
nală, tocmai PE 
SĂ, unde nu se 
în ofsaid, I. C: 
sat, corect, jocu 
ȘUNDA, ușor pi 
și-a pierdut cor 
trimis mingea, < 
te Suciu — ieși 
In propria poai 
protestele jucătc 
arbitrul a valii 
urmat după re 
Gazdele s-au nă 
închiși, asupra

lanașcu,
46

Piepeliță, Pi- ACȚI
Stoenescu
L. Ciucu

ANTON,

; Ia 
(toți
BA

»pe-

apoi, nesigur, sâ se consulte cu 
arbitrul de tușă, deși acesta se 
afla la o distanță de trei ori 
mal mane de fază. Penalty-ul 
este executat de BARBULESCU, 
eare egalează. Urmează cla
sicele cind-șase decizii In com
pensație, oare irită trlbuneHe, 
dar nu scuză sticla arun
cată spre teren. Ctnd totul pă
rea încheiat, Romllă execută o 
lovitură liberă, pe sus, URSU 
•e Înalță șl înscrie (mln. 86), a- 
dudnd victoria meritată a gaz
delor.

loan CHIRILA

Rom. II, 9—0 Bulg.) 3. Româ
nia II lv (9—3 Bulg.), 4. Bul
garia Ov; spadă: 1. R.D.G. 3v 
(8—8 Rom. I, 8—0 Rom.
9—7 Bulg.), 2. România I 
(9—4 Rom. II, 9—0 Bulg.), 
Bulgaria lv (9—7 Rom. II), 
România — - —
I. R.D.G.
9—0 Rom. 
România I
9—0 Bulg.), 
lv (9—3 Bulg.),
Ov; sabie — 1. R.D.G. 3v 
(9—4 Rom. I și Rom. II, 9—1 
Bulg.), 2. Bulgaria 2v (9—4 Rom.
II, 9—7 Rom. I), 3. România I lv 
(9—0 Rom. D), 4, Rom. II 0 v.

ii Ov; fl. mase. 
3v (9—4 Rom.

II șl Bulg.), 
2v (9—4 Rom.

3. România

II, 
2v
3.
4.

L2.
II, 
n

4. Bulgaria
R.D.G. ‘
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dreapta sus al ] 
3—2 pentru F.C. 
mele momente al

Scorul se descli 
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denii vor egala 
(min. 7) : corner 
mășeală în fața 
KUN profită de 
torilor adverși șl 
propiere. Gazdele 
copios pînă la pa 
țiunile cele mal 
min. 19 (Mureșan) 
(Zare) și 42 (Kui

După pauză, nlc 
a aspectului pârtii 
ocazii orădene (n 
oaspeții iau din r 
(mln. 56) : Nica î 
Mureșan, face a 
centrează înapoi șl 
nit din urmă, n 
dificultate : 1—2. G 
zat, nejustificat, 
noastră, poziție de 
du II. (Albu și N< 
mit — pentru proi 
nașe galbene). Ele 
ternica ofensivă la
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A.S.A. TG. MUREȘ 0
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion „23 August" ; teren foarte 
bun ; timp însorit, dar friguros ; 
spectatori — circa 8 000. Șuturi : 15-6 
(pe poarta : 9—3), Cornere : 11—5.

A.S.A. : Biro W — Szabo, Jenei, IS- 
PIR, Gall - C. Iile (min. 62 Fonici), 
Dulău, BOLONI - Ciorceri (min. 76 
Varga), BIRO I, Hajnal.

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
- M. Mihai, IORGULESCU, Cazan, 
MUNTEANU M - Chihaic, Pană, 
Terheș — FI. Grigore (min. 84 Mun
tean u I), M. Sandu, Bucurescu.

A arbitrat slab O. Ștreng (Ora
dea) ; la linie : R. Cîmpeanu (Arad) 
și I. Ghergheli (Baia Mare).

Cartonașe galbene : M. MIHAI.
Trofeul Petschovschi : 8. La spe

ranțe : 2-0 (1-0).

întâmplat și în min. 88, cînd M. 
Sandu s-a grăbii, linsă, și a 
șutat slab din a£ara careului. * 
loc să-și deschidă coechipierii 
demaroați. Artwtrul greșise in 
privința, faulturilor amintite la 
Începutul cronicii (pe care a 
vrut să le compenseze, în final, 
prin... nesancționarea faultării 
lui Speriatu în fază de gol, a 
jucării balonului cu mâna de 
către Biro I în atac și a opririi 
prin fault a lui M. Sandu, scă
pat pe contraatac). în min. 53, 
însă, Ispir șutase de la 2 metri 
In mina apărătorului bucureș- 
tean, care n-a avut intenția de 
a juca mingea, șl nu se putea 
acorda penalty !

Mircea M. IONESCU

iONTRA ȘUNDA!
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vlsăto- 
ă plnă 
lele ar 
iuchici, 
aecl, a 
numai

.eluare, 
ovitură 
:are, în 
. incre- 
u timi- 
rzlu va 
a iscat 
i inad- 
șa cum 
îtraatac 
avansat
I. Va- 
Numai 
dlago- 

k OPU- 
nimeni 

t a Iă- 
tinue și 
Manciu, 
ul șl a 
m, pes
to m — 
i toate 
nlșoreni, 
1. Ce-a 
jocului 7 
cu ochii 
. brașo-

„POLI- TIMISOARA 1 (0)
F.C.M. BRAȘOV 2 (1)

Stadion ,,1 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi s 16-4 (pe poartâ : 
7-2). Cornere : 16-2. Au marcat :
MARINESCU (min. 24), ȘUNDA (min. 
55 și 68 — autogol).

„POLI* : Suciu — Șunda, BocĂnici, 
Șerbânoki (eliminat în min. 85), Mo
rar — Mânea, Lehman, T. Nicolae — 
Ștefane viei. G iuchici. Palea.

F.C.M. BRAȘOV î CLIPA - Anghel, 
ȘULEA, NAGHI, Manciu — Mandoca 
(min. 62 Ștefan), Spirea, BATA- 
CLIU - Lâcâtuș (min. 80 Gherghe), 
Paraschivescu, MARINESCU.

A arbitrat bine I. Crâciunescu (Rm. 
Vîlcea) ; Io Nnîe : E. Pâtnașcu și L 
Vas He (ambii din București).

Cartonașe galbene : MANCIU, MU- 
RAR, MANEA, SPIREA, T. NICOLAE, 
BOCANICI.

Cartonașe roșii : ȘERBÂNOIU.
Trofeul Petschovschi s 7. La spe

ranțe : 0-2 (0-1).

vejtf?vși-au creat cîteva ocazii de 
a egala, iar cea mai mare a 
fdst cea din min. 75, cînd Palea 
a ajuns singur, la cinci metri 
de poartă, Clipa, de...frica șutu
lui, s-a Întors cu spatele și min
gea tocmai în spate l-a lovit! Sigur 
că, după cifrele casetei, gazdele ar 
fi meritat mult mai mult, dar 
nervozitatea de care au dat do
vadă Manea, Murar, Șerbănoiu 
(eliminat pentru lovirea, cu pi
ciorul, a adversarului), Bocănlci,
T. Nicolae și ceilalți le-a fost 
principalul adversar.

Laurențiu DUMITRESCU
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F.C. BIHOR 3 (1)
F.C. ARGEȘ 2 (1)

Stadion F.C. Bihor ; teren foarte 
bun ; timp frumos, dar friguros ;
spectatori — circa 8 000. Șuturi : 23—8 
(pe poartâ : 1“4—3). Cornere î 13—0.
Au marcat : NICA (min. 2), KUN 
(min. 7), RADU II (mln. 5«), GROSU 
(min. 65 din penalty). ROJA 
(min. 89).

F. C. BIHOR : Albu - Nițu, Zare, 
Blszok, MUREȘAN (min. 86 Roja) - 
GROSU, PUȘCAȘ. KUN - DIANU, 
Nedelcu, Doja (min. 60 Lupâu).

F. C. ARGEȘ : Cristian - M. ZAM
FIR, STANCU, Cirstea, Tulpan - Ba
dea, Moi cea nu, IOVANESCU — Turcu 
(min. 38 JURCA), Ignat (min, 46 
Radu II), NICA.

A orbltrat bine Ș. Neețutescu ; ia 
Hale : I. Tânase (ambii din Tîrgoviște) 
,1 M. Llcâ (București).

Cartonașe galbene i TULPAN. NIȚU, 
IGNAT, M. ZAMFIR, ALBU, NE
DELCU. DIANU.

Trofeul Petschorschl i 9. la spe
ranțe ; 0-0.

să si au obținut egalarea (min. 
65), ctad Nedelcu a fost faultat 
In careu șl GROSU a transfoc- 
tanat lovitura de pedeapsă : 2—2. 
în min. 77, Iovănescu are o ac
țiune personală lămurită, In ul
timă Instanță, de Zare. Vor urma 
amintitele „șarje’ la poarta Iul 
Cristian șl golul din ultimele 
secvențe aductnd o meritată vic
torie orădenllor, justificată și de 
cifrele din caseta tehnică. Arbi
trul Ș. Necșulescu a avut de con
dus o partidă foarte grea, mi
siune de care a reușit să se 
achite.

Eftimie IONESCU

45 de minute (primele) Dina
mo n-a găsit mai deloc drumul 
de... acces spre poarta lui Mia. 
Trecind peste faptul că bucureș- 
tenii au luat probabil jocul prea 
ușor, trebuie să remarcăm faptul 
că formația din Tîrgoviște s-a 
apărat grupat, aplicind un mar
caj strict, fără a neglija însă 
contraatacul. Pe fondul unei 
insistente dominări teritoriale 
a jucătorilor dinamoviști, cei 
care s-au aflat mai aproape 
de deschiderea scorului au fost 
oaspeții, cînd Greaca, în min. 15, 
a șutat din interiorul careului 
exact în brațele lui Moraru. Pes
te două minute, Mulțescu, singur 
la 6 m, a reluat cu capul peste 
„transversalăîl imită Dragnea 
în min. 33, iar în min. 35 Nicolae, 
venit în atac, expediază un ba
lon reținut cu dificultate de por
tarul Mia.

A venit repriza a doua și oda
tă cu ea, în ciuda frigului, di- 
namoviștii 8-au dezmorțit. In
troducerea Iul Orac in linia o- 
fensivă a dat mai multă vigoare 
atacului și ocaziile au început să 
se înmulțească la poarta inspira
tului Mia. După ce Augustin 
(min. 47) și Țălnar (min. 49) au 
irosit două excelente situații, în 
min. 52 oaspeții ratează și ei o 
foarte bună situație de gol prin 
Greaca, care, singur, în interio
rul careului, nu nimerește cadrul 
porții. în min. 61 însă suporte
rii dinamoviști răsuflă ușurați, 
DRAGNEA reluînd în plasă, din 
apropiere, mingea trimisă înapoi 
de Augustin, pătruns pe flancul

UN JUNIOR (Hagi) STOPEAZĂ 
ECHIPA BUCUREȘTEANĂ!

■ s
Remiză cu „lanterna roșie" 

pe propriul stadion, Intr-un mo
ment dnd Steaua începuse să 
viseze frumos. Este o vorbă : 
„s-auzi și să nu crezi !“ Ei 
bine, sfmbătă suporterii steiiști 
se frecau la ochi ; deși văzuseră 
totul, nu le venea a crede că 
echipa Litoralului pleca acasă cu 
un mare punct — tocmai de la 
Steaua. Așa cum Începuse me
ciul, dominare insistentă a „roș- 
aibaștrilor" (in trei acțiuni Cos
ta? a făcut adevărate minuni, în 
alta Cîmpeanu a ratat, din ca
reu !), cei din tribune iși puneau 
doar problema scorului ; oare s-a 
șl deschis ta min. 11 : Barbu a 
„întors" o minge In careu și 
MUȚEA, cu un plonjon, a marcat 
spectaculos. Din acel moment 
însă Steaua a început un vals 
adormitor ta treimea unui ad
versar care făcea eforturi ta a- 
părare, dar care nu se ra vedea 
deloc în atac întreaga repriză. 
Asistam la un joc anost, cu pa
se fără scop tactic, cu angajări 
stereotipe la „vlrful — Cîmpea- 
nu“ și- (se putea altfel?) cu 
mari ratări (min. 35 — Mure- 
șan, min. 38 — Majaru, ca 
să le amintim doar pe acestea).

După pauză, gazdele se arată 
tot atît de superficiale în 
atac și F. C. Constanta, care a- 
dusese ta teren pe talentatul ju
nior Hagi, a încercat.,. marea 
cu degetul. Astfel, pe dominarea 
haotică, precipitată a Stelei, ta 
min. 68 fundașul Caramalău 3 
plecat ta atac, ■ centrat șl 
PENIU a egalat cu o lovitură de 
cap : 1—1. stupoare ta tribune; 
In minutul următor, putea fi
1—2. Mănătlă trimițtad cu ca
pul peste transversală la cen-

NIVELUL JOCULUI, ÎNGRIJORĂTOR
Petrolul începuse bine, promi

țător, dar atacurile sale n-au 
durat decît 2—3 minute, după 
care gazdele au trecut la cîrma 
jocului. Fazele de poartă însă se 
lăsau așteptate. Abia în min. 12 
s-a înregistrat un atac mai pe
riculos, cînd localnicii puteau lua 
conducerea, dar portarul Mîrzea a 
fost faultat în careul mic și golul, 
normal, anulat. In min. 17, bă
căuanii au deschis scorul : Elisei 
a executat o lovitură liberă de 
pe partea stingă, apărarea plo- 
ieșteană a ezitat ^în bloc“ și 
ȘOȘU a Înscris cu capul, de la 
6 m. Tot el a avut altă situa
ție dc gol (min. 22), dar a întîr- 
ziat să șuteze, iar In min. 43 
Șoiman a trimis balonul cu capul 
în stîlpul din stingă, la rădăcină, 
ratînd cea mai mare ocazie a 
meciului. Primul șut al ploiește- 
nilor l-am înregistrat în min. 
31, un șut formal I

După pauză, Petrului a bene
ficiat de avantajul vîntului, dar 
degeaba, pentru că șutul la 
poartă era, parcă, o necunoscu
tă pentru jucătorii săi. Fazele 
mai periculoase s-au înregistrat 
tot la poarta lui Mîrzea (în min. 
65 șl 70, acesta a deviat șutu
rile lui Antohi șl Șoșu, ultimul 
din ele cu piciorul), iar scorul 
final l-a stabilit CHITARU, în 
min 82, cînd a profitat de ieși
rea neinspirată a Iul Mîrzea, în

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 7 NOIEMBRIE. 
FAZA I : Extragerea I : S2 38 
36 43 18 26 ; Extragerea a n-a : 
20 42 5 41 13 33 ; Extragerea a 
m-a : 29 7 8 42 16 17 ; Extrage

DINAMO 3 (0)
C.S. TÎRGOVIȘTE 0

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp 
frumos, dar rece ; spectatori — circa
3 000. Șutur : 24—4 (pe poarta: 9-1).
Cornere : 16-2. Au marcat : DRAG
NEA (min. 61) și ORAC (min. 82 și 
85).

DINAMO î Moraru — «. Marin, AU
GUSTIN, Nicolae, Stredie - MUL
ȚESCU, DRAGNEA, Custov - Țâlnar, 
lordache (min. 74 L. Moldovan), 
Vâetuș (min. 46 ORAC).

C.S. TIRGOVIȘ1E : MIA - Aglu, 
Dumitrescu, Ene, Pitaru — Kailo, 
CONSTANTIN, .. Marin (min. 85 
isaia) — GREACA, Niculescu, Lucian 
(min. 80 Petre).

A arbitrat bine A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; Io linie : V. Curt (Medgi
dia) și M. Georgescu (Constanța) — 
ambii cu greșeli în aprecierea ofsai
dului.

Cartonașe galbene : GREACA, VAE- 
TUȘ, CUSTOV, I. MARIN (C.S. Tîr
goviște), NICOLAE.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 1-4 (1—3).

sting. în replică, oaspeții ratea
ză prin Lucian (min. 70) și Ni
culescu (min. 78), ultimul cu 
poarta goală, după care Dinamo, 
în finalul partidei, punctează de 
două ori prin ORAC (min. 82 și 
85), stabilind un scor de forfait, 
exagerat după aspectul jocului.

Gheorghe NERTEA

STEAUA 2 (1)
F.C. CONSTANTA 2 (0)

Stadion „Steaua" ; teren foarte 
bun ; timp însorit, dar friguros ;
spectatori - circa 7 000. Șuturi : 17—8 
(pe poartâ : 5—3). Cornere : 7—3. Au 
marcat : Ml NEA (min. 11), BALUNT 
(min. 76), respectiv PENIU (min. 
66) șl HAGI (min. 88).

STEAUA : lordache — IOVAN, FI. 
Marin, Someș. Eduard (min. 88 Fo- 
dor) — MINEA, Balint, Mureșan — 
Majaru (min. 63 D. Zamfir), Cîmpea- 
nu, BARBU.

F. C. CONSTANȚA : COSTAȘ - 
Purcâ rea, ANTONESCU, Matache, Ca- 
ramalâu — GACHE, I. Constantineecu 
(min. 46 HAGI), Mânâilâ — Petcu, 
Pen-iu, I. Moldovan (min. 56 Bu
ri uru) .

A, arbitrat bine Al. Mustâțea ; Io 
linie : D. Ciolan (ambii din Pitești) 
șl D. Busuioc (Craiova) — cmînrioi 
tușierii cu greșeli.

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

ir area lui Hagi. Steaua se afla 
în difieuitate, era debusolată, 
tribunele g apostrofau și, după 
ratarea lui Balint, din careu 
(min. 75), același BALINT (min. 
76) a reușit desprinderea pe 
tabela de scor — șut «lab din a- 
fara careului, balonul ricoșează 
în gol din stilpul porții... spec
tatorului Costaș ; gol norocoși 
Militarii se mai.. . joacă cu do- 
uă-trei ocazii (tGoche degajează 
de pe linia ' porții in min. 87). 
dar în min. 88 HAGI va înscrie 
senzațional (ce șut cu efect î) 
dc la distantă.

Steîian TRANDAFIRESCU

S.C. BACĂU 2 (1)
PETROLUL PLOIEȘTI C

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp friguros (—6 grade) ; spectatori 
- circa 4 000. Șuturi : 14—5 (pe poar
tâ : 5-2). Cornere : 7—3. Au marcat : 
ȘOSU (min. 17), CHITARU (min. 82).

S.C. BACAU : Ursachi - ANDRI-EȘ, 
C. SOLOMON, Lunca. ELISEI - Ar- 
tenie (min. 46 Chitaru), Movi’lâ, 
ȘOSU — Șoiman, Antohi, Penoff (min. 
64 I. Solomon).

PETROLUL : Mîrzea — Cojooairu, 
STANCIU, BUTUFEI, Toma - Lazâr, 
Cozarec (min. 46 Cristea), Pancu — 
Marica (min. 61 Bratosin), Simaciu, 
O. Grigore.

A arbitrat bine 1. Dima (Sighi
șoara) ; la linie : I. Tarcon (Reghin) 
șl M. Constarvtinescu (București).

Cartonașe galbene t MOVILA.
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe ; 2—1 (1^—0).

afara careului, și a înscris în 
poarta goală.

A fost un meci slab, nici de 
nota 5, cu Petrolul de nerecu
noscut (lamentabilă evoluția ce
lor mal mulțl dintre jucătorii 
săi). Iar S.C. Bacău a Intrat în 
nota partenerei, cu care a oferit 
un meci de... Divizia »C'*.

Constantin ALEXE

rea a rv-a : 6 20 23 3 4 36 ;
FAZA A n-a : Extragerea a V-a: 
1 28 15 9 42 ; Extragerea a Vl-a : 
20 14 43 25 26 ; Extragerea a 
Vil-a : 37 31 16 1 2 ; Extragerea 
a vm-a : 23 10 29 37 40 ; Fond 
total de ctștigurl : 1.033.310 lei.

SERIA I
GLORIA BISTR1TA — DUNĂ

REA C.S.U. GALAȚI 2—1 
(1—1). Autorii golurilor : Dănilă 
(mim. 25), Florea (min. 85), res
pectiv Hanghiuc (anin. 45).

VIITORUL GHEORGHENI — 
DUNAREA CALARAȘI 0—2 (0—0). 
A marcat r Costea (min. 67 și 
90).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VI
ITORUL MECANICA VASLUI 
3—0 (1—0). Au înscris : Vasiliu
(min. 42), Roșea (min; 73 din 
11 m) și Mladin (min. 87).

MINERUL GURA HUMORULUI'
— C.S.M. SF. GHEORGHE 2—0 
(0—0). Au marcat : Hurdină 
(min. 66) și Burcea (mân. 70).

C.S.M. BORZEȘTI — IJW.U. 
MEDGIDIA 1—0 (1—0). Unicul
goi a fost realizat de Paloș anu 
(min. 28).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
— PRAHOVA PLOIEȘTI 1—0 
(1—0). A înscris : Pamfil (min. 
21).

C.S.M. SUCEAVA — DELTA 
TULCEA 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Cașuba (min. 18) și Bu- 
liga (min. 78).

C.S. BOTOȘANI — GLORIA 
BUZAu 3—0 (0—0). A marcat : 
Ene (min. 59, 69 și 81).

OȚELUL GALAȚI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 2—0 (2—0).
A înscris : Popescu II (min. 17, 
din 11 m, și min. 44).

Relatări de la I. Toma, C. Mal- 
nași, C. Rusu, D. Bolohan, Gh. 
Gorun, N. Costin, I. Mîndrescu,
T. Ungureanu și D. Aid ca.

puncte.

1. DUNĂREA C.S.U. 13 8 3 2 30-10 19
2. C.S.M. Suceava 13 7 3 3 18-10 17
3. Gloria Buzău 13 6 3 4 22-14 15
4. F.C.M. Prog. Br. 13 7 1 5 25-18 15
5. Gloria Bistrița 13 7 0 6 23-14 14
6. Ceahlău! P. N. 13 6 2 5 23-18 14
7. C.S.M. Borzești 13 6 2 5 13-14 14
8. Prahova PI. 13 6 1 6 16-16 13
9. Oțelul Galați 13 5 3 5 17-18 13

10. I.M.U. Medgidia 13 5 2 6 17-21 12
11. Minerul G.H. •) 13 7 0 6 18-24 12
12. C.S.M. Sf. Gh. 13 5 2 6 12-18 12
13. C.S. Botoșani 13 5 1 7 1<5-11 11
14. Unirea D. Fccș. 13 5 1 7 12-18 11
15. Delta Tulcea 13 5 1 7 16-23 îl
16. Dunărea Călărași 13 5 T 7 12-26 11
17. Viit. Mec. Vaskrf 13 4 2 7 17-23 10
16. Vi It. Gheorghenl 13 3 2 8 12-24 8

•) Echipă penalizată cu două

ETATA VIITOARE (duminică 
14 noiembrie) : I.M.U. Medgidia 
— Delta Tulcea, Viitorul Meca
nica Vaslui — C.S. Botoșani, O- 
țelul Galați — Viitorul Gheor- 
gheni, Prahova Ploiești — Dună
rea C.S.U. Galați, Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Borzești, Dună
rea Călărași — Minerul Gura 
Humorului, Gloria Buzău — 
F.C.M. Progresul Brăila, Unirea 
Dinamo Focșani — Gloria Bistri
ța, C.S.M. Sf. Gheorghe — C.S.M. 
Suceava.

SERIA A II-a
GAZ METAN MEDIAȘ — RA

PID BUCUREȘTI 2—1 (1—0). Au 
marcat : Lan ga (min. 4), Bălan 
(min. 57), respectiv Tlță (min. 
60).

METALUL BUCUREȘTI — MI
NERUL MOTRU 4—0 (2—0). Au
înscris : Nica (min. 26 și 74) gi 
Tănase (min. 44 șl 80).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
UNIREA ALEXANDRIA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de T. Zamfir (min. 15).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI
2—1 (1—1). Autorii golurilor : 
Coca (min. 37), Coldea (min. 79), 
respectiv Predeanu (min. 28 din 
11 m).

PANDURII TG. JIU — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
A înscris : Nanu (min. 70).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 0—0.

ROVA ROȘIORI — CHIMICA 
TÎRNAVENI 2—0 (2—0). Au mar
cat : Cămui (min. 11) și Tane 
(min. 43).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — PRECIZIA SACELE
5—0. (3—0). Autorii golurilor : Gh. 
Radu (min. 33, 50 șl 75), AI.
Moldovan (min. 31) șl Adolf 
(min. 37).

Meciul I.P. ALUMINIU SLATI
NA — LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI a fost aninat.

FRANȚA (et. 14). Bordeaux, vi
itoarea adversară în Cupa
U.E.F.A. a Universității Craiova, 
a terminat Ia egalitate pe teren 
propriu (1—1) cu Strasbourg. Alte 
rezultate : Nantes — Rouen 1—0, 
Monaco — St. Etienne 2—2, Lens 
— Auxerre 0—0. in clasament : 
Nantes 22 p, Bordeaux șl Lens 
cîte 18 p, Paris St. Germain și 
Brest cîte 17 p.

ITALIA (et. 9). Asooli — Ve
rona 2—3, Cagliari — Catanzaro
1—0, Cesena — Inter 2—2, Fio
rentina — Torino 0—0, Genoa — 
Avellino 1—1, Juventus — Pisa
3—2, Napoli — Sampdorla 0—1, 
Udinese — Roma 1—1. tn clasa

CONCURSUL PRONOSPORT DIN
7 NOIEMBRIE

I. Asooli — Verona 1
n. Cagliari — Catanzaro 1

III. Cesena — Inter. X
IV. Florentina — Torino X
V. Genoa — Avellino X

VI. Juventus — Pisa 1

Relatări de la M. Tacăl, N. Ște
fan, G. Octavian, C Topîrceanu,
O. Vîlcean, V. Manafu 
gulescir și D. Daniel

, T. I>Je-

1. RAPID BUC. 15 11 2 2 29- 9 24
2. I.P. Al Slafrc 14 8 3 3 24-13 19
3. Autobuzj Buc. 13 7 2 4 18-13 16
4. Metalul Buc. 13 7 1 5 22-14 15
5. Dinamo Vet. 13 5 5 3 23-15 15
6. Chimica Tîrn. 13 7 1 5 16-11 15
7. Minerui Motru 14 7 1 6 28-27 15
8. Șoimii I.P.A. Sb. 13 5 3 5 17-17 13
9. Rova Roșiori 14 6 1 7 16-19 13

10. Mec. f. Steaua 13 3 6 . 4 14-14 12
11. Automatica Buc. 13 5 2 6 14-15 12
12 Carpați Mîrșa 14 4 4 6 18-22 12
13. Pandurii Tg. Jiu 13 5 1 7 16-16 11
14. Gaz metan 13 4 3 6 14-23 11
15 Unirea Alex 13 4 2 7 17-22 10
16. C.S.M. Drobeta 13 4 2 7 12-16 10
17. Prog. Vulcan ♦) 14 5 2 7 20-25 8
18. Precizia Săcele 14 3 1 10 12-39 7

•) Echipa pena'izatâ cu patru 
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
14 no’^mbrie) : Gaz metan Me
diaș — Chimica Tîmăvend, Rova 
Roșiori — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin, Minerul Motru — Pan
durii Tg. Jiu, Autobuzul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești, Luceafărul București — 
Carpați Mînșa, Mecanică f:nă 
Steaua București — Metalul Bucu
rești, Șoimii I.P.A. Sibiu — I.P. 
Aluminiu Slatina, - Automatica 
București — Dinamo Victoria 
București, Precizia Săcela — U- 
nirea Alexandria. Rapid Bucu
rești stă.

SERIA A lll-a
SOMEȘUL SATU MARE — U.T. 

ARAD 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de PataJki (min. 28).

AURUL BRAD — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 0_ 0

MINERUL CAVNIC — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 3—0 (0—0). Au
torul golurilor : Cristea (min. 54,
57 și 81).

C.I.L. SIGHET — ARMATURA 
ZALAU 5—0 (4—0). Au marcat : 
Caciureac (min. 22 și 50) și Cio- 
han II (min, 27, min. 29, din 
11 m, și min. 39).

METALURGISTUL CUGIR — 
IND. SIRMEI C. TURZII 2—0 
(0—0). Au înscris : Naghl (min.
58 din 11 m) și Vătafu (mim 88).

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
REȘIȚA 4—2 (3—1). Au marcat : 
Rusca (min. 22), Vușcan (min. 
25), Putaș (min. 42), Ghiță (min. 
80) respectiv Ciur ea (min. 45), 
Răducanu (min. 73).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TI
MIȘOARA 3—1 (2—0). Autorii
golurilor : Portik (min. 11 și 48), 
Oancea (min. 43), respectiv Roș
ea (min. 76).

F.C. BAIA MARE — RAPID 
ARAD 5—0 (1—0). Au înscris :
Moldovan (min. 18 și 86), Bălan 
(min. 49, din 11 m), Tătăran
(min. 61) șl Sabău (min. 72).

U.M. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—1 (1—1). Au
marcat : Belanov (min. 7), Chi- 
fan (min. 68), respectiv Bolba 
(min. 9).
Relatări de la Z. Kovacs, AI. 

Jurcă, Z. Debrețeni, S. Pralea, 
M. Vîlceanu, N. Străjan, D. Plă- 
vițiu, A. Crișan și L. Martoh.

1. IND. SIRMEI C.T. 13 8 1 4 19-10 17
2. U.T.A. 13 7 2 4 27- 8 16
3. „U" Cluj-Napoca 13 7 2 4 25- 8 16
4. Minerul CavHc 13 7 1 5 31-15 15
5. Olimpia S.M. 13 6 3 4 25-14 15
6. Armătura Zalău 13 7 1 5 19-26 15
7. F.C. Baia Mare 13 6 2 5 22-13 14
8. C.S.M. Reșița 

Someșul S.M.
13 6 2 5 22-22 14

9. 13 6 1 6 16-22 18
10. U.M. Timișoara 13 5 3 5 15-24 13
11. Aurul Brad 13 4 4 5 15-16 12
12. Metaîurg. Cugir 13 5 2 6 18-23 12
Î3. Gloria Reșița 1!3 6 0 7 1’5-27 12
14. Strungul Arad 13 4 3 6 15-19 1Î
15. Rapid Arad 13 4 3 6 18-24 11
16. C.I.L. Sighet 13 5 1 7 16-25 11
17. C.F.R. Timișoara 13 4 2 •7 12-19 10
18. Înfrățirea Or 13 3 1 9 8-23 7

ETAPA VIITOARE (duminică 
14 noiembrie) : U.M. Timișoara 
— Strungul Anad, Ind. sirmei C. 
Turzil — Armătura Zalău, ,.U“ 
Clu j-Napoca — Olimpia Satu 
Mare, Gloria Reșița — Au 
Brad, U.T. Arad — Minerul C. . 
ndc, C.I.L. Sighet — C.S.M. Re
șița, înfrățirea Oradea — C.F.R. 
Timișoara, Rapid Arad — Meta
lurgistul Cuigir, Someș ul Satu 
Mare — F.C. Baia Mare.

ment : Roma și Verona 13 p, Ju
ventus 12 p, Torino, Inter șl 
Sampdorla 11 p etc.

ANGLIA (et. 13). Coventry — 
Aston Villa 0—0, Everton — Liver
pool 0—5, Stoke — West Ham
5—2. tn clasament : Liverpool
25 p, Manchester City 23 p, West 
Ham 22 p.

R. F. GERMANIA (et. 12). Her
ta — Bayern 1—3, Stuttgart — 
Hamburg 1—2, Kdln — Bochum
4—1, Borussia Dortmund — Biele
feld 11—1 (!), Kaiserslautern —
Frankfurt 3—0. în clasament : 
Dortmund și Hamburg cite 19 p, 
Bayern 18 p.

vn. Napoli — Sampdorla S
VHI. Udinese — Roma X

IX. Catania — Pistolese X
X. Como — Bologna 1

XI. Foggla — Perugia 1
XII. Lazio — Palermo 1

XIII. Lecce — Varese 1
Fond total de câștiguri : 753.17* 

lei.
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In etapa a 8 a a Diviziei ,,A“ de rugby

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE PE TOATĂ LINIA
Victorioase — cum anticipam 

—» Farul șl Steaua continuă 
cursa pentru titlul de campioană 
de toamnă, talonate de Dinamo, 
în timp ce R.C. Sportul studen
țesc, la prima victorie, „urcă' 
patru locuri în clasament !

R.C. SPORTUL STUDENȚESC
— „POLI" IAȘI 14—7 (4—7). Ini
țial, decepție la complexul „Tel", 
pentru suporterii Sportului : în 
mln. 9 studenții ieșeni condu
ceau cu 7—0, prin eseul lui NIS- 
TOR (min. 4) șl l.p. a iul MI- 
TITELU I Rezultat firesc, oas
peții fiind mai lucizi, mai omo
geni șl mai deciși. în schimb, 
gazdele, în mare derută, n-au 
reușit să „lege" nimic. Treisfer- 
turile lor — absente ; placajele
— mai mult mimate ; grămada
— fără un „cap", un coordo
nator, în pofida imensei risipe 
de energie a liniei a Iî-a, a lui 
Gurămare șl Covaci. După 
cursul jocului, se părea că 
Sportul studențesc nu va reuși 
nici de această dată să-și apro
prie victoria. Dar, a venit min. 
37, „uvertura" ieșeană a avut o 
ezitare, a profitat VINT1LA, 
care a sprintat cu mingea în 
spațiul de țintă advers, pentru 
ca în primele 3 minute ale re
prizei secunde COJOCARU să 
realizeze o l.p. și să aducă e- 
galarea. Gazdele au preluat con
ducerea (mln. 59 — CHICIU — 
eseu), după care și-au asigurat 
un oarecare avantaj pentru... 
respirație (mln. 67 — COJOCA
RU l.p.). In ciuda insuccesului, 
ieșenii au făcut un joc bun, cu
rat și curajos, în prima repriză, 
prea prudent însă după ce au 
fost egalați. Scorul, totuși, pu
tea fi altul fără cele 11 puncte... 
ratate de „Poli" (3 l.p. șl o

Divizia de islti |R[| MLCIUIII MARATON
ÎN DIBIITUL CAMPIONATULUI MASCULIN

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat partidele primei etape a 
campionatului masculin și a 9-a 
a celui feminin ale Diviziei „A“ 
de volei. O etapă normală am 
spune, cu 3 victorii în deplasa
re, dealtfel, previzibile, și trei 
meciuri maraton la masculin.

FEMININ
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 

— CHIMPEX CONSTANȚA 3—0 
(9, 2, 12). Suirp rânză tor de pa
lidă riposta constănțencelor, a 
căror rutină n-a fost suficientă 
(ci dimpotrivă!) în fața unei e- 
chipe — Flacăra Roșie — care 
a jucat modern, combinativ și 
în viteză, etalând calități deo
sebite în apărare și fiind net 
superiioară în ceea ce privește 
precizia execuțiilor tehnice de 
bază. învingătoarele, care au ju
cat liniar, au întâlnit o opoziție 
ceva mai consistentă, doar la 
mijlocul setului al treilea. S-au 
remarcat Gcorgcta LungU, Danie
la Drăghici, Gcorgeta Zaharia șl 
Lucia Ettz, de la cîș-tigătoare. 
Foarte bun arbitrajul Em. Udu- 
dec din Suceava și G. Gogoașe 
din București. (A.B.).

C.S.U. OTELUL GALAȚI — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—1 (8, —io, 14, 10). Partidă ex
trem de echilibrată, dar fără va
lențe tehnice și spectaculare 
deosebite. Victorie meritată. E- 
vid-enția-te : Gabriela Cojocaru,
Maria Muscă, Crina Răuță (CSU) 
și Anca Amariei (CSM). Arbi
tri : S. Popescu din Constanța 
și A. Nedelcu din București. 
(T. ȘIRIOPOL).

RAPID BUCUREȘTI — MA
RAT EX BAIA MARE 1—3 (7,
—12, —io, —5). Nici de această 
dată elevele antrenorului Davila 
Plocon nu au reușit să obțină 
victoria. Dar așa cum începuse 
meciul (primul set cîștigat, iar 
în al doilea având avantaj : 5—0 
șl 7—2) se părea că acest dezi

DINAMO (11-8 CU CRIȘUL Șl 10-6 CU RAPID) 
CUNDUCt DETAȘAT ÎN CAMPI0NATU1 DL POLO

Foarte agitat acest final al tu
rului secund din Divizia „A" la 
p >lo, desfășurat, în săptămina ca
re a trecut, la bazinul Floreasca 
din Capitală.

Mal întîi să reamintim că tra
diția a fost din nou respectată : 
Crișul ne-a arătat iarăși că nu 
știe să joace împotriva Voinței 
și a pierdut (9—10) la capătul 
unui meci în care clujenii s-au 
depășit pur și simplu, realizînd 
cel mai bun joc din acest cam
pionat. Apoi, am urmărit cu mult 
interes întrecerea dintre cele 
două echipe feroviare. Arădenii, 
într-o zi de excepție, au făcut 
practic joc egal timp de trei re
prize cu formația antrenată de 
Cornel Rusu, conducînd în ma
joritatea timpului. Abia în a 4-a 
repriză Rapid București șl-a a- 
dus aminte că totuși se află ta 
lupta pentru titlu și a marcat 
de 6 ori consecutiv, învingind cu 
11-6.

După succesul din ziua prece
dentă, ta fața Crișulul, Voința 
a fost de nerecunoscut în parti
da cu C.N. ASE, care a stat foar
te mult timp sub semnul echili
brului, Gyarfas reușind golul vic
toriei (8—7) abia în ultimele se

transf.). Th. Witting a condus 
formațiile : R.C. SPORTUL STU
DENȚESC : Chiciu — Vintllă, 
Chirigiu, Merca, A. Hariton — 
Cojocaru, Solomon — Gurămare, 
Covaci, FI. Atanasiu — Galanda, 
Gheorghiosu — Stanciu (Măciu
că) , Bosenmaier, Dumitrescu. 
„POLI" IAȘI : Bălan — Vasillu, 
Năstasă, I. Mitltelu, Băetu — 
M. Mititelu, Doroftcl — Vaslu- 
ianu, Nistor, Nemesnlcluc — L. 
Constantin, Cristei — Tunaru 
(Elisel), Ebu, Pătrăhău. (Tiberlu 
ST AMA).

DINAMO — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 15—16 (3—7). Frig
pătrunzător, dar partidă fier
binte, terenul „Olimpia", unde, 
probabil, pentru prima dată de 
cînd evoluează în Capitală, e- 
chlpa din Bala Mare șl-a onorat 
faima, juclnd la valoarea ade
vărată a lotului sau. A rezultat 
o partidă frumoasă, cu multe 
suspansuri, oaspeții conducted 
pinâ te mln. 77 cu 10—9 1 A 
fost necesară o mobilizare tota
lă a campioanei, care s-a arun
cat în luptă furibund, cu toate 
forțele de care dispune pentru 
a întoarce in extremis rezulta
tul, obțlnînd o victorie meritată, 
mai ales pentru finalul el mult 
mai bun, cînd dinamovlștii au 
forțat, cu înaintarea, „moluri" 
numeroase, pe care le-au domi
nat vădit, prlntr-o cunoaștere 
superioară a jocului. Cîteva re- 
marcărl : Dărăban, Caragea, Pa- 
raschiv (care, totuși, a „încuiat" 
cîteva faze clare), Podărescu, 
Aldea șl Marin (pentru decizia 
cu care a reușit eseul victoriei). 
A reintrat Borș, după o lungă 
absență. De la oaspeți ne-au 
plăcut Ungttreanu (pilierul per

derat se va împlini. Oaspetele 
nu au fost însă de acord, e- 
chipa Iul C. Săvoiu echilibrînd 
și apoi punând stăpânire pe 
joc, grație mal ales contribu
ției deosebite in toate com
partimentele a Fidellei Crișan. 
Alături de ea, am reținut evo
luția foarte bună a Niculinei 
Stănlcă, mai ales la blocaj. Au 
arbitrat corect : I. Maier din Si
biu și V. Dumitru din Bucu
rești. (Gh. DEDIU).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— ȘTIINȚA BACAU 1—3 (—7, —5, 
3, —15). în general, meciul a 
fost frumos. Mal experimenta
te, alcătuind un sextet solid, 
acoperind mai bine terenul, gre
șind mai puțin execuțiile șl o- 
rientînd mai bine serviciile, bă- 
căuancele au obținut pe merit 
victoria, dar în setul al treilea 
au avut un surprinzător m«- 
ment de eclipsă. Cel mai dispu
tat șl spectaculos a fost setul 
al patrulea, în finalul căruia plu
sul de experiență al oas pete
lor s-a dovedit decisiv. Remar- 
cări : Marilena Bogdan, Codruța 
Filimon, Margareta Pescaru, Va- 
lerlca Maier (Ș), Monica Sușman 
șl Elena Negulescu (C). Arbi
traj necorespunzător : D. Del- 
cea din Galați și Ov. Florea 
din București. (M. VESA).

PENICILINA IAȘI — „U«
CLUJ-NAPOCA 3—1 (6, —10, 13,
12). Joc de slab nivel, tehnic, 
presărat cu multe greșeli de 
ambele părți. Din setul al doi
lea, studentele au avut inițiati
va în joc, dar în finalurdle se
turilor 3 și 4 gazdele s-au do
vedit mai inspirate. Au ieșit 
în evidență : Ildiko Gali și Dana 
Nicolaescu (de la oaspete). Ar
bitri : CI. Murgulescu din Bucu
rești șl O. Manițiu din Brașov. 
(Al. NOUR, coresp.).

MASCULIN
MOTORUL BAIA MARE — 

STEAUA 0—3 (—6, —6, —11). Do

cunde. A urmat jocul dintre Di
namo șl Crlșul. Campionii au do
minat categoric (6—2, H—5), 
tranșlnd net (11—8) rivalitatea cu 
echipa blhoreană. Hagiu (6 go
luri) și Ardeleanu, alături de 
Moiceanu, ciobăniuc și portarul 
Tudor au fost principalii artizani 
al învingătorilor.

Duminică, Înaintea derby-ulul, 
am consemnat o nouă surpriză, 
lotul juniorilor de la Liceul 37 
obțlnînd o spectaculoasă „remiză" 
(10—10) In fața Crișulul, total 
debusolată. Șl tinerii poloiști ar 
fl putut realiza chiar victoria : 
la 10—9, ta ultimele secunde, Mă- 
hălean șl Diaconescu, scăpațl 
singuri pe contraatac, au ratat 
incredibil, permlțlnd orădenllor 
să obțină In extremis egalitatea.

In final, Dinamo șl Rapid au 
oferit un joc mai puțin specta
culos, cu dese eliminări. Hagiu 
șl Ardeleanu s-au detașat din 
nou peste toți Jucătorii piezenți 
în bazin, Ciobăniuc și Moiceanu 
au realizat cîteva frumoase con
traatacuri, Iar Tudor a apărat 
din nou aproape fără greșeală. 
Dinamo a avut șase situații de 
„om în plus" și le-a concretizat, 
în timp ce adversara sa a ratat

cutant pe care îl așteptăm...), 
Demian (în tușe), Beraru, Udrea, 
Vlădilă șl Titus Toader, omul 
de... puncte al formației. Au 
înscris, ta ordine : TOADER
(l.p.) 0—3, CONSTANTIN (l.p.)
3—3, TOADER (eseu) 3—7, PO- 
DARESCU (l.p.) 6—7, CANTEA
(drop) 6—10, PODĂRESCU (l.p.) 
9—10 șl - MARIN (eseu), PODA- 
RESCU (tr.) 15—10. A arbitrat
bine Dragoș Grigorescu. (Dimi- 
trie CALLIMACHI).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— STEAUA 9—42 (3—14). Reali
zatori : SUCIU — eseu, PETER, 
tr., COMANICI — l.p. pentru 
gazde, DAVID — 3 eseuri, MOȚ, 
SUCIU, FUICU, CIOAREC, CO- 
DOI — cite un eseu, ALEXAN
DRU — 4 tr. șl CODOI — o tr. 
pentru oaspeți. (C. CREȚU, co
respondent).

RULMENTUL BIRLAD — RA
PID 8—8 (0—4). Au înscris :
CROITORU, IFRIM — cite un 
eseu pentru gazde, LUCA și GH. 
DUMITRU — cite un eseu pen
tru oaspeți. (Em. IOVU, cores
pondent).

C.S.M. SIBIU — POLITEHNICA 
16 FEBR. CLUJ-NAPOCA 22—0 
(4—0). Au marcat : AMARIEI, 
LEORDEAN, sARAC — cite un 
eseu, IVANCIUC și SARAC — 
cite o l.p. SARAC șl TAMARIU — 
dte o tir. (S. BEU, corespondent)

FARUL — R.C. GRIVIȚA RO
ȘIE 10—0 (6—0). Scorul a fost
stabilit de OPRIȘ, GRIGORE — 
din eseuri șl I. VASILE din tr. 
(S. NACE, corespondent).

ȘTIINȚA PETROȘANI — GLO
RIA P.T.T. ARAD 22—12 (8—3).

In clasament conduce Farul 
(24 p), urmată de Steaua (24) șl 
Dinamo (22).

minați de trac, voleibaliștii noii 
promovate n-au. Izbutit să iacă 
față jocului ta forță al buicu- 
reștenllor. Cel mal buni : Bădi
ță, Sptau, Cazacu (Steaua), 
ștreang și Mihalca (Motorul). 
Arbitri : V. Chionea.niu șl I. Mar
tin, din Cluj-Naipoca. (A. CRI- 
șan, coresp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI — EXPLORĂRI BAIA MA
RE 3—2 (11, —14, 10, —10, 14».
Partidă de mare luptă, ctști- 
gaită pe merit de gazde după 
două ore și 40 de minute. Re
marcați : Mășcășan, Tutovan,
Colceag, Suciu (S), Ignișka, Ar
buzov, Mițu șl Tutelea (E). Ar
bitri : M. Stamate din Bucu
rești șl M. Marian din Oradea. 
(M. ȘTEFAN, coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— C.S.U. ORADEA 3—0 (8,. 11,
7). După un start bun, te se- 
tua I șl 9—2 ta setul H. se pă
rea că orădenli vor pune pro
bleme gazdelor. Dar preluarea 
lor nesigură șl așezarea greși
tă ta teren (spații neacoperite 
în linia a doua) au ușurat mi
siunea bucureștenilor, remarca
bili prin jocul lor variat. Evi- 
dențiați : Alexandru, Steriade
(C), Manole șl Horje (C.S.U.). 
Arbitraj foarte bun : C. Mușat 
din Constanța șl Z. Moldoveana 
din București. (N. MATEESCU).

C.S.M. SUCEAVA — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 3—2 (11, —12, 
10, —7, 10). Dispută aprigă pe 
parcursul a aproape două ore 
de joc. Victorie justă a gazde
lor, de la care s-au remarcat : 
Șteflea, Mîndru și Pancu. De la 
oaspeți au jucat bine A. Dumi
tru șl Braun. Arbitri: I. Ar- 
meanu din București șl I. Stotea 
din Bacău. (I. MINDRESCU, co
resp.).

C.S.U. OȚELUL GALAȚI — 
CARPAȚI RM. VILCEA 3—2 
(5, 7, —14, —9, 14). Puțin a 
lipsit ca noua promovată să cîș- 
tige, după ce a fost oondusă cu
2—0! S-au remarcat: Radu și 
Pustiu (C.S.U.), Băla? șl Prisă- 
caru (Carpați). Arbitri : A. Ne- 
delcu șl A. Dinlcu, ambii din 
București. (S. TELEMAC, coresp.) 
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în 7 din cele 9 situații de supe
rioritate !... După acest joc cîștl- 
gat clar de Dinamo cu 10—6, re
putatul tehnician și arbitru In
ternațional dr. Ion Drăgan ne 
declara : „Dacă dinamovlștii ar 
fi jucat așa șl la Odense, el s-ar 
fi aflat acum In semifinalele 
C.C.E. 1“ iar noi înclinăm să-i 
dăm perfectă dreptate.

Rezultate tehnice. Rapid Bucu
rești — Rapid Arad 11—6 (1—2,
3— 2, 1—2, 6—0) ; Voința — C.N. 
ASE 8—7 (1—1, 2—2, 4—2, 1—2) ; 
Progresul — Liceul 37 9—4 (2—0,
4— 2, 0—0, 3—2); Dinamo — Crlșul
11—8 (5—2, 1—1, 1—2, 4—3). Au
marcat : Hagiu 6, Ciobăniuc 2, 
Ardeleanu, Ungureanu, Moiceanu 
(Din.) și Costrăș 4, Fejer 2, Ga- 
rofeanu, Gordan (Cr.). Arbitri :

• H. Timoc — R. Nlchita ; Crișul
— Llc. 37 10—10 (2—4, 2—3, 2—2,
4—1) ; Voința — Rapid Arad 8—4 
(1—0, 4—2, 1—2, 2—0) ; Progresul
— C.N. ASE 10—8 (2—2, 2—0,
4—1, 2—5) ; Dinamo — Rapid 
Buc. 10—6 (1—0, 2—1, 4—2, 3—3). 
Au înscris : Hagiu 6, Moiceanu
2. Rus, S. Popescu (Din.) șl 
Schervan 2, Gaiță, Ionescu, Clo- 
mărtan, Olac (Ranid). Arbitri : 
R. Schilha șl R. Timoc.

După două tururi, în clasament 
conduce Dinamo cu 27 p, urmată 
de Rapid București cu 23 p și 
Crișul cu 19 p.

Adrian VAS1LIU

ILa Lovcci, l.i partidele cu reprezentativa Bulgariei

1 DOUĂ NOI VICTORII ALE ECHIPEI
| DE HANDBAL
ILOVECI, 7 (prin telefon).

Simbătă și duminică au avut 
loc. în Sala sporturilor din lo- I calitate, două noi întîlniri in
tre reprezentativele masculine 
de handbal ale României și I Bulgariei. în ambele meciuri
victoria a revenit sportivilor 
romani.

Sîmbătă : România — Bulga- 
Iria 23—20 (14—11). Au marcat : 

Stingă 11, Drăgăniță 5, Boroș 2, 
Oprea 2, Berbece 1, M. Voinea 

II și Roșea 1 (au mai jucat : 
Munteanu, Buligan — Dogăres- 
cu, Porumb) — pentru Româ- 

Inia, Marinov 5, Apostolov 5, 
Gheorghiev 3, Proinov 3, Ivanov 
2 și Mitcv 2 — pentru Bulga
ria.

I Duminică : România — Bul
garia 21—17 (8—10 !). Au în
scris : Drăgăniță 5, Stingă 5,

I Boroș 3, Oprea 3, M. Voinea 2, 
Roșea 2 șl Berbece 1 (au mai 
jucat : Munteanu, Redl, Buligan I — Dogărescu, Jianu, Bedivan șl
Mlrică) — pentru România, 
Apostolov 8, Mitev 2, Marinov 
2, Tarkalanov 2, Gheorghiev 1, 

IMatovski l.și N'ikolov 1 —pen
tru Bulgaria. •

OLIMPIADA DE SAH
■I

O Victorii ale echipelor României, la jumătatea intrecerii © Lup

ta se menține strinsâ pentru primele locuri

LUCERNA, 7. — în rundele a
6-a  și a 7-a ale Olimpiadei de 
șah, reprezentativele țării noastre 
au obținut prețioase victorii, ceea 
ce le-a majorat substanțial tota- 
lurile de puncte. Formația femi
nină a României a întrecut cate
goric pe cea a Angliei, cu 2,5—0,5, 
iar apoi a dispus cu 2—1 de Sue
dia. Dat fiind că liderul, echipa 
U.R.S.S., a fost surprinzător sto
pat în runda de sîmbătă, de Un
garia (1,5—1,5), distanța care se
pară pe românce de fruntașa cla
samentului rămâne — la Jumăta
tea competiției — de numai un 
singur punct. Iată alte rezultate 
înregistrate în turneul feminin: 
Ungaria — Spania 2—1, U.R.S.S. 
— Suedia 2—1, Bulgaria — Aus
tria 2,5—0,5, R.F.G. — Italia
2,5—0,5, R.P. Chineză — Argen
tina 2,5—0,5 (runda a 6-a) ; 
R.F.G. — Anglia 2,5—0,5, Iugo
slavia — Spania 2—1, Bulgaria —
R. P. Chineză 0—2 (1), Olanda —
S. U.A. 2—1, Polonia — Italia 2—0 
(1). în clasament continuă să 
conducă U.R.S.S., care totali
zează 16,5 puncte, urmată de Ro
mânia, cu 15,5 p, R.P. Chineză și 
Polonia 13,5 p (1), Olanda 13,5 p, 
R.F.G., Suedia, Ungaria, Islanda 
și Iugoslavia 13 p.

Și-au ameliorat poziția în clasa
ment și echipierii reprezentativei 
masculine a României, după me
ciurile cîștigate consecutiv la 
Țara Galilor (3,5—0,5) și Indone
zia (2,5—1,5). Formația noastră se 
află acum pe locul 11—12. Șahiș
tii sovietici, care se mențin în 
frunte, au întâmpinat o rezisten
ță sporită în aceste două runde, 
obțlnînd un meci egal și o Victo
rie la limită : U.R.S.S. — Olanda 
2—2, U.R.S.S. — R.F.G. 2,5—1,5. 
în celelalte partide de la sfîrșitul 
săptămânii : Iugoslavia — R. P. 
Chineză 3—1, Cehoslovacia —
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TELEX 3 TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Fresno (Cali

fornia), o selecționată a cluburi
lor din U.R.S.S. a întrecut echi
pa universității locale cu 79—72 
(37—35).

BOX * Echipa de amatori a 
S.U.A. a fost întrecută, la Du
blin, cu 6—5 de Irlanda, după 
ce pierduse, la Huli, cu 5—7 în 
fața Angliei. • Colin Jones 
(Țara Galilor) este noul cam
pion european profesionist la 
categoria seml-mljlocle. El l-a 
învins la Copenhaga, prin k.o. 
tehnic în repriza secundă, pe 
danezul Hans-Henrlk Palm. In 
aceeași gală, argentinianul San
tos Lanclar șl-a păstrat titlul 
mondial la „muscă" (W.B.A.), 
cîștigînd prin k.o. tehnic ta re
priza a 13-a meciul cu Steve 
Muchokl (Kenya). • La Leon, 
spaniolul Roberto Castanon șl-a 
păstrat titlul european la cate
goria super-pană, tavingîndu-1 
prin abandon ta repriza a 9-a pe 
francezul Daniel Londas.

CICLISM • Columbianul Jullo 
Alberto Rubiano a cîștigat turul 
statului Chile (amatori) desfășu
rat în 8 etape, pe 1082 km, ur
mat de americanul Alexis Gre- 
wal. Pe echipe a cîștigat Colum
bia.

HANDBAL • In turneul femi
nin de la Oslo : Cehoslovacia — 
Olanda 25—17, Norvegia — R.F. 
Germania 18—13. R.D. Germană 
— Franța 25—16.

A ROMÂNIEI
Ambele întîlniri au fost con

duse de cuplul de arbitri bul
gari Petrov — Scef.

Antrenorii Nicolac Nedef și 
Lascăr Pană ne-au declarat te
lefonic : „Disputate In condiții 
de deplasare, deci mai grele, 
cele două întîlniri s-au dovedit 
utile. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit reprezentativa Bulgariei 
s-a prezentat, după cele două 
înfringeri de la București și 
după... dușul rece care le-a ur
mat, mult mai bine, fiind un 
adversar incomod și permițând 
o verificare mal aproape de 
cerințe. Selecționata noastră 
a avut, în cele două partide, 
momente bune de joc, dar și 
îngrijorătoara căderi. Deși u- 
nele scheme au fost exersate 
îndelung la antrenamente, in 
meciuri ele n-au fost puse în 
valoare, comitîndu-se inadmi
sibile greșeli. Ținînd seamă de 
importantele confruntări care 
urmează, este obligatorie nu 
numai o mai mare sîrguință m 
pregătiri, ci șl o mobilizare su
perioară, concentrare maximă 
pe parcursul tuturor celor 60 de 
minute de joc".

R. F.G. 2—2, Anglia — Islanda 3—1,
S. U.A. — Argentina 2,5—0,5 (1), 
Elveția — Cuba 1,5—1,5 (1), Bul
garia — Chile 3—1, runda a 6-a: 
S.U.A. — Olanda 2,5—1,5, Anglia 
— Canada 1,5—2,5, Iugoslavia — 
Cehoslovacia 1,5—2,5, Ungaria — 
Danemarca 3,5—0,5, Cuba — Aus
tria 2,5—1,5, Bulgaria — Elveția
1.5— 0,5 (2), Argentina — Austra
lia 0,5—3,5, Islanda — Portugalia
2.5— 1,5 (runda a 7-a). Ordinea 
primelor clasate : U.R.S.S. 20 p. 
Ungaria, Cehoslovacia și Canada 
19 p, Olanda 18,5 p, S.U.A. 18 p 
(1), R.F.G., Anglia și Australia 
18 p, Cuba 17,5 p (1), România 
șl Iugoslavia 17,5 p, Bulgaria 
lî P (2).

C. M. DE TIR
Campionatele mondiale de 

tir de la Caracas au continuat 
cu desfășurarea unor noi pro
be. Iată cîștigătorii : pistol 10 
metri, feminin : Marina JSOr 
branceva (U.R.S.S.), cu 386 p șț 
echipa U.R.S.S., cu 1146 p î 
pușcă liberă, 3 X 40 f : Vla
dimir Lvov (U.R.S.S.), cu 1165 
p șl echipa U.R.S.S. cu 4641 p ț 
pistol standard, masculin : 1. 
Vlasas Turla (U.R.S.S.) șl echi
pa U.R.S.S., cu 2382 p (nou re
cord mondial). Din cele 15 
medalii de aur decernate pină 
în momentul de față, 11 au re
venit reprezentanților Uniunii 
Sovietice, cîte una cîștigînd 
trăgătorii din Suedia, Norvegia, 
R. D. Germană și Marca Brita
ni e.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
meci tur pentru turul II ta 
C.C.E. : AIK Stockholm — Dy
namo Berlin 7—2 (1—0, 4—2, 2—0).

PATINAJ ARTISTIC O Primii 
clasați ta concursul de la Pra- 
ga ; feminin : 1. Agnes Gosse
lin (Franța), 2. Natalia Lebe
deva (U.R.S.S.), 3. Karin Hend- 
schke (R.D.G.) ; masculin : L
Jozef Sabovclk (Cehoslovacia),
2. Andr6 Bourgeois (Canada), 3. 
Makoto Kano (Japonia) ; pe
rechi : Babete Preussler — Tors
ten Ohlow (R.D.G.).

TENIS • Bijrg a cîștigat tur
neul demonstrativ de la Sydney:
7—6, 6—3, 6—2 cu Gerulaitis,
6—1, 6—4, 6—3 cu Lendl, 3—6,
6— 4, 7—S, 6—2 cu Mc Enroe ; In 
clasament, după Borg : 3. Lendl,
3. Gerulaitis, 4. McEnroe. • La 
Gând, ta meci feminin : Europa 
— S.U.A 8—7. tn ultima partidă: 
Tanvler, Hanika — King, Jaeger
7— 5, 6—4. • Invlngînd Anglia
cu 6—1, la Londra, echipa femi
nină a S.U.A a păstrat „Cupa 
Wightman". • în finală la Hong 
Kong : Pat Dupre — Morris 
Strode (ambii S.U.A.) 6—3, 6—3. 
In finala feminină : Cathrln Je- 
xell (Suedia) — Alycia Moulton 
(S.U.A.) 6-3, 7-5.

VOLEI • La Praga, în Dina- 
movlada de volei (feminin) : Di
namo București — Gwardia Var
șovia 3—2 (14 —10, —7, 7, 7).
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