
FROLETAJU DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1VA I

LA BASCHET SENIORI
ECHIPA CONSTANTEI, CAMPIOANA

25 (prin telefon)', 
două zile ale turneu- 
al „Daciadei" de per
la baschet masculin 
aceleași caracteristici 

ca și începutul 
meciuri dîrze. 
spre satisfacția 
nivel tehnic si 
dicat. Baschetbaliștii — cu pu
ține excepții — s-au dovedit 
bine pregătiți, apți pentru dis
pute interesante și frumoase.

Principala candidată la cu
cerirea trofeului, selecționata 
județului CONSTANTA. s-a 
întrebuințat serios în fața e- 
thipei județului IAȘI, care a 
făcut tot ce i-a stat în puteri 
(deși are accidentat pe unul 
dintre oamenii de bază, Boiș- 
teanu) să smulgă o victorie, 
dar scorul final a fost favo
rabil constănțenilor : 
(54—44). Au înscris : 
6, Radu 8. C. Cernat 
n.ăilă 8. Băiceanu 23, 
veanu 4, Spînu 28, Ilucă 
(C). respectiv Bahrin 4, Măgu-

SIBIU,
Ultțmele 
lui final 
formănță 
eu avut

competiției : 
echilibrate si, 
generală'. de 

spectacular ri-

94—89 
Cocoș 

13, Mă- 
Moldo-

4

rean 33, Dănăilă 8, Mihăilescu 
17, Moisescu 11, Moscalu 19, 
Cilibiu 6. în celelalte meciuri 
de sîmbătă : BUCUREȘTI — 
BIHOR 108—95 (64—46), SI
BIU — CLUJ 66—53 (34—27).

Duminică au avut loc me
ciuri decisive pentru stabilirea 
clasamentului final. în primul, 
selecționata CLUJULUI — în 
cazul unui succes In fața BI
HORULUI — se menținea In 
lupta pentru unul dintre pri
mele trei locuri. Dar, bihorenii 
s-aui mobilizat exemplar, au 
iucat -bine și au cîștigat la un 
scor clar : 86—69 (41—30). Au 
înscris : Nagy 4, Rădulescu 9 
Antochi 20, Ilie 21, Tavasy 12, 
Szabo 20 (B). respectiv Cră
ciun 16, Aldea 9. Barna 4, 
Trif 4, Rotaru 16, Vezeteu 2, 
Herbert 6, Nicoară 10, Moldo
van 2. în a doua partidă1, du
pă o repriză aproximativ ega-

Paul IOVAN

(Continuare In pag 2-5)

S-a încheiat penultimul tur al finalei

campionatului național de oină

DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A ONORAT TITLUL
CLUJ-NAPOCA. 25 (prin te

lefon). întrecerile penultimului 
tur al finalei campionatului na
tional de oină, găzduite de sta
dionul municipal din localitate, 
s-au încheiat cu victoria (scon
tată) a formației Dinamo Bucu
rești, actuala deținătoare a titlu
lui. Angrenați, alături de jucă
torii altor 9 echipe calificate în 
această fază a finalei pe țară, 
Intr-un turneu eliminatoriu, 
dinamovistii (pregătiți de maes
trul sportului Gheorghe Vlase) 
au obținut — gratie unei evi
dente superiorități tehnice, tactice și fizice — punctajul 
maxim, cîstigînd toate partide
le susținute.

Așteptat cu justificat interes, 
derby-ul competiției 
meciul dintre Dinamo 
resti si C. P. .Casa

București a avut, de data a- 
ceasta. doar o singură... echipă, 
cea a dinamovistilor care con
stituind un ansamblu bine ar
monizat. atît la ..prindere".’ cit 
si la ..bătaia mingii", a cistiaat 
la o diferență neașteptat 
mare : 29—12. învingătorii 
realizat 15 p suplimentar® 
loviturile de baston si au 
minat copios în repriza 
prindere. unde C.P.B.. .echipă 
lipsită de forță si precizie in 
pasă, a dat o replică anemică. 
Au evoluat următoarele forma
ții — DINAMO : M. Andrușca. 
P. Stoian (2). Al. Bobeică (2), 
FI. Dincă (2). N. Păulescu (2). 
I. Păulescu (2). C. Oancea (2),

de 
au 

din 
do-
de

clujene. 
Bucu- 

Scînteii

Traian lOANIJESCU

(Continuare în pag 2-3)
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Etapa a 5-a a Diviziei „A“ de fotbal

O ..RUNDĂ” DOMINATA DE GAZDE
V

au ob|inut puncte in deplasare # Derby-ul etapei 
I # Orădenii și hunedoreniî — la prima

Numai Dinamo ți.Rapid 
s-a jucat doar 85 de minute

Miercuri, jocurile-retur din cupele europene
victorie D

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Corvinul Hunedoara- F.C. Baia Mare 4-1 (1-1) 1. SPORTUL STUD. 5 4 1 0 11- 3 »
Steaua — Politehnica lași 3-1 (2-1) 2. Dinamo 5 3 2 0 8- 1 8
A.S.A. Tg. Mureș - Petrolul Ploiești 2-1 (1-1) 3. Steaua 5 3 1 1 12- 4 7
Chimia Rm. Vilcea - Rapid 0-0 4. F.C. Olt 5 2 3 0 5- 2 7
Sportul studențesc - Univ. Craiova 2-1 (0-0) 5. S.C. Bacău 5 3 1 1 5- 4 7

8.
7.
8.
9.

10. 
11.
12. 
13.

(In min. 85, craiovenii n-au mai reluat jocul) 
F.C. Bihor 
Dunărea C.S.U.
S.C. Bacău 
F.C. Olt

- Jiul Petroșani
— Dinamo
- C.S. Tirgoviște
- F.C. Argeș

ETAPA VIITOARE
(simbătă 1 și duminică 2 octombrie)

4-1 (3-1)
0-0
2-1 (2-0) 
1-0 (0-0)

GOLGETERII

C.S. Tirgoviște — Dunărea C.S.U. Galați 14.
Dinamo — F.C. Baia Mare 15.
Univ. Craiova — Steaua 18.

A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Olt 17.
Rapid - F.C. Bihor 18.
Politehnica lași — Corvinul Hunedoara
F.C. Argeș - S.C. Bacău
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vilcea In
Petrolul Ploiești - Sportul studențesc

6 GOLURI :
11 m.

4 GOLURI : 
că. Cîmpeanu
I din 11 m. Irimescu — 4 din
II m.

2 GOLURI : Bucurescu. Ter- 
heș, Ralea. Mateuț, S. Dumi
trescu. Băluță, Stana. Cura. 
Sertov, Grosu, Simaciu. Căr- 
puci. Verigeann. Ion Ion. 
Roznai.

Lăcătuș. Pițur- 
II, Nemțeam; —

Au luat sfirșit C. M. de lupte greco-romane

NICI UN LUPTĂTOR ROMAN PE PODIUM I
• ȘL Pus u și I. Draica pc loturile IV

(prin telefon). Du-KIEV, 25
minică seara în Palatul Sportu
rilor au luat sfirșit întrecerile 
campionatelor mondiale de lup
te greco-romane. A fost o edi
ție foarte puternică, avînd la 
start echipe de valori apropiate 
și în care s-au înregistrat des
tul de multe surprize. Așa cum 
era de așteptat, luptătorii din 
Uniunea Sovietică și Bulgaria 
s-au impus, fiind tatonați în
deaproape de reprezentanții Po
loniei, Ungariei și Iugoslaviei. 
Peste așteptări s-au comportat 

• luptătorii din R.F. Germania și 
surprinzător de bine (cei din 
Japonia, Finlanda și Irân.

Echipa noastră nu a contat 
în lupta pentru medalii, așa in
cit bilanțul ei este nesatisfă
cător (nici o medalie !), mai 
ales în comparație cu- re
zultatele din alți ani și în 
special de anul trecut. Dincolo 
de unele „neșanse" la tragerea 
la sorți sau de unele greșeli de 
arbitraj, comportarea generală a 
luptătorilor noștri la această e- 
diție a C.M. constituie un in
succes și ea trebuie să dea de 
gîndit, cu atît mai mult cu cit 
această întrecere a fost ultima 
mai importantă înaintea Jocu-

rilor 
luția 
tuturor luptătorilor români tre
buie să constituie obiectul unei 
foarte lucide și atente analize, 
al unor măsuri energice, meni
te să-i. țeaducă pe membrii re
prezentativei i noastre la nivelul 
lor valoric real, la potențialul 
afirmat în atitea ocazii, la per
formanțele de care sint intr-a
devăr capabili.

Sîmbătă după-amiază s-au 
disputat finalele la cinci cate-

Olimpice. Iată de ce evo- 
la aceste campionate a
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etapei a 5-a a Diviziei „A* de

jocurile

gorii de greutate. Din p*cate. la 
nici una din aceste categorii, lup
tătorii români nu s-au aflat în 
această după-ajniază 
competitori. După cum 
Ilie Miuti (cat. 48 kg.), 
fir (cat. 97 kg.) sî St. 
șan (cat. 68 kg.) au fost 
minați încă din primele tururi 
si astfel că nici nu au intrat 
în lupta pentru primele 6 locuri. 
Mai rămăseseră în concurs doar 
Ion Draica (cat. 82 kg.) și Va-

Dan GARLEȘTEANU

printre 
se - știe. 
N. Zam-

Negri- 
eli-

(Continuare in pqg. a 4-a)

Au lost stabilite grupele pentru (.3. de gimnastică

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI, ÎMPREUNĂ CU REPREZENTATIVEI!

BUDAPESTA, 25 (Agerpres). 
Intre 23 și 30 octombrie se vor 
desfășura la Budapesta campio
natele mondiale de gimnastică, 
la care s-au înscris aproape 350 
de sportivi și sportive din 39 
de țări. Pentru competiția pe 
echipe, recent, la Veneția, s-a

CONCURSUL PRfOLIMPIC DL LA LOS ANGLLtS
în cadrul competiției preolimpice de la Los Angeles; spor

tivii' români au cucerit încă 3 victorii.
La canoe simplu 1 000 m, Costică Olaru și-a reeditat victoria 

■ din proba pe 500 m.
La canotaj ■ fete, echipajul nostru de dubit vîsle (Ma- 

rioara Ciobanu, Elisabcla Olenluc) a ocupat locul întîi. ca si 
cel de 2 rame J.c., compus din Kodica Arba și Elena Horvat. 
Ambele echipaje au dominat clar cursele respective.

procedat la tragerea la sorți a 
grupelor, formațiile României 
fiind repartizate în seria a 7-a 
la feminin, alături de formați
ile Mexicului, R. P. Chineze și 
R. F. Germania, și în grupa a 
4-a la masculin, unde va evo
lua împreună cu echipele Elve
ției, Ungariei, Noii Zeelande, 
Suediei și Braziliei.

Iată componența celorlalte se
rii : feminin : grupa 1 : Coreea 
de Sud, Noua Zeelandă, Spania, 
Finlanda, Italia ; grupa 2 : O- 
landa, Danemarca. Cehoslova
cia, Bulgaria ; grupa 3 : Israel, 
Japonia, Cuba, sportive cin 
Portugalia, Grecia și Cipru ; 
grupa 4 ; Austria, R.D.G., Ca
nada, sportive din Polonia și 
India ; grupa 5 : Franța, Unga
ria, U.R.S.S., sportive din Nor
vegia și Irlanda ; grupa 6 : Bra
zilia, Australia, S.U.A., Marea 
Britanie ; grupa 8 : Suedia, El
veția. Belgia. R.P.D. Coreeană.

Pițurcă îl învinge pe portarul ieșean Bucu, înscriind al treilea 
gol al Stelei. (Facă din meciul Steaua — Politehnica Iași, 
scor: 3—1) Foto : I. BĂNICĂ

In Divizia ,,A“ de rugby

STEAUA ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBYUl
DL LA CONSTANTA: 15-1Z

forrhații- 
in Divi-

Din nou o etapă a 
lor-gazdă. la rugby, 
zia „A", cu excepția partidei 
de la Constanța...

FARUL — STEAUA 12—15 
(6—12), Constanța 25 (prin te
lefon). Meciul dintre aceste 
două echipe fruntașe ale spor
tului cu balonul oval, urmărit 
de aproape 15 000 de specta
tori. nu s-a ridicat nici pe de
parte la nivelul pretențiilor u- 
nui derby. Mai intii trebuie 
precizat că gazdele au abordat 
partida fără avîntul necesar 
fără acel nerv irezistibil care 
le-a adus de atitea ori. în tre
cut, succes. înaintarea con- 
stănțenilor s-a comportat slab, 
fiind întrecută clar in momen
tele fixe. Grămada a cedat, in- 
cepînd cu linia 1 (schimbată, 
fără efect, după pauză), lima 
a II-a a fost moale, iar a IlI-a 
neinspirată, estompată de evo
luția bună a liniei a III-a ad
verse. cu Murariu, C. Florea 
și L. Constantin în vervă. Ta- 
lonajul echipei bucurestene 
(Munteanu) a fost mai prompt, 
iar sincronizarea demi-taloner 
(Suciu — Munteanu) perfectă. 
Tușele au fost, de asemenea, 
favorabile XV-lui Stelei. în 
general, deși trebuie mențio
nat că Galan a fost prea ade
sea busculat neregulamentar, 
fără ca arbitrul să intervină.

Intrarea lui Mușat in linia a 
II-a constănțeană s-ar fi im
pus, poate. Așa a cules» Steaua 
majoritatea baloanelor. iar 
„lecția" ei simplă • (nu neapă
rat... simplistă) grămadă sau 
tușă-pasă ALEXANDRU drop 
— a reușit din plin, de 5 ori 
în* min. 19. 20, 30, 39 și 64.

Farul n-a știut să combată 
această tactică. A jucat greșit, 
cu șuturi de la „uvertură" 
(Bezușcu), în loc să fie folosi
tă abilitatea . tehnică a unui 
centru percutant, precum Lun- 
gu, care- impunea un joc des
chis. la mină. O singură fază 
cu adevărat bună au realizat 
gazdele, cea din min. 4G. cînd 
s-a marcat unicul 
ciului : V. Ion — 1 
Dinu — Bezușcu 
Lungu pînă la : 
PLLOTSCHI eseu, 
transformat. Celelalte 6 puncte 
ale Farului au fost izbutite la 
începutul partidei din l.p. de 
același V. ION (min. 5 și 15).

în condițiile in care s-a des
fășurat partida (Steaua — joc 
economicos : Farul — joc ne- 
hotărît, haotic), rezultatul apa
re normal. succesul XV-lui 
campion meritat. Iar Farul 
pare (prematur) eliminată din

Dimitrie CALLIMACHI

eseu al me- 
Lungu — N. 
— Varga — 
aripa. pasă 
. V. ION a

(Continuare- in pag 2-3)
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Final interesant în primul turneu al campionatului de polo

TRIO UL DINAMO - CRIȘUL - RAPID DIN NOU IN FRUNTE I
ORADEA. 25 (prin 

Turneul inaugural al 
natului de polo a avut în 
timele două zile tot atîtea < 
de sporit interes cu două 
by-uri si cu alte întîlniri 
portante pentru stabilirea 
mei ierarhii a sezonului, 
prezintă in frunte conform 
tradiției tot trîo-ul Dinamo— 
Crisul—Rapid.

Sîmbătă partida vedetă a 
onus în bazinul Venus, echi
pele CRISUL si RAPID care 
au terminat la egalitate : 10— --------- A 

in- 
si-

telefon), 
campio- 

i ul- 
etape 

der- 
im- 
Dri- 
care

10 (3—2. 1—5. 3—1. 3—2)
fost o întîlnire cu o istorie 
teresantă. cu răsturnări de 
tuatii. cu frumoase realizări, dar 
si cu ratări incredibile. ..des- 
nrinzîndu-se" cea a lui Gordan, 
scăoat sinffur cu Simion si ne- 
Dutînd să-1 învinsă ne porta
rul bucureștean într-un mo
ment însemnat al iocului. Șan
sa a surî« De rînd combatan
telor. Mal fntii. gazdelor, cu 
avans de două goluri, de cîte- 
va ori. Apoi, feroviarilor, care 
au făcut în repriza a doua un 
ioc excelent: cum nu au mai 
realizat in întreg anul întor- 
cînd rezultatul : 7—4. Din nou 
orădenilor angaiati într-o pa
sionantă cursă de urmărire, 
după o perioadă cînd au fost 
de nerecunoscut. Pentru ca In 
final, să consemnăm un echita
bil rezultat de egalitate. Spec
taculoasă. așadar, disputa a 
avut si un moment de tensiu
ne creat de cîteva nesincroni- 
zări ale arbitrilor R. Nichita și 
R. Shilha (credem că primul a 
greșit), ceea ce nu scuză însă, 
nervozitatea exagerată de pe 
banca Rapidului. Golurile au 
fost marcate de Costras 4. Fe- 
jer 2. Gordan 2. Feri Kiss si 
Kovacs (C). respectiv E. Iones
cu 2 Ragea (în progres remar
cabil) 2. Gaiță 2. Olac 2. Ar
sene. Schervan. acesta din ur
mă stabilind scorul final nrin- 
tr-o ..boltă" de efect, cu 30 de 
secunde înaintea finalului.

Duminică, la interval de 
ore CRISUL a intrat din 
în ..focul" unui derby acum 
DINAMO. încheind iarăși 
decis : 11—11 (2—1. 2—2. 
" Si acest ioc a avut, cum 
se sDune. de- toate. O întrecere 
incinsă De un timD rece, -cu

16
nou

CU"

stroDî de ploaie si faze fier
binți succedîndu-se cu iuțeală, 
cu angajament din plin de 
parte si de alta. .concretizat" 
în peste 20 de eliminări. Ma
joritatea golurilor au fost de 
toată frumusețea. în primul rînd 
cele ale lui Rus (a fost într-un 
fel meciul lui). Gordan. Arde
lean Costras. Orădenli au con
dus de la început sl oină în 
sfertul 3. campionii aflîndu-se 
Dentru prima dată în avantaj, 
în min. 19.45. cînd se părea 
se îndreaptă spre victorie, 
cu seamă că adversarii nu 
aveau în ană cîtiva oameni 
bază care acumulaseră 3 
$eli. Si totuși. într-un final cap
tivant. egalitatea se produce. 
Gordan mareînd cînd mai erau 
4 secunde ! Arbitrii V. Media- 
nu si R- Shilha au avut o sarcină 
grea, conducind însă prompt si 
în general exact Realizatori : 
Gordan 4. Costras 4 F. Kiss 2. 
Fejer (C). respectiv Rus 3. Ha
giu 2. Popescu 2. Ungureanu, 
Moiceanu. Ardeleanu. Ciobăniuc.

Despre celelalte intilniri. Sim- 
bătă. STEAUA si-a trecut în 
palmares prima victorie, dună 
ani buni (citi au trecut oină la 
reînființarea recentă a 
echioe de polo), după 
atractiv si desfășurat 
între două selecționate 
niori. fosta si actuala 
a antrenorului Gh. 
eu Steaua a învins C.N.A.S.E. 
cu 4—3 (2—0. 1—2. 0—1. 1—0). 
Drin golurile marcate de^ Gran- 
cearof. Ilea. Geantă, 
respectiv Angelescu.
Geambașu. Au condus 
jenaru — R. Timoc.

PROGRESUL — I. L. TIMI
SOARA 7—4 (0—1. 3—2. 0—0. 
4—1). Succes bucureștean în ul
tima repriză, realizatori fiind 
Tătaru 4. Ivănescu 2. Bărbules- 
cu. respectiv Munteanu 2. Ma
nea. Boroș. Arbitri: M. Goian— 
V. Burdea.

DINAMO — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 10—2 (3—1. 4—0. 3—0, 
0—1). victorie fără dubii a cam
pionilor. puncte înscrise de Dan 
2. Moiceanu 2. Răducanu 2. 
Ungureanu. Ghifă. Hagiu. Ar
delean. respectiv Colceriu 2. Au 
arbitrat : St. Karacsony — Gh. 
Nistor.

Duminică, mai-rutinata echi-

O ’

că 
mai 
mai 

de 
gre-

acestei 
un joc 

practic 
de Ju- 

echipă 
Zamfires-

Dululeț. 
Balanov. 
B. B4‘

Dă I. L. TIMIȘOARA s-a im
pus în fata formației C.N.A.S.E. 
cu 12—9 (1—2. 4—2. 3—2, 4—3). 
Au marcat : Boros 4. Munteanu 
2. Sterpu 2. Grecu 2. Manea, 
Fărcută. respectiv Geambașu 4. 
Tufan 3. Angelescu si Lăutaru. 
Arbitri : S. Stănescu — A. Cze- 
eeny.

PROGRESUL a trecut de 
STEAUA : 4—2 (1—0. 0—1. 0—0. 
3—1). nu fără emoții si abia în 
ultimul sfert, golurile învingă
torilor fiind marcate de Tătaru 
2, Dingu, Florincescu, respectiv 
Uleș și Fruth. Au condus 
Băjenaru — Gh. Nistor.

RAPID—VOINȚA 
3—1. 1—3, 3—2).

avut 
Marcatori : Tschiltsehke. 

Ionescu (R).
2, Blaga.

1. Dinamo

In 
9—6 
du Dă 
Si 5

fine.
(2—0.

ce bucurestenii au 
goluri avans.

Chintă 3. Arsene 2.
Schervan. Niță. 
Coicerin 3. Sebok

rr AȘ A1MKNT •
13 p. 2. Crisul 12 p. 3. Rapid 11 p. 
4. Progresul 8 p. 5. Steaua 3 p. 
6. I. L. Timișoara 1 o. 7. Voin
ța 0 o (46—53). 8. C.N.A.S.E. Op 
(38—86). Echipele I.L.T. si Vo
ința sînt penalizate cu cite 4 P.

I
I
I
I
I

B.

I
I

Hagi
Do- 
să-1 
„u- 

îna-

UN REGRETABIL A CTDENESPORTIVITA TE

Geo RAEJCHI

I
I
I
I

De neimaginat finalul penibil 
al acestui meci, al acestui der
by. așteptat cu justificat interes 
(dovadă tribunele arhipline ale 
stadionului) între două echipe 
fruntașe ale fotbalului nostru ! 
Un meci care de fapt n-a mai 
avut... final pentru că partida 
s-a încheiat în min. 85. Atunci, 
cu 5 minute înaintea scurgerii 
timpului regulamentar de joc. la 
o pătrundere forțată a lui 
în suprafața de pedeapsă, 
nose l-a întîmpinat câutînd 
deposedeze si din contactul 
măr la umăr* (corect deci) 
intașul bucureștean s-a dezechi
librat și a căzut ; arbitrul Al. 
Mustățea (depășit șl pînă atunci 
de „evenimentele" din teren) a 
fluierat șl a indicat punctul de 
la 11 m. O lovitură de pedeapsă 
care a stupefiat asistenta si. i-a 
scos din sărite pe jucătorii era- 
ioveni. rămași In 10 oameni, din 
min. 77. prin eliminarea (justi
ficată) a lui Ungureanu pentru 
lovirea lui Mircea Sandu, fără ba
lon. Cu multă greutate CORAȘ a 
reușit să-și potrivească balonul la 
punctul de la 11 m și să trans
forme penalty-ul, schimbtnd ast
fel deznodământul unei partide 
care, după desfășurarea de pînă 
adunci a jocului, se îndrepta spre 
o remiză echitabilă. După pri
mirea acestui gol. al înfrîngerii, 
craiovenii n-au mai vrut să reia 
jocul. Nici intervențiile arbitru
lui. care i-a atenționat că după

cele 3 minute regulamentare 
fluiera sfîrșitul întilnirii. a 
rectorului tehnic al F.R.F.. 1 
cea Lucescu, a observatorului fe
deral, Kevork Ghemigean n-au
reușit să-i convingă să pună
mingea la centru. După minute 
penibile. Al. Mustătea. consultin- 
du-și cronometru!, a fluierat re
gulamentar sfîrșitul locului, spre 
nemulțumirea celor 10 000 de 
spectatori, cărora nu le venea să 
creadă că sînt martorii unor ast
fel de scene (provocate tn spe
cial de portarul Lung), care nu 
au nimic comun cu sportul.

Indiferent de ce s-a tntîmplat. 
craiovenii au comis un gest re
probabil, pefuzlnd să 'mal reia 
jocul.

CAMPIONATUL NATIONAL DE OINA
(Urmare din pag 1)

T. Sîrbu (2), I. Fundăteanu, Tr. 
Persinaru (1), N Păsărică, C.P.B 
CASA SCINTEII : M. Sufaru. A. 
Burcică. V. Gălăteanu (1). I. 
Zică (2). M Dragomir (1). M. 
Stănescu, I. Anton. S. Iancu 
(2). Al. Putinei. M. Simoiu. Gh. 
Drăghici (2). In. paranteze — 
nunctele suplimentare realiza
te de jucătorii celor două for
mații.

în lunta centru calificare 
turul doi (2 octombrie, la 
lărasil au fost angrenate 
multe echipe. Dornice de 
mare. Energia Rîmnicelu ___
Buzău), inspirat condusă de pro
fesorul de limba română Ion 
Enache. a fost revelația com-" 
petiției. Mult schimbată în bine 
ne-a părut Universitatea Bucu
rești (antrenor nrof. Gheorghe 
Vasile) — studenții reușind să

în 
Că- 
mai 

afir- 
(iud.

se mențină în cursa pentru un 
loc De Dodium. S-au mai im
plicat în disputele pentru locuri 
fruntașe Dinamo Tulcea (in
structor A. Radu) si Metalul 
Tîrgoviște (antrenor ing. M. 
Iordache).

CLASAMENTUL : 1. Dinamo 
București 27 p. 2. C.P.B. Casa 
Scinteii 25 d. 3. Energia Rîm- 
nicelu 21 p. 4. Universitatea 
București 21 n. 5. Dinamo Tul
cea 19 p. 6. Metalul Tîrgoviș- 
te 19 o. 7. Tricolorul Baia 
Mare 13 o. 8. Tineretul Crîn- 
gu (tod. Teleorman) 13 p. 9. 
Recolta Apoldu de Sus (iud. Si
biu) 9 p. 10. Laminorul 
9 p. — echipă eliminată 
competiție pentru grave 
teri de la normele de 
tă sportivă ! Formațiile 
te pe locurile 1—4 s-au 
cat pentru turul doi al 
titiei.

★
Meciul începuse eu atacuri sus

ținute ale „alb-negrilor“. dar ri
posta craioveană a fost promptă. 
Oaspeții s-au apărat grupat, de- 
clanșînd câteva contraatacuri pe
riculoase. cu Cămătaru în prim- ’ 
olan. Prima mare ocazie o înre
gistrăm în min. 12, cind Lung 
intervine salvator în fața lui 
M. Sandu, aflat In 6 m. tn min 
27, Cămătaru, scăpat singur, este 
faultat de Cazan la 22 m și lo
vitura liberă executată de Bel- 
deanu nu-1 poate . învinge pe 
Speriatu. Voleul Iul Cores (min. 
37) face ca balonul să treacă 
peste transversală. Cu două mi
nute înaintea pauzei, același Co
ras expediază un șut. din apro
piere. in afara spațiului porții.
Repriza secundă, i mult mai 

spectaculoasă, admce șl cele trei 
goluri. In min. 63, o reușită com
binație între M. Sandu și CORAȘ 
face ca ultimul să deschidă sco
rul cu un șut sec, pe jos. In 
min 69, Cămătaru este oprit, ne-
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Campionatul de rUgby STEAUA ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBIUL DE EA CONSTANTA
(Urmare din pag 1)

lupta pentru titlu, dacă ținem 
seama și de insuccesul 
constănțene la Sibiu...

Arbitrul FI.
rești) a condus, 
formațiile :

echipei
Dudu

CU
(Bucu- 

scăpări.

adversarilor. S-a jucat Intr-un 
ritm alert (ieșenii conducind 
pînă in min. 33 !), care a plă
cut publicului, 
multe faze frumoase, 
de

FARUL : Motrescu — N. 
Dinu. Lungu, C. Vasile. Pllot- 
schi — Bezușcu, V. Ion — Na- 
che. Giuglea, Varga — Galân, 
FI. Constantin z — Prisecaru 
(min. 47 Ioniță). Lupu, Opriș (min. 47. Mușat).

N.

s-au consumat 
Plusul 

rutină al dinamoviștilor. cu 
un Paraschiv inspirat și tena- 

. a fost însă decisiv, fată 
de o formație în care absența 
l_i Doroftei, mai ales, s-a re- 

pauză In-

ce,

transf.) și 
tru M.G. 
SIȘIU — 
A condus 
București.

VACARU drop pen- 
Olimpia, respectiv 
2 dropuri $i o l.p.

Gh. Bănceanu —

Tiberiu STAMA

Marinescu — București (A. 
CRIȘAN, coresp.).

- VULCAN 
spectaculos,
A marcat

STEAUA : Codoi — Hodorcă, 
Enache, David, Fuicu — Ale
xandru, Suciu — Murariu, L. 
Constantin, C. Florea — M. Io
nescu. Teourică, Cioarec, Mun
teanu, Căinaru.

DINAMO - POLITEHNICA 
IAȘI 29—6 (7—3). Meciul-ve- 
detă al cuplajului rugbysitic de 
Pe „Olimpia" a corespuns. In
tr-o bună măsură, așteptărilor. 
Ambele formații au avut un 
pun apetit ofensiv, tonul din- 
du-1 oaspeții ! Realmente. 
XV-Ie ieșean a apărut ca o e- 
cnipă^cu mult... tupeu, care nu 
s-a lăsat intimidată de firma

lui
simțit mult, după ,____ ...
deosebi. Demi-ul Mititelu, care 
a încercat să-i compenseze 
lipsa, a avut citeva ezitări 
grave, determinînd, intr-d a- 
predabilă măsură, scorul as
pru consemnat în final. Pen
tru că aspectul partidei (în 
care „Poli" a fost ceva mai 
mult timp în jumătatea de te
ren dinamovistă...). rezultatul 
putea fi mai strins. Realiza
tori : C. GHEORGHE, ABU- 
TOAIE, MARGHESCU — cite 
un eseu, PODĂRESCU. — 
două eseuri și trans., I. CON
STANTIN — l.p. pentru Dina
mo, resp. MITITELU — 2 Lp. 
A condus foarte bine (apre
ciere subliniată și de antreno
rul federal. V. Irimescu), Stoi
ca Manea (Sibiu).

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — ,,U“ TIMIȘOARA
15—9 <12—3). Meci viu dispu
tat. prima repriză

RAPID BUZĂU
9—0 (0—0). Joc
meci de calitate.
GOMOESCU — 3 drop-uri. A 
arbitrat FI. Tudorache — Buc. 
(D. SOARE, coresp.).

Primele 45 d<e minute din 
partida de sâmbătă au deziluzio
nat, fiindcă 
.fotbal, faze 
încălzească 
„oarbă" a 
soldată cu ___ ____________
careul piteștean — n-a creat pro
bleme lui Staneu, Moiceanu si 
„uriașului" Cristian. Ca să nu 
mai spunem că gazdele 'constru
iau totul cu încetinitorul. Doar 
in trei rînduri tribunele au tre
sărit : în min. 25 (State a trimis 
cu boltă o minge pe ..transver
sală"), min. 33 (Iordache — 
..foarfecă", din careu, pe lângă 
ț;ntă) si în min. 3-3 (D. Zamfir 
— voleu periculos din 15 m).

A doua repriză a salvat însă 
spectacolul sportiv. F.C. Olt a 
iuțit jocul, l-a -ordonat. Prepe
liță, Eftimie, State. ~ “
Iorda che realizîn d 
derutante și, astfel, 
geșean va face cu 
saltului localnicilor, 
tit în aer în min. 
au creat Eftimie. ________
State, dar și Cristian a fost la 
mare înălțime !), min. 57 (șut 
violent , al lui M. Popescu, res
pins uluitor — cu piciorul — die 
Staneu) și min. 58 (șut al lui 
State pe lingă „rădăcina" barei). 
Presiunea aceasta ș-a concre
tizat abia în min. ‘73, cînd. la

n-am prea văzut 
de spectacol care să 
tribunele. Dominarea 
echipei F.C. Olt — 
..mingi plouate" In

M. Popescu, 
faze cursive, 
marcajul ar- 
greu tată a- 
Golul a blu-
50 (ce fază 
Tordaehe si

F.C. 
F.C.

Sta o 
timp 
12 000. 
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LOTO fRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 25 SEP

TEMBRIE 1983

țNTRAGEREA I : 4 41 11 75 • 
EXTRAGEREA a H-a : 7 35 67 16 ; 
JL . '"’FA a Ht-a: 51 2 20 42.
FO.,D TOTAL DE ClȘTIGURI • 
50S.327 lei.

MAȘINI GRELE OLIMPIA 
— METALURGISTUL CUGIR 
24—9 (14—6). în .deschidere", 
echipa bucureșteană a realizat 
o meritată victorie in fața u- 
nui adversar care, mai puțin 
omogen, a căutat — totuși — 
să facă un scor cit mai str’ns. 
Au înscris : I. ZAFIESCU (2 
eseuri), MINCEA și M. RADU 
cite un eseu. HERA (drop și

. . . aparținînd
gazdelor, cea de a doua oas
peților. Realizatori : STANCIU
— eseu, COJOCARU — 3 l.p. 
PARASCHIVESCU — tranfs. 
pentru gazde, resp. MARENCO
— 3 l.p. A arbitrat P. Iones
cu — Buc. (O. GUȚU, coresp.).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 24—16 
(12—16). Joc frumos, in care 
oaspeții au avut mai mult a- 
plomb la începutul partidei, 
cind s-au impus. Treptat gaz-' 
dele au echilibrat raportul de 
forțe și au câștigat pe merit. 
Realizatori ............
seuri, 
transf.
BUCAN 
cîte un eseu. LUCA ■ ~
și o transf. A condus 6. Stan
ca — Constanța- (D. MORARU- 
SUVNA).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — C.S.M. SIBIU 25—6 
(9—:3). Partidă spectaculoasă, 
în care gazdele au fost supe
rioare. Realizatori : PUJINA. 
CSOMA. MĂRGINEAN — cite 
un eseu, TOADER — 2 l.p., 
drop. 2 transf. pentru gazde, 
respectiv IVANCIUC și IG
NAT cîte o l.p. A condus V.

RULMENTUL BÎRLAD — 
C.S.M. SUCEAVA 15—3 (12—0). 
Meci la discreția gazdelor. Rea
lizatori : CONEA si IFRIM 
cîte un eseu, RANGA — 2 
transf. și l.p., resp. LIVADARU 
1 p. A condus O. Ionescu — 
Constanța. (M. PAIU, coresp.).

MECI FRUMOS PÎNĂ

3E3

rezultatele concursului 
PRONOSPORT 

DIN Z3 SEPTEMBRIE

I. " c-nazlonale — Torino X ; 
17 Juventus — Napoli i ; m. 
A te o — Udinese 1 — —
nia — Sampdoria X. _________
— Mitaa 1 : VI. Genoa — Lazio 
x ; vn. Verona — Pisa 1 ; Vin. 
rio.ter.tma — As co Li 1 ; DC. 
Arezzo — Petcara 1 ; x. Cavese
— Varese î ; XI. Șoimii — F.C.M. 
Bi-ușov X ; xn. C.F.R. Tim. — 
Foil Tim. 1 ; xm. C.F.R. Cj.-N.
— „U“ Cj.-N. 3. FOND TOTAL 
DE ClȘTIGUTU : 906.736 let, ffln 
care 35.635 lei report la catego
ria 1.

IV. Cata-
V. Roma

MARIN — 2 e- 
RADU — 4 l.p. și 2 
pentru gazde, resp. 

și MEDRAGONIU 
— 2 l.p.

GLORIA P.T.T. ARAD — 
RAPID BUCUREȘTI 16—3 
(4—0). Meci frumos, victorie 
clară a gazdelor. Realizatori : 
FARAGO și HODORCA — cite 
un eseu. ASMARANDEI transf.. 
LECA 2 drop-uri. resp. TRIFU 
l.p. A arbitrat A. Briceag — 
Buc. (N. STREJAN, coresp.).

POLITEHNICA 16 FF.BR. 
CLUJ-NAPOCA — T.C. IND. 
MIDIA 25—18.

Clasamentul seriei I

T.C.

In seria a n-a conduce Gloria 
P.T.T. Arad (15 p) urmată de 
Vulcan și Rulmentul '14 p).

1. STEAUA 6 6 0 0 185— 64 18
2. Dinamo 6 6 0 0 113— 42 18
3. Farul 6 4 0 2 165— 68 14
4. Poli Iași 6 2 1 3 76— 97 11
5. R.C. Grivita 5 2 11 69— 74 10
6. CSM Sibiu 6 2 0 4 61— 91 10
7. Știința Petr. 6 2 0 4 48— 91 10
8. știința B.M. 5 2 0 3 66— 87 9
9. R.C. Sp. st. 6 10 5 39—139 8

10. Univ. Tim. 6 10 5 40—109 8

Iată un meci în c?.re mai bine 
de o jumătate da oră- s->a jucat 
spectaculos, fotbalul etalat de 
cele două echipe — si în spe
cial de formația băcăuană — 
fiind de bună calitate. Tot în 
această perioadă gazdele au 
marcat și cele două goluri care 
pînă la urmă le-au adus victo
ria, o victorie meritată. în min. 
13, Chitaru trimite mingea pe 
fruntea lui Șoiman. acesta o 
prelungește lui ADOLF, care ve
nea lansat. Urmează șutul, dar 
mingea, înainte de a intra în 
poartă, îl atinge și pe portarul 
V. Marcel : 1—0. Șapte minute 
mai tîrziu (după ce în min. 23 
Rțihuț trimisese balonul în 
transversală), C. SOLOMON, in
tercalat în atac și liber în fața 
porții tîrgoviștene, fructifică o 
nouă centrare a aceluiași Chi
taru. Mingea se ducea glonț spre . 
poartă. V. Marcel era învins, dar, 

” :ă, Pitaru, dorind 
pericolul, o lovește 

trimite și mai puternic în 
Meciul curgea fru- 

32. probabil 
.jandarmul" 

Șoiman, aflat

In ultima clipă, 
să inlăture 
și o 
plasă 
mos 
la o 
său.
dreapta, profită că arbitrul 
cu spatele și îl lovește

: 2—0.
dar, în min. 
altercație^ cu

Pitaru,

cu

pe 
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pi-

ECHIPA CONSTANTEI, CAMPIOANĂ LA BASCHET SENIORI
(Urmare din pag. 1)

Iă. selecționata municipiului 
BUCUREȘTI s-a impus In lata 
I AȘ ULUI ; 100—91 (51—47) 
a așteptat „cu sufletul la 
gură" rezultatul ultimei fatil- 
niri dintre echipele CONSTAN
ȚA și SIBIU, al cărei deznodă- 

le-mint era hotărftor pentru 
rarhia finală.

Această ultimă Întrecere 
turneului s-a desfășurat

a
„cu

încetinitorul" si a fost foarte 
echilibrată. In min. 33. scorul 
era egal : 50—50. Constănțenii, 
mai experimentați, mai siguri 
pe ei si cu Bâiceanu __
jucător de excepție, au cistigat 
cu 72-68 (32—34) și __ ț
loc în turneul final al „Dacia- 
dei". Au marcat: Radu 4, L. 
Cernat 4, Mănăilă 8, Șerbau 2, 
Băiceanu 39, Spinu 18 (C),
respectiv Palhegy 15, Bleahu 
8. Șerbănescu 2, Apostu 14, 
Dăian 9, Bretz 22.

același
primul

Clasament final : 1. CON
STANȚA 9 p, 2. București 9 p, 
3. Sibiu 8 p. 4. Bihor 7 p, 5. 
Cluj 7 p. 6. Iași 5 p. Cașge- 
terul competiției : Petre Măgu- 
reanu (Iași) 140 p ; cel mal 
tînăr participant : Costel Mos- 
calu (Iași). Desfășurarea par
tidelor a fost bine asigurată 
de prestațiile arbitrilor N. 
Constantinescu (București), Al. 
Gută (Craiova). D. Oprea (Ti
mișoara) și R. Stănciu.'e^cu 
(Tîrgoviște).

2
1

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp însorit, vînt ; spectatori -circa 
3 003. Șuturi: 14—9 (pe poartă: 
7-5). Cernere : 5—2. Au maicat :
ADOLF (min. T3), C. SOLOMON 
(min. 30), ISAIA (min. 64).

S.C. BACĂU î Mangeac - VIS- 
CREANU.'Cârpuci, C. Solomon, Elisei 
- Avădanei, ADOLF, ȘOȘU - Șoi
man (eliminat mîn. 32), MîHUȚ (min. 
75 Dudu Georgescu), Chitaru (min. 
83 Arteni).

C.S. TÎRGOVIȘTE r V. Morcel - 
Licâ, Ene, Agî-u, PîTARU — Constan
tin, S. Dumitrescu (min. 33 R. TU
DOR), Stoichițâ — LSA A, Cojocarii 
(mîn. 65 Aelenei), O. Popescu,

A arbitrat ‘ ‘ ‘
linie : Gh. 
Rm. Vîicec) 
rești).

Cartonaș* _______ ___ _
LICA, STOICHIȚA.

Cortoncțe roții : ȘOIMAN.
Trofeul Petschorschi : 8.
La speranțe ; 5-1 (3-1).

S.C. BACĂU
C.S. TÎRGOVIȘTE

Stadion

(2)
(0)

bine I. Crâciunsxcu ; ld 
Constantin (ambii din 
și V. Mondescu (Bucu-

galbene : C. SOLOMON.
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FOTBALUL Șl SPORTIVITATEA, IN PRIM-PLAN CORNERELE N-ADUC FERICIREA...
Me?l plăcut, slmbătă, pe sta

dionul Steaua Un ioc curat, cu 
fotbal plăcut (după oauză. în- 
deosaM de bună calitate!. desfă
șurat într-o exemplară notă de 
sportivitate (cartonașul galben 
al lui Anton se datorează unui 
..bodicec", ca ultimi soluție, cind 
Lăcătuș era in taxă de gol). 
„Așa meci să tot conduci", ne 
mărturisea arbitrul Fl. Popescu. 
Steaua a atacat. în stilul ei. mai 
tot timpul, a dominat perioade 
lungi de timp, a combinat spec
taculos In țesătura ei de pase 
cu încrucișări, cu ilttări de ba
loane. La reușita partidei, fără 
îndoială un mare merit revine 
si formației ieșene, care a în
cercat să răspundă tot prin joo 
și nu antijoc, contribuind la nota 
de sportivitate de care amin
team. Politehnica, deși a acuzat 
lipsa de formă si randament a 
liniei de mijloc, nu s-a bari
cadat in apărare, nu a tras' de 
timp, a jucat deschis, curat, pe 
măsura posibilităților ei. șl a pă
răsit terenul cu fruntea sus.

mihnită doar că golurile 1 și 3 
au la origine greșelile iui Anton 
Si Pavelluc. Adevărul adevărat e 
că a avut șl șansă la cele 6 
mari ratări ale gazdelor, că 
Bucu a scos 3—4 goluri (mai a- 
les in min. 16. cind mingea a 
..muscat" bara la șutul lui E- 
duard). Scorul a fost deschis in 
min. 2, cind, după greșeala lui 
Anton. CÎMPEANU a lobat „â 
la Dobrin". peste Bucu. Dar oas
peții au egalat și tribunele au 
avut o stringers de inimă, din 
mai multe mnt’ve. tn min. 25, 
Cioacă a centrat și, dintre Fl. 
Marin și fovan, a țîșnit SERȚOV 
șl a marcat cu capul. Iar tn 
min. 43, tot vulpoiul de ClM- 
PEANU (preluare si sut fulgeră
tor sub bară, de la 9 m) a În
scris la cornerul scurt al lui 
Lăcătuș și prelungit. cu capul, 
pe spate, de Pițurcă. Ultimul 
gol. In min. 67, l-a marcat 
PIȚURCA, pus față tn față doar 
cu Bucu de pasa model a lui 
Peteu.

Constantin ALEXE

STEAUA 3 (2)
’ POLITEHNICA IAȘI 1 (1)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
13 000, Șuturi ; 28—7 (pe poarta : 
13—2). Comere s 4—2, Au marcat : 
CÎMPEANU II (min. 2 și- 43), P!-
ȚURCA (min 67), respectiv SERȚOV 
(min. 25),

STEAUA : îordache — lovan, Fl. 
Marin, Tâtâran, EDUARD - PETCU, 
Balint (min. 81 Laurențiu), Pușcaș 
(min 46 MAJARU) - LĂCĂTUȘ, 
CÎMPEANU M, P’țurcâ

POLITEHNICA : BUCU - Sigmirean, 
Anton, Ursu, Ciocîrlan — Paveliuc 
(min. 71 Lala), Gheorghiu, Simionaș, 
Florean - CIOACA. SERȚOV.

A arbitrat foarte bine Fl. Popescu ;
__ a linie : I. Coț (ambii di-n Ploiești) 

și S. Pantelimonescu (Boldești- 
Scâeni).

Cartonașe galbene : ANTON
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2—1 (1—0).

u

ă
DUNĂREA C.S.U. GALAțl 0

;] DiNAMO 0
Stadion Dunărea ; teren bun ; 

. timp frumos dar cu vînt ; spectatori
j — circa 13 000. Șuturi : 16—11 (pe

poartă : 4-3). Camere : 4—7.
DUNĂREA : Oană — PISAU, Gălan, 

, Anghe inei, Borali — ROTILA, Beje- 
naru, Balaban, Ichim - HANQHIUC, 

. Antohi.
, DINAMO : Moraru — Rednic, An- 

dono, Nicolae, I. MARIN - MUL- 
ȚESCU, Movila (min. 67 Custov), 

.. Dragnea - Țălnar (min. 46 O rac), 
V. Radu, AUGUSTIN.

A arhitect bine Cr. Teodorescu ; 
la linie : N. Gogoașe (ambii din 
Buzău), M. Georgescu (Constanța). 

Trofeul Petschovschi : tO 
La speranțe : 1-0 (0-0).

0 PARTIDA A CALMULUI Șt

)) Meciul a debutat la fel cum 
avea să se încheie : într-o
notă de calm, de prudentă, 
fiecare dintre echipe ferin- 

: du-se să riște prea mult. Gă-
lătenii ni s-au părut mai ac
tivi. totuși, în prima repriză, 

!• pentru ca dinamoviștii să ara-
■■ te un plus de incisivitate în

debutul reprizei secunde. Din
tre destul de putinele faze 

I, mai spectaculoase de poartă
am notat pe cele ce urmează. 

'■ In min. 7. Moraru boxează la
o minge șutată puternic de 
Romilă. Cinci minute mai tîr-

ziu. Andone blochează pe linia 
de 16 m o acțiune a aceluiași 
Romilă. După o lovitură de 
la distantă a lui Movilă (min. 
20), Oană intervine oportun la 
un corner, boxînd minge? în 
afara careului de 16 m (min. 
27). Anghelinei comite o e- 
roare pe care era cit pe-aci 
s-o speculeze V. Radu (min. 
33). iar Romilă. în bună po
ziție. se dezechilibrează si șu- 
tează afară (min. 45).

După pauză, mai multe ac
țiuni ale lui Dinamo : Mul- 
țescu trimite peste bară (min. 
49) și două atacuri incisive 
sînt rezolvate prin- comere 
consecutive de defensiva gălă- 
țeană. în min. 57. în momen
tul în care Băjenaru centra, 
tușierul M. Georgescu a ridi
cat steagul, balonul a ajuns la 
Hanghiuc care a înscris, dar 
arbitrul de centru n-a acordat 
golul pentru poziția de ofsaid 
a lui Antohi (fapt pe care 
ni l-a confirmat si observa
torul federal Gh. Glisici). în 
următoarea perioadă. oaspeții 
au trei situații bune de mar
care (V. Radu — min. 72 ; 
Mulțescu — min. 74 ; Augusttn 
— min. 78). iar gălățenii — 
una (min. 80) cind Moraru

PRUDENTEI
blochează balonul - șutat de 
Hanghiuc. Din min. 79, Dț- 
namo joacă în 10 oameni. V. 
Radu, accidentat, părăsind te
renul. în final, amîndou.ă e- 
chipele joacă liniștit. părînd 
mulțumite de rezultatul înscris 
pe tabela, de măreai.

Eftimie IONESCU

..Lanterna", învinsă „casă, eu o 
etapă in urmă, cind A.S.A. sco
sese un punct frumos la Tîrgo- 
vlște. Petrolul, spuneam, părea 
o pradă ușoară pentru Boloni și 
ai săi. Numai că Jocul a infir
mat calculul hirtiel. echipa iul 
V. Mateianu evoluînd curajos și 
ofensiv, șl trecând in final pe 
lingă egalare. Dealtfel, prahove
nii au fost cei care au deschis 
scorul, tn min. 3, cînd Gălățea- 
nu a centrat Inteligent de pc 
dreapta și O. GRIGORE a în
scris cu capul, plasat. Era pri
ma acțiune a oaspeților care, 
după acest gol. comit eroarea 
să renunțe la atac. încercând să 
apere surpriza - prin defensivă. 
Dar apărarea, chiar dacă-si face 
datoria prin Haralambie. care 
scoate „golul" lui S. Dumitres
cu în min. 31. nu poate opri 
egalarea în finalul reprizei : în 
min. 35. Stanciu (bun pînă a- 
tuncil ezită la un balon ușor, 
lingă tușă, Fanici pătrunde în 
forță, centrează, • defensiva plo- 
ieșteană respinge, dar pînă Ia 
S. DUMITRESCU, care, din mar
ginea careului mare. înscrie sec. 
Haralambie se mai remarcă la o 
fază grea (min. 33). resolnge si 
„ghiuleaua" lui BSldni (din min. 
45). menținînd remiza (ne care 
o putea... strica și Simaciu, 
care luftează în fata porții în 
min. 40) pînă în min. 50.

.Pentru că. Ia cinci minute 
după pauză, acest copilandru 
foarte talentat care este S. Du
mitrescu (provenit <lin Sighișoa
ra) centrează surprinzător de pe 
dreapta. în careu, ptoieștenii nu-1 
marchează pe BOLONI. care nu 
iartă. înscriind de la 12 m. Din

A.S.A. TG. MUREȘ 2 (1J
PETROLUL PLOIEȘTI 1 (1]

Stadion „23 August" ; teren toarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi : 15—14 (pe
poartă : 11—6) Comere : 8—7. Au
marcat : O. GRIGORE (min. 3). S. 
DUMITRESCU (min. 35) si BOLONI 
(min. 50).

A.S.A. : Naște — Szabo, Jenei, 
ISPIR. Gall - Both, S. DUMITRESCU, 
C. Ilie (min. 62 Munteanul, BOLONI, 
- CIORCERI. FANICI.

PETROLUL.: HARALAMBIE - Borz 
(min 65 Cojocaru), Stanciu, BUTU- 
FEI. Toma - GALAȚEANU, Savu 
(min. 80 Călin), O. GRIGORE. MA- 
RICA — Mocanu, Simaciu.

A arbitrat bine M. Axente (Arad) ; 
la linie : Ad. Porumboiu (Vaslui) 
Și V. Curt (Medgidia).

Cartonașe galbene : JENEI, STAN- 
-CIU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 4—0 (2—0).

acest moment Începe „repriza 
Petrolului". Oaspeții obțin șapte 
cernere șl un noian de ocazii. 
Ratează O. Grigore șl Butufei 
în min. 57 de la 4 m. șuteazâ 
bine Savu (min. 59). însă ..scoa
te" Naște, ratează O. Grigore 
(min. 60). Mariea (min. 68). cen
trează perfect Mariea si ratează 
Gălăteanu (min. 73), ..ghiuleaua" 
lui Totna trece pe lîngă Doartă 
(min. 86). pentru ca gazdele să 
fie împiedicate să înscrie un 
nou gol de O. Grigore. care res
pinge tn min. 79 de De linia 
porții.

Mircea M. IONESCU
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CHIMIA RM. VILCEA
RAPID

Stadion „1 
timp frumos ; 
11 000. Șuturi 
6—5). Comere : _

CHIMIA : Pavei — Ba-sno, Ciupitu, 
UDREA, C ncâ — Lazâr (min. 65 
Ancuța), NICULCEA, Carabageac — 
Teleșpan, Preda, ' VERIGEANU (min. 
70 Udricâ).

RAPID : MÂNU - Bâjan, PiRVU, 
Sa-meș, Mîncu -x Rada. Tițâ, Ion Ion, 
PETRUȚ — Damaschin, Manea.

A arbitrat bine A. Gheorghe JP. 
Neamț) ; la linie : I. Vîrlan 
Gheorghiu-Dej) și D. Bucluman 
mișca ra).

Cartonașe galbene : ION 
BASNO.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0-0.
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Ca doi boxeri care se 
unul de celălalt. Chimia si — 
pid au început prudent, pășind 
mult la mijlocul terenului si șu
tind la poartă din cind în cind. 
Treptat, treptat atacurile au de
venit mai consistente, mai bine 
organizate. A început însă sui
ta ratărilor, unele dintre ele din 
poziții extrem de favorabile. 
După ce Mânu (min. 22). prin- 
tr-un reflex de excepție a de
viat în corner balonul expediat 
de Verigeanu, în min. 27 Mincu

CE RATĂRI!
a ratat primul. In acel minut, 
fundașul bucurestean s-a in
tercalat în linia I. a făcut un 
slalom printre apărătorii ad- 
versi. a aiuns fată-n fată cu 
Pavel, a șutat în portar, de unde 
mingea a' trecut cu puțin pe lin
gă stîlpul drept al nortii ! în 
minutul următor, mijlocașul La- 
zăr. de la 14 m. a șutat năpraz- 
nic. Mânu a respins balonul, și 
tot Lazăr a reluat, de astă dată, 
cu mult peste poartă !

Vilcenil au început furtunos 
repriza secundă, si atacurile lor 
au fost destrămate destul de 
greu de apărarea Rapidului. în 
min. 53. am asistat la o ratare 
cum rareori se poate vedea pe 
terenul de fotbal : Niculcea a 
interceptat mingea, Mânu a în
cercat să-i închidă unghiul ie
șind din poartă, mijlocașul Chi
miei a pasat lui Teleșpan. care, 
singur cu poarta goală, la 5 m. 
s-a lăsat in genunchi si. cu ca
pul. a trimis... Pe lingă poartă ! 
Pînă la sfîrsitul partidei, ju
cătorii Chimiei au atacat dez
lănțuit (uneori negliiînd apă
rarea : Manea si Damaschin au 
initiat de altfel citeva contra
atacuri stopate în ultimul mo
ment) dar n-au putut să în
scrie.

Pompiliu VINTILA

START FURTUNOS
Atît de hotărîți au început 

bihorenii meciul, îneît, în mi
nutul 2. raportul... auturilor 
era 5—1 pentru ei 1 Și forcin- 
gul lor la poarta minerilor s-a 
accentuat tot mai mult, golu
rile venind în mod firesc, la 
capătul unor faze rapide. In
genioase. spectaculoase, care 
au pus pe picior greșit masiva 
apărare a echipei din Petro
șani. în min. 8 a marcat ILE. 
din apropierea porții, dar me
ritul principal l-a avut Filip, 
care, după o cursă lungă, pre
sărată cu driblinguri, a cen
trat impecabil, din , unghi mi
nim : 1—0. Grosu (min. 13) și 
Georgescu (min. 16) au irosit 
apoi mari ocazii, după care, 
în min. 22, orădenii și-au mă
rit avantajul : intercalat în a- 
tac. fundașul central Zare a 
driblat și el doi adversari, a 
pasat scurt lui GEORGESCU 
Si acesta, cu un șut plasat din 
marginea careului, l-a surprins

AL ORĂDENILOR
nepregătit pe portarul Homan. 
Iar după alte patru minute a 
fost 3—0. ZARE țransformînd 
eu un șut de o violență rară 
(balonul treeînd ca o „ghiu
lea" prin „zid") o lovitură li
beră de la circa 22 m I în 
min. 30 a ratat Dianu și a- 
ceastă ocazie'a Încheiat o pe
rioadă de excepție în evoluția 
orădenilor. relaxarea survenită 
fiind sancționată de golul în
scris de CURA în min. 43, cu 
capul, după nn șut pufernio 
al lui F. Grigore respins de 
Liliac : 3—1. Repriza secundă 
a- fost mult mai echilibrată. 
Stoinescu (min. 48) și Cura 
(min. 57) au ratat doar cu 
portarul gazdelor în față!? 
N-au înscris ei, si cum se în- 
tîmplă mereu. Ia un contra
atac tăios al bihorenilor, gol- 
geterul campionatului trecut, 
GROSU i-a „întors" derutant 
pe fundașii centrali Neagu și

F.C. BIHOR 4 (3)
JIUL PETROȘANI 1 (1)

Stadion F.C. Bihor ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori —
circa 10 000. Șuturi : 21—9 (pe poarta: 
7-5). Comere : 8-3. Au marcat :
H-E (min. 8), GEORGESCU (min. 22), 
ZARE (min. 26), CURA (min. 43) ți 
GROSU (min. 66).

F.C. BIHOR : Liliac - Dianu, ZARE, 
B’sok, Nițu (m‘n. 78 I. Gheorghe) 
— GROSU, Mureșart, Tamaș — ILE, 
FILIP, GEORGESCU.

JIUL s Homan (min. 28 Cavai) — 
V. Popa, Neagu, Vizitiu, P. GRI
GORE - Varga, Muia, Stana (min. 
72 Dosan) — Stoinescu, CURA, Bâ- 
kițâ.

A arbitrat bine R. Petrescu (Bra
șov) ; la linie : S. Necșulescu (Tir- 
goviște) și P. Balaș (București).

Cartonașe galbene : BALUȚA, MU- 
RE$AN, DIANU, VIZIT U, VARGA.

Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 5-0 (2—0).

Vizitiu și a ridicat scorul Ia 
4—1, Era minutul 66 și partida 
practic jucată...

Laurențiu DUMITRESCU

IERIr

/N DIVIZIA ,,B“
SERIA I

PRAHOVA PLOIEȘTI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (1—0) î
Sotir (min. 15). __ .

OȚELUL GALAȚI — METALUL 
PLOPENI 2—0 (1—0) Stamate
(min. 30) șl Pachițeana (min. 56).

F.C. CONSTANȚA — DELTA 
TULCEA 7—0 (5—0) : Zahiu (min 
3), Penlu 
(min. 24 
(min. 73)

CHIMIA
SUCEAVA
(min. 26),

(min. 13). Buduru 
39 și 41), Marinov 

si Panait (min. 8«). 
FĂLTICENII — C.S-7. 
2—1. (1—1) " ' 
Vătafu (min. 72). res

pectiv Păiuș (min. 38).
GLORIA BUZĂU —

• C.S.M. 
Croitoru
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Este momentul cînd intervine 
Roznai, care reușește prin- 
tr-un imens travaliu și pase 
de mare oportunitate să dea 
consistență replicii băimărene. 
Jocul se echilibrează și ega- 
larea survine. în consecință : 
în min. 35 ROZNAI țișnește 
și înscrie din apropiere. îm- 
pingînd in plasă o minge 
transmisă de Tulba, Se prefi
gura un meci „pe muchie de 
cuțit". dar n-a fost așa. căci 
Corvinul a evoluat după re
luare ca în zilele ei bune. Re
plierilor si lansărilor efectua
te de Klein si Mateuț, curse- . 
lor debordante ale lui Radu, 
driblingurilor irezistibile, de
marcărilor înșelătoare si pase- 
lor-surpriză ale lui Gabor 
(care a făcut un meci de 
cepție). F.C. Boia Mare 
le-a mai putut face față, 
nia ei de fundași
cîștiga, credem noi. prin reîn
cadrarea Jui Sabău si Koller) 
a cedat mereu, de trei ori nu 
s-a mai putut opune nici

CORVINUL HUNEDOARA 4 (1) 
F. C. BAIA MARE ' 1 (1)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
favorabil ; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 20-7 (pe poartă : 11-5).
Comere : 7—1. Au marcat : COJO- 
CARU (m n. 13), RADU (min. 52), 
MATEUȚ (min. 57), GABOR (min. 
86), respectiv ROZNAI (min. 35).

CORVINUL : loniță - Vkrd, DubIn- 
cluc, L. Moldovan, Bogdan — Peteu 
(mm. 72 TImoveanu). KLEIN, MA
TEUȚ - GABOR. COJOCARU (min. 
64 Nicșa), GH. RADU.

F.C. BAIA MARE : Feber - Sapi 
(min. 55 Hotico), Buzgâu, Ignat, Rus 
- BALAN, Lalț, Murețan - Drago- 
mi rescii (min 57 D. Moldovan), 
ROZNAI, Tutba.

A arbitrat foarte bine M. Stoe- 
nescu ; Ic linie : M. Licâ (ambii 
din București) |i I. Tarcan (Reghin).

Trofeul Petschovschi : 10.
la speranțe : 0-0.

________ _______ UNIREA 
SLOBOZIA 1—0 (0—0) : Șumulan- 
schi (mirt. 86).___________________ <

C.S.M. BORZEȘTI — OLIMPIA 
RM. SARAT 1—0 (0—0) : Sprin-
teanu (min. 64). _ .

F.CJ». PROGRESUL BRA1LA 
_  DUNĂREA CALARAȘI 1—0 
(0—0) : Petrachc (min. 62)

PARTIZANUL BACAU - 
BOTOȘANI * ....................
(min. 20). 
11 ni), 
(min. 21).

UNIREA
— GLORIA 
Mangalagiu .------
nirea Dinamo. Dănilă 
pentru Gloria.

(Relatări, de la A. Crlstea, T. —. . . n» WT-—. TA T),
__________ ________ _ Enache, 
Er~Țeirău gi.JFl/.

1
1 
1
2
2

C.S.
2—1 (1—1) : Perju

Voinea (min. 86 din 
respectiv

DINAMO 
BISTRIȚA 
(■mtn. 70)

Dumitru

FOCȘANI 
1—1 (0-0): 
pentru U-
(min. "*•9)

Siriopol, S. Nace, D. Crăciun. D. 
Soare, G. Gorun. Tr. F-----■"

(wire

ex- 
nu 
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are.

Feher : în min. 52, la gutui 
din unghi, la colt, expedint’de 
RADU : in min. 57. cind MA
TEUȚ „l-a întors" pe Laiș si 
Ignat, mareînd din apropiere,: 
în min. 86, la mingea trimiși 
de GABOR la rădăcina barei.

Ion CUPEN

SERIA A lll-a
AURUL BRAD — IND. SlRMEI 

C. TURZII 2—0 (0—0) : Costar
(min. 50) și Merlă (min. 73).

SOMEȘUL SATIJ MARE — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—3 (1—0); 
Borz (min. 15), Pinter (min. 87), 
respectiv Erdeli (min. 61). Mure- 
șan (min. 75) și Bolba (min. 77).

RAPID ARAD — U.T. ARAD 
2—1 (1—1) : Leșan (min. 44), 
Ghiță (min. 49), respectiv Țîrlea 
(min. 4).

MINERUL CAVNIC — MINE
RUL LUPENI 1—0 (0—0) : Steț 
(min. 89).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA 
REȘIȚA 2—0 (1—0) : Bucico (min. 
32) și Portic (min. 76 din 11 m).

C.FR. TIMIȘOARA — „POLI" 
TIMIȘOARA 1—7 (0—2) : Truțu-
lescu (min. 68), respectiv Boze- 
șan (min. 7), Manea (min. 37), 
Ștefanovici (min. 58). Giuchici 
(min. 65 și 79), Vlătănescu (min. 
74), Murar (min. 81).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— „U“ CLUJ-NAPOCA 0—1 (0—1): 
Ciocan (min. 43).

METALURGISTUL CUGIR — 
ARMATURA ZALĂU 3—0 (1—0) : 
AL Moldovan (min. 22 din 11 m) 
si Mitracu (min. 61 și SI).

MINERUL MOTRU — C.F.R. 
CARANSEBEȘ 6—0 (2—0) : Bălan 
(min. 42 și 57), Aspricioiu (min. 
44 Si 46). Ghițuiescu (min. 59

SERIA A ll-a
DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 1—1 (1—1): Ivan (min. 43) 
pentru Dinamo Victoria. Iancu 
(min. 30) pentru Autobuzul.

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 1-8 
(1—0) : Giugiumică (min. 15).

BOVA ROȘIORI — NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 2—0 (2—0) : Ținț 
(min. 5) și Drăgan (anin. 37).

IJW.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
AV1NTUL REGHIN 1—1 (1—0) :
Deneș (min. 37) pentru I.M.A.S.A., 
Cioată (min. 87) pentru Avlntul.

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — F.C.M. 
BRAȘOV 1—1 (1—1) : Florescu
(min. 22) pentru Șoimii I.P.A., 
Gherghe (min. 12) pentru F.C.M.

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
CHIMICA TlRNAVENl 1—0 (1—0): 
Pîrvu (min. 13).

CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA
IOVA — UNIREA ALEXANDRIA 
3—3 (2—2} : I. Marius (min. 2 și 
37, ambele din 11 m), Păuna 
(min. . 61) pentru Constructorul 
T.C.I., Popescu (min. 11 șl 56), 
Voicilă (min. 12) pentru Unirea.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CARPAȚI MIRȘA 2—2 
(1—1) : Greaca (min. 16 din 11 
m), Marinescu (min. 74) pentru 
Progresul Vulcan. Livciuc (min. 
20 și min. 89 din 11 m) pentru 
Carpați.

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—2 (1—1)1 
Văduva (mln. 1), Bădălută (min. 
80 din 11 m) pentru Chimia, 
Țiglariu (min. 35), Mircea (min. 
78) pentru Gaz metan.

(Relatări de la G. Octavian, 
N. Ștefan, T. Negulescu. Gh. 
Briotă, L Botocan, D. Mihail, St. 
Gurgui. D. Brănoiu si D. Gruia).

din 11 m) și Drăguț (mirl. 75).
(Relatări de la Al. Jurcă, z.

Covaci, N. Străjan.> Z. Debreteni,
P. Fuchs, C. Crețu, I. Lespuc*
M. — -i Q. Jur.ănaru).
1. C.S.M. REȘIȚA 6 6 0 0 16- 3 12
2. „Poli" Timișoara 6 4 11 19- 8 9
3. „UH Cluj-Napoca 6 4 0 2 11- 4 8
4. Minerul Motru 6 4 0 2 12- 6 8
5. Aurul Brad 6 3 12 11- 8 7
6. Minerul Cavnic 6.3 0 3 6- 6 6
7. Someșul S.M. 6 3 0 3 9- 9 6
8. Metalurg. Cugir 6 2 2 2 8- 8 6
9. C.F.R. Timișoara 6 3 0 3 9-12 6

10. Armătura Zalău 6 3 0 3 5- 9 6
11. C.F R. V. Caran. 6 3 0 3 6-13 6
12. Minerul Lupeni 6 2 13 5- 5 5
13. U.T. Arad 6 2 0 4 7- 8 4
14. Olimpia S.M. 6 2 0 4 10-12 4
15. Gloria Reșița 6 2 0 4 5- 8 4
16. Ind. sirmei 6 2 0 4 5- 9 4
17. Rapid Arad 6 114 3-14 3
18. Steaua C.F.R. Clui-N.*

6 2 0 4 4-9 0

11-
»-1. GLORIA BUZĂU

2. Gloria Bistrița
X F.C.M. Prag Br.
4. Oțelul Galați 
5-4. Prahova Ploiești 

Partizanul Bc.
7. Ceahlăul
X C.S. Botoșani 
7. Metalul Pîopani 

C.S.M. Borzești 
F.C. Conrtanța 
Unirea D. Focșani 
Dunărea Călărași 
C.S.M. Suceava 
Unirea Slobozia 
Delta Tulcea 
Chimia Fălticeni 

... Olimpia Rm. Sărat
e Echipă penalizată cu două .
ETAPA VIITOARE (duminică 

3 octombrie) : Gloria Bistrița — 
Prahova Ploiești, Olimpia Rm. 
Sărat — Gloria Buzău, Metalul 
Plopeni — C.S.M. Borzești, Du
nărea Călărași — Oțelul Galați, 
Ceahlăul P. Neamț — F.C.M 
Progresul Brăila, C.S. Botoșani
— Delta Tulcea, C;S.M. Suceava
— Partizanul Bacăus Unirea Slo
bozia — Chimia Fălticeni, Unirea 
ttsanw Focșani — F.C.- Con
stanța-.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
1*.
17. 
10.

6 5 1
t
*
* 
t
*
4 3 0 3

3
2
3
*
3 

4113 
4 11 3 
0 10 4 
0 12 3 
* 1 4 4 
0 0 15

4 1
4 1
3 2
3 1
3 1

4 3 •
4 2 2
4 3 0
4 3 1
4 2 1

0 
o 
o
7
7 
0
0
0
0 
0
I
3
0
4
4
3 
1 

puncte.

♦- 
>-
7-

2 11
3
0
4
0
7
5

11-10
0- o 
0- 7

10- * 
10-10 

0-10
0- 7
7- 0
3-13 
0-13 
1- 0

CARPAȚI MIRȘA < 4 î 1 15-10 9
L F.C.M. Brașov 5 3 11 13- 5 7
X Progretul vulcan 6 2 3 1 13- 6 7
X Metalul Buc. 6 3 12 10- 7 7
X Unirea Alex. 6 3 12 11- 9 7
X Șoimii IPA 6 3 12 12-10 7
7. Gaz metan 6 3 12 7-8 7
X I.M.A.S.A. Sf. Gh. 6 2 2 2 7-5 6
». I.P. Aluminiu 6 2 2 2 6-5 6

10. Nitramonia 6 3 0 3 8-8 6
11. Rova Roșiori 6 3 0 3 11-12 6
IX Autobuzul 6 2 2 2 4-5 6
IX Avintul 6 2 2 2 8-11 6
14. Chimica Tîm. 6 2 13 10-12 5
IX Chimia Tr. Mag. 6 2 13 8-11 5
IX Automatica 6 2 0 4 6-6 4
17. Dinamo Victoria 5 0 4 1 3-4 4
18. Constructorul T.C.I. 6 0 15 4-19 1

ETAPA VIITOARE (duminică 
3 octombrie) : Metalul București
— Avîntul Reghin, itova Roșiori
— I.P. Aluminiu Slatina, Chimica 
Tire ă veni — Dinamo Victoria 
București, Nitramonia Făgăraș — 
Șoimii IPA Sibiu, Constructorul 
T.C.I. Craiova — Progresul Vul
can București, Automatica Bucu
rești — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, 
Gaz metan Mediaș — Carpați 
Wttrșa, F.C.M. Brașov — Autobu
zul București, Unirea Alexandria
— ‘ Chimia Țr. Mă©ure5e.

* Echipă penalizată cu patru puncte. 
ETAPA VIITOARE (duminică 

2 octombrie) : Olimpia Satu 
Mare — Minerul Motru, Minerul 
Lupenl — „U“ Cluj-Napoca,
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Metalurgistul Cugir, Politehnica 
Timișoara — Someșul Satu Mare, 
Rapid Arad — C.F.R. Timișoara, 
Ind. strmei C. Turzil — C.S.M. 
Reșița, Gloria Reșița — Minerul 
Cavnic, Armătura Zalău — Aurul 
Brad, Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
— U.T. Arad.

C.FR


La Campionatele europene de volei In r,Cupa campionilor europeni" la șah

FETELE-LOCUL 6, BĂIEȚII — LOCUL 8, BILANȚ 
NESATISFĂCĂTOR AL ECHIPELOR NOASTRE

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI A LUAT UN START BUN

COTTBUS, 25 (prin telefon).
Duminică seara. în iNatru ora
șe din R. D. Germană (Berlin, 
Rostock, Suhl și Cottbus) a 
luat sfîrșit cea de a 13-a edi
ție a campionatelor europene 
de volei, masculin si feminin.

Titlurile continentale au 
fost cucerite de reprezentati
vele Uniunii Sovietice. la 
băieți și R.D. Germane, la fete.

Din păcate, locurile ocupate 
de reprezentativele noastre (6 
— feminin și 8 — masculin) 
nu sînt cele pe care le aștep
tam. Echipa masculină, prin 
rezultatele obținute, a decep
ționat încă din grupa preli
minară. cînd a ratat califica
rea în turneul 1—6. Echipa fe
minină (este drept, mai puțin 
creditată de specialiști) a ju
cat la nivelul cerințelor doar 
meciul . decisiv din prelimi
narii. cel cu reprezentativa 
Cehoslovaciei, pentru ca apoi, 
în turneul final, să coboare
neașteptat ștacheta prestației 
sale prin lipsă de concen
trare in joc și labilitate psi
hică. Aproape în toate cele 4
meciuri susținute în turneul
final, formația noastră a jucat 
cam... jumătate de set bine, 
dvpă care s-a stins treptat, 
perihițînd adversarelor recupe
rări spectaculoase. în ultimele 
două zile, lipsite si de apor
tul Mirele! Popoviciti si Fide- 
liei Crișan — accidentate, fe
tele noastre au confirmat im
pasul în care se află. Un e- 
xemplu, meciul cu reprezenta
tiva R.F.G. O victorie ne-ar 
fi adus locul 5 în ierarhia 
europeană si. automat, califi
carea în viitoarea ediție a C.E. 
Deși știau acest lucru, volei
balistele noastre au evoluat și 
în meciul de sîmbătă1 Q.econ- 
vingător. Așa au pierdut pri
mul set la 1 (!); l-au cîștigat 
Pe al doilea la mare luptă 
16—14. ca apoi să-1 piardă pe 
al treilea la 13, deși au condus 
cu 13—11. iar în al patrulea 
să facă doar două puncte. în 
final : R.F.G. — România 3—1 
(1, —14, 13, 2). După această 
înfrîngere a urmat din nou o 
cădere. în ultima zi, în întîl- 
nirea cu Bulgaria. în loc să

Turul ciclist al Bulgariei

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL TREI
SOFIA (Agerpres). — Etapa 

a 10-a a Turului ciclist al Bul
gariei, disputată pe traseul 
Smolian — Foțe Delcev (130 
km), a revenit rutierului bul
gar Anghel Petrov în 3 h 28:46. 
Mircea Romașcanu (România) 
s-a clasat pe locul 4 la 58 s.

în etapa a 11-a Goțe Delcev 
— Blagoevgrad (106 km), pri
mul a trecut linia de sosire 
sportivul sovietic Oleg Ciujda, 
cronometrat în 2 h 39:42. în a-

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE
• PRAGA, 25 (Agerpres)— In 

semifinalele competiției inter
naționale de box „Memorialul 
Prohaska”, găzduită de orașul 
cehoslovac Ostrava, în limitele 
•Categoriei pană, pugilistul ro
mân Costin Stancu a obținut o 
victorie detașată la puncte (de
cizie 5—0) în fața lui Hong 
Munk Sik (R P.D. Coreeană). 
S-a calificat, de asemenea, în 
finala turneului și un alt re
prezentant al țării noastre, se
migreul Mihai Pascal, învingă
tor la puncte în meciul cu po
lonezul O. Mikulski.
• VILNIUS, în turneul inter

național de handbal • de la Vil
nius, U.R.S.S. — România 24— 
23 (8—11). Mariana Oacă a 
înscris 15 goluri!, Olga Zuba
reva 7 și Larisa Karpova 5.
• BELGRAD, 25 (Agerpres). 

în turneul international de șah 
de la Vîrșbț, după 6 runde 
conduc James. Tarjan, Agzamov 
și Cebalo, fiecare cu cîte 4 
puncte și cîte o partidă între
ruptă, urmați de Firmian 3 
puncte (1). Marele maestru ro
mân Mihai Șubă, care a între
rupt cu avantaj în runda a 6-a 
la Bielajac, se află pe locul 11, 
cu 1,5 puncte (1).

se profite de faptul că ad
versara era practic sleită de 
poteri după meciul-maraton cu 
formația R.D.G., jucătoarele 
noastre au cedat primul set 
deși au condus cu 11—6, și 
pe al doilea deși conduseseră 
cu 12—5. Totul, iarăși din lip
să de concentrare, din greșeli 
tWWWWWWWx'

REZULTATE TEHNICE 
(ultimele doua zile)

FEMININ. Locurile 1—6 : R.D.G.
— R.F.G. 3—1 ; R.F.G. — Româ
nia 3—1 ; R.D.G. — Bulgaria 
3—2 ; U.R.S.S. — Ungaria 3—2 ; 
Bulgaria — România 3—0 ; R.F.G. 
Ungaria 0—3 ; U.R.S.S. — R.D.G.
2— 3. Locurile 7—12 : Polonia — 
Suedia 3—0 ; Franța — Olanda
3— 1 ; Polonia — Italia 0—3 ; 
Suedia — Olanda 0—3 ; Ceho
slovacia — Franța 3—2 ; Italia
— Olanda 3—0 ; Suedia — Franța
1— 3.

Clasament final : 1. R.D. Ger
mană 10 p : 3. U.R.S.S. 9 p ; 3. 
Ungaria 8 p ; 4. Bulgaria 7 p ; 
5. H.F. Germania 6 p ; 6. Româ
nia 5 p.

MASCULIN. Locurile 1—6 : 
U.R.S.S. — Italia 3—1 ; Ceho
slovacia — R.D.G. 3—0 f U.R.S.S.
— R.D.G. 3—0 ; Bulgaria — Italia
2— 3 ; Polonia — Cehoslovacia
3— 0 ; Bulgaria — Cehoslovacia 
3—0 ; R.D.G. — Italia 3—1 ; 
U.R.S.S. — Polonia 3—0. Locurile 
7—12 : Finlanda — Grecia 3—1 ; 
Olanda — Franța 3—0 ; Ungari^
— Finlanda 1—3 ; Franța — Gre
cia 1—3 ; România — Olanda 3—1; 
Ungaria — Fnanța 2—3 ; Grecia
— Olanda 3—0 ; România — Fin
landa 3—o.

Clasament final : 1. JLR.S.S. 
M p; î. Polonia 9 p : 3.bulga
ria T p ; 4. Italia 7 p ; 9. Ceho
slovacia 8 p ; 8. R.D. Germană 
8 p ; 7. Finlanda ; >. România.

dg coordonare, din inexistența 
dublajului. si ineficientă în a- 
tac. în nici unul din aceste 
două ultime meciuri reprezen
tativa noastră nu a reușit să 
se impună deși socotim că ax 
fi: putut. Consemnăm deci si 
ultimul rezultat nefavorabil : 
Bulgaria — România 3—4 (12, 
13, 7), în aceste partide a 
dat satisfacție doar Carmen 
Cuejdeanu, jineori Ioana Li- 
teanu si Speranța Găman (în 
linia a n-a).

celași timp cu învingătorul, pe 
locul 4 a sosit Mircea Romaș
canu. Pe echipe etapa a fost 
cîștigată de U.R.S.S., urmată de 
Polonia și România. în clasa
mentul general nu au survenit 
modificări importante : la indi
vidual conduce Radtke (R.D.G.), 
iar pe echipe U.R.S.S., urmată 
de Bulgaria la 10:58, România 
la 16:06, R.D.G. la 19:16, ȚSKA 
Sofia la 26:51, Selecționata Sli- 
ven, Selecționata sindicală bul
gară, Polonia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia și Belgia.

JOCURILE SPORTIVE NAȚIONALE CHINEZE
BEIJING (Agerpres). — în 

ziua a doua a competiției de 
tir, ce se desfășoară la Nanjing, 
din cadrul Jocurilor sportive 
naționale chineze s-au înregis
trat cîteva rezultate de valoare, 
printre care și noi recorduri 
naționale. Astfel, echipa pro
vinciei Liaoning a stabilit un 
nou record național în proba 
de mistreț alergător, cu rezul
tatul de 2 298 puncte, iar tînă- 
rul de 12 ani Li Yewei a de
venit recordman in aceeași pro-

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX

ATLETISM • Al treilea mara
ton de la Beijing (200 de ooncu- 
renți din 12 țări) a fost cîștigat 
de americanul Ron Tabb în 
2.18:51, urmat de Kjell-Erik 
(Suedia) 2.20:34 și John Stanley 
(Australia) 2.21:23

AUTOMOBILISM £ Pe circuitul 
de la Brands Hatch a avut loo 
„Marele, premiu al Angliei", con
tend pentru campionatul mondial 
al piloțllor de formula I. Vic
toria a revenit brazilianului Nel
son Piquet („Brabham-BMW") 
urmat de Alain Prost („Renault") 
șl Nigel Mansell („Lotus-Re
nault"). Clasamentul general : 1. 
Alain Prost (Franța) 57 p, 2. 
Nelson Piquet (Brazilia) 55 p, 3.

în meciurile decisive pentru 
cucerirea titlurilor continentale 
mai disputată a fost întîlnirea 
dintre reprezentativele femi
nine ale R.D.G. și U.R.S.S. 
După ce jucătoarele sovietice 
au cîștigat primele do-uă se
turi, gazdele au egalat și au 
cîștigat într-un final palpitant. 
R.D.G. — U.R.S.S. 3—2 (—6,
—11, 8, 3, 14). La băieți, vic
torie netă : U.R.S.S. — Polonia 
3—0 (3, 11, 15). în grupa 7—12; 
România — Finlanda 3—0 
(5, 11, 11).

Aurelian BREBEANU

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

sile Andrei (cat. 100 kg.) A- 
cesta din urmă, pierzind însă la campionul mondial, sovieticul 
Victor Avdicev si apoi la bul
garul Andrei Dimitrov (care 
Dină la urmă a cîștigat titlul 
la actuala ediție) a ieșit si el 
din cursa nentru medalii, cla- 
sîndu-se in final ne locul V. 
după o victorie clară la puncte 
(8—2) în fata lui Joszef Koz
lowski (S.U.Ă.). în ceea ce-1 
privește pe Ion Draica, acesta 
a pierdut un meci decisiv în 
fata suedezului Lennart Lundel. 
rămirundu-i doar șansa medaliei 
de bronz. Dar in meciul pentru 
locul III el a pierdut din nou 
la finlandezul Jarmo Over- 
mark. așa încât in final Ion 
Draiea (cat. 82 kg.) s-a clasat 
pe locul IV.

Iată însă cistigătorii de sîm- 
bătâ seara ai primelor medalii in 
cadrul acestei at it de agitate 
ediții a campionatelor mon
diale. La eat. 48 kg. Bratan 
Tenov (Bulgaria) îl învinge la 
puncta pe Markus Scherer 
(R.F.G.)). locul al III-lea fiind

De luni pinâ joi

ÎNTRECERILE LA LUPTE LIDERE
Abia au fost stabilite ierar

hiile mondiale ale luptătorilor 
de greco-romane și iată că, a- 
cum, Palatul sporturilor din 
Kiev-găzduiește — începînd de 
astăzi și pînă joi — întrecerile 
de „libere", la startul cărora 
sînt prezenți și sportivi români. 
Echipa reprezentativă a țării 
noastre a sosit sîmbătă la Kiev 
în următoarea componență : 
Nicu Hîncu (cat. 48 kg), Aurel 
Neagu (cat. 57 kg), Traian Ma
rinescu (aat. 62 kg), Costin Dă- 
năilă (cat. 68 kg), Claudiu Tă- 
măduianu (cat. 74 kg), Gheor- 
ghe Fodore (cat. 82 kg), Ion 
Ivanov (cat. 90 kg) și Gheor- 
ghe Broșteanu (cat. 100 kg).

Ca și la greco-romane, in re
uniunea inaugurală a campio
natelor mondiale de lupte libe
re sînt programate întreceri 

bă, la individual, cu 588 puncte. 
La pistol viteză a cîștigat Li 
Zhongqi, cu 596 puncte (record 
egalat).

în concursul de înot, Liang 
Weifen a obținut două victorii, 
în probele feminine de 100 m 
și 200 m spate, cu rezultatele 
de 1:13,12 și, respectiv, 2:40,73.

La tir cu arcul, în competiția 
masculină, Quo Yong a reali
zat un nou record național, la 
dublu FlTA, cu rezultatul de 
693 puncte.

Rene Arnoux (Franța) 49 p, 4. 
Patrick Tambay (Franța) 40 p.

BOX • Italianul Walter Gior- 
getti și-a păstrat titlul de cam
pion european la „cocoș" dispu- 
nînd prin ab. rep. 7 de spaniolul 
Jose Ignacio Martinez An tunes.

CICLISM • Pe velodromul 
olimpic din Moscova : Erika Sa- 
lumiaz a înregistrat. 1:13,377 pe 
1000 m cu starț de pe Ioc — re
cord mondial ! • Marele Premiu 
al națiunilor (cursă de amatori), 
la Cannes, contratimn pe 44,5 km: 
1. Philippe Bouvatier (Franța) 
1.01,55, 2. David Akam (Anglia) 
la 18 s, 3. Marcello Bartalini 
(Italia) la 51 s.

HANDBAL • Prelim:marii tn

Ieri a început în Capitală 
întîlnirea internațională de șah 
dintre echipele Universitatea 
București și K.G.S.K. Ruy Lo
pez din Gând (Belgia) con- 
tînd pentru primul tur al 
„Cupei campionilor europeni" 
— ediția 1983. Bv cureșteanul 
Traian Stanciu a deschis sco
rul dispunînd de P. Mauqroy. 
înainte de ora întreruperilor, 
echipa noastră campioană si-a 
majorat avansul. Lucian Vasi- 
iescu învingîndu-1 pe V. De 
Buck, iar — la prima masă — 
Valentin Stoica încheind vic
torios în fata lui B. De 
Bruycker. Deci scorul 3—0 
(3) pentru Universitatea.

ocupat de D. Kazarașvili 
(U.R.S.S.). La cat. 57 kg. s-a 
înregistrat o mare surpriză : în 
meciul- final japonezul Eto 
Masaki l-a învins la nuncte pe 
marele favorit sovieticul Kamil 
Fatkulin. Medalia de bronz a 
revenit bulgarului Petr Bolov. 
Tot cu o surpriză s-a încheiat 
si disputa din limitele cat. 68 
kg. Cu toate că se numără 
printre fruntașii acestei cate
gorii. finlandezul Tapio Sipila 
nu era considerat un favorit. 
Totuși, el l-a învins în finală 
pe iranianul Bena Mahmud la 
puncte, locul III fiind ocuDat 
de sovieticul Genadii Ermilov. 
La cat 82 kg. deținătorul titlu
lui mondial de la ediția pre
cedentă. sovieticul Temur Ab- 
hazava, și-a păstrat titlul ciștl- 
gind finala în fata suedezului 
Lennart Lundel. Locul al III- 
lea a revenit finlandezului Jar
mo Overmark. învingătorul lui 
Ion Draica. în sfirsit la eat. 
140 kg victoria a revenit bul
garului Andrei Dimitrov care a 
dispus în finală de Joszef Terc- 
zely (Iugoslavia). Sovieticul Vik
tor Avdicev a cucerit medalia 
de bronz.

preliminarii la 5 categorii de 
greutate : 48 kg, 57 kg, 68 kg, 
82 kg și 100 kg. Așadar, astăzi 
— în competiție : Nicu Hineu, 
Aurel Neagu, Costin Dănâilă, 
Gheorghe Fodore și Gheorghe 
Broșteanu, ceilalți 3 luptători 
urmînd să intre în concurs 
marți.

CAMPIONATEACAMPIONATE9CAMPIONATE
AUSTRIA (et. 6). Sturm Graz— 

US Favac 6—1, Austria Viena
— Rapid Viena 0—0, Klagenfurt 
—Eisenstadt 4—1, Austria Salz
burg — St. Veit 3—2, Innsbruck
— Admira Wacker 2—1. Pe pri
mele locuri : Sturm Graz — 11 
p, Austria Viena — 10 p.

IUGOSLAVIA (et. 8). Hajduk 
Split — Velez Mostar 2—0, Slo
boda Tuzla — Steaua Roșie 
Belgrad 0—3, Partizan Belgrad
— Sarajevo 2—0, Rijeka — 
Vojvodina Novi Sad 2—1, Di
namo Zagreb — Olimpia Liu- 
bliana 2—0, Buducnost — Osi- 
jek 0—0. Pe primele locuri : 
Rijeka — 12 p, Hajduk Split — 
11 p și Steaua Roșie Belgrad
— 10 p.

ITALIA (et 3). Avellino — 
Udinese 2—1, Fiorentina — As-

eompetițiile intercluburi : CCE — 
bărbați: Benfica Lisabona — Graz 
20—29, Ionikas Atena — Hapoel 
Rehovot 21—22 ; Cupa cupelor — 
femei : Iniția Hasselt (Belgia) — 
Dudelange (Luxemburg) 17—8.

tir • în proba feminină de 
armă cu aer comprimat din ca
drul campionatelor mondiale ce 
se desfășoară în orașul austriac 
Innsbruck, echipa R.F. Germa
nia a stabilit un nou record al 
lumii, cu rezultatul de 1 164 punc
te. La individual, j>e primul loc 
s-a situat Marlies Helbig (R.D.G.)
— 395 puncte, urmată de Wu
Xiaoxuan (R.P. Chineză) — 392
puncte și Sylvia Sperber (R.F.G.)
— 392 puncte.

Iată x cum arată tabelul pri
mei runde : De Bruycker — 
Stoica 0—1. Ghindă — Van de 
Winkele într., Van Leeuwen 
— Ionescu într.. Stanciu — 
Mauqroy 1—0, Meulders — 
Georgescu într.. Vasilescu — 
De Buck 1—0.

Azi se joacă a doua rundă!, 
începînd de la ora 14. la Casa 
Universitarilor.
• La Eforie Nord a început 

meciul amical de juniori (17 
ani) între reprezentativele 
României și Bulgariei. După 
primul tur scorul este favo
rabil șahiștilor noștri : 7—3
(3,5—2,5 la masculin ; 3,5—0,5 
la feminin).

Cea de a doua gală finală a 
avut loc duminică. St. Rusu 
(cat. 74 kg), după ce fusese în
vins în gala de dimineață de 
polonezul Andrzej Supron la 
puncte, la capătul unui meci 
dramatic (scor 4—3), a pierdut 
și întilnirea pentru medalia de 
bronz, cedînd tot la puncte (3— 
7) în fața iugoslavului Karol 
Kasab, clasîndu-se pe locul IV.

Dar iată și cum s-au disputat 
titlurile la aceste cinci categorii. 
La cat. 52 kg (C. Alexandru e- 
liminat din primele tururi), fi
nala a avut loc între ’ sovieticul 
Benur Pasajan sl Eron Kenen 
(Turcia), victoria revenind re
prezentantului țării gazdă. Pe 
locul III : Lubomir Țenov (Bul
garia). O altă mare surpriză 
s-a înregistrat Ia eat 62 kg (C. 
Uță eliminat în primele tururi), 
unde victoria a revenit finlan
dezului Hanii Lahtinen, care 
a dispus Ia puncte de Gunther 
Reichelt (R.D. Germană). Locul 
III : Zivko Anghelov (Bulgaria). 
La eat 74 kg (unde Ștefan 
Rusu s-a clasat pe locul IV) 
medalia de aur a fost cî?t:gată 
de M. Maniașvili (U.R.S.S.), în
vingător la puncte în fața lui 
Andrzej Supron (Polonia). Me-' 
dalia de bronz a revenit învin
gătorului lui Rusu, iugoslavul 
Karol Kasab. O altă victorie a 
reprezentanților țării gazdă s-a 
înregistrat la eat. 90 (D. Matei, 
locul V), unde Igor Kanighin 
L-a învins pe Atanas Koniciev 
(Bulgaria), medalia de bronz re
venind lui N. Noweckni (Un
garia/. în sfîrșit la ultima cate
gorie +100 kg (R. Codreanu e- 
liminat din primele tururi); pe 
primul loc s-a clasat Evghenii 
Artiuhin (U.R.S.S.), urmat de 
Nikola Dinev (Bulgaria) și 
Candido Mesș (Cuba).

coli 2—1, Catania — Sampdoria 
1—1, Genoa — Lazio 0—0, In- 
temazionale — Torino 0—0, Ju
ventus — Napoli 2—0, Roma — 
Milan 3—1, Verona — Pisa 2—9. 
în clasament : Roma 6 p, Ju
ventus 5 p. Pe ultimele locuri: 
Pisa, Inter și Napoli cu cî
te 1 p.

R. D. GERMANA (et. 6). 
Erfurt — Dynamo Dresda 3—2, 
Halle — Union Berlin 0—3, Lo
komotive Leipzig — F.C. Mag
deburg 1—3, Aue — Jena 5—,3, 
Rostock — F.C. Karl-Marx — 
Stadt 1—2, Dynamo Berlin — 
Chemie Liepzig 3—2, Riesa — 
Vorwărts Frankfurt/O 0—2. In 
clasament conduc Magdeburg și 
Dynamo Berlin cu cite 10 p, 
urmate de Lokomotive Leipzig 
cu 9 p, Dynamo Dresda și 
Erfurt cu cite 8 p... Pe ultimele 
locuri : 13. Union Berlin 3 p, 
14. Chemie Leipzig 2 p.

R.F. GERMANIA (et. 8) ; 
Offenbach — Kaiserslautern ■ 
3—2, Bremen — Hamburg 0—0, 
Dusseldorf — Dortmund 7—0 !, 
Eintracht Braunschweig — 
Eintracht Frankfurt 4—3, Biele
feld — Urdingen 3—1, Lever
kusen — Stuttgart 1—1. Mon- 
chengladbach — Koln 4—2,
Bochum — Bayern Munchen 
3—1, Mannheim — F.C. Niirn- 
berg 1—0. Pe primele locuri 
Hamburg și Bayern Munchen 
cu cite 12 p, Urdingen 11 p... 
Pe ultimele locuri: Offenbach, 
Dortmund cu cite 6 p, Eintracht 
Frankfurt 5 p.
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