
PROLETARI PIN TOAT6 ȚĂRILE, UNtȚl-VĂ I,,

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIX - Nr. 10 516

în vederea meciului cu Olanda

LOTUL OLIMPIC DE FOTBAL AL ROMÂNIEI
Lotul olimpic de fotbal al 

Romăniel a plecat la Utrecht, 
unde, miercuri, are loc partida 
Olanda — România din cadrul 
grupei preliminare de califi
care la turneul final din 1984, 
de la Los Angeles.

Luni a fost o zi plină pen
tru tricolorii noștri, cu control 
medical, cu antrenament. cu

i

Un moment de la antrenamentul de ieri al olimpicilor, cu Pi- 
țurcă, Iovan și Coraș in prim-plan. Foto : L MIHAlCĂ

o scurtă perioadă de odihnă 
după care, La ora 16,20 ei au 
părăsit Bucureștiul, pe calea 
aerului, spre Amsterdam. Dru
mul la Utrecht a fost conti
nuat cu autocarul.

Luni, la ora 10. înaintea an
trenamentului. a avut loc o 
ședință tehnică. în care Mir
cea Lucescu, în calitatea sa de 
director tehnic al F.R.F.. le-a 
vorbit jucătorilor despre fotba
liștii olandezi, despre caracte
risticile si... defectele fotbalu
lui din țara lui Cruyff, intro- 
ducindu-i, cum s-ar spune, pe

După etapa a șasea a Diviziei „A“ de fotbal

TANDEM SPORTUL DINAMO,
DAR CĂMĂTARU NU CEDEAZĂ

Ion 
glu- 
dacă 
tre-

ANUL TRECUT, spre finalul 
campionatului, antrenorul 
Voica spunea nu doar în 
mă : „In acest final, 
vrem să dobîndim titlul, 
buie să cîștigăm mereu în de
plasare. pentru a-i ajunge din 
urmă pe dinamoviști". (Spor
tul era, fără îndoială, o echi
pă de contraatac și se simțea 
foarte bine, mereu. în depla
sare). Dar a venit acel O—3 
pe teren propriu cu... Dinamo, 
care a confirmat în primul 
rind sterilitatea atacului stu
dențesc pe teren propriu, idee 
întărită, din păcate, și recent 
în compania lui Sturm Graz.

La startul noului campionat. 
Sportul studențesc a reușit 
două transferări de efect (Co
ras -I- Hagi) menite să ate
nueze discrepanța dintre jocul 
bun pe contraatac (în depla
sare) si desfășurarea ofensivă 
lipsită de eficacitate pe teren 
propriu. Si Sportul a plecat 
în trombă, este liderul clasa
mentului. dar marile sale rea
lizări țin tot de contraatac, do
vadă cele cinci puncte 
șase posibile) acumulate 
cele trei jocuri din deplasare, 
cu un golaveraj (6—1) care de
monstrează că echipa e pusă 
pe fapte mari, dovadă și jocul 
de la Ploiești, unde contraata
cul a funcționat foarte bine, 
fără Hagi. în formula veche, 
cu Bucurescu — M. Sandu — 
FI. Grigore.

Marele rival al studenților, 
actualii lideri, rămîne Dina
mo care pierde greu, dar care 
continuă să rămînă deficitară 
la construcția ofensivă, situa
ție corectată în parte prin re
intrarea lui Orac. pe care îl 
dorim fixat, odată pentru tot
deauna. In echipă ...Și cînd 
spunem fixat nu ne gîndim la 
limitarea unei zone, știut fiind

(din 
în
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A PLECAT LA UTRECHT
noștri tn atmosfera 

de miercuri. Echipa 
normal, a tratată

fotbaliștii 
medului 
olimpie*, 
cum 11 sa spunea si jucători
lor. cu atentta acordat* pri
mei reprezentative pentru că 

miercuri, la Utrecht. va fi un 
examen mare pentru toți ju
cătorii care au făcut depla
sarea. ca să nu mai vorbim 
de cei care vor fi trimiși în 
teren. 14 s-a spus jucătorilor 
tot ce trebuie să facă pentru o 
comportare corepunzătoare în 
acest important meci, cu mari 
implicații în menținerea șanse
lor de calificare, inslstîndu-se 
pe necesitatea unei angajări 
totale, pe respectarea ideii de 
joc. Jucătorii de la echipa na
țională care sint șl în lotul 

faptul că acest ..generator de 
inteligență", mai rafinat și mai 
copt dectt Hagl, simte foarte 
bine zona sa, care e una în
tinsă. variabilă si — tocmai 
de aceea — mai plină de res
ponsabilități. Important e ea 
aceste responsabilități 
acordate.

IN ACESTE puține rîpduri 
care vizează formal

să-i fie

etapa a
loan CH1RILA

(Continuare tn pag. 2-3)

la primul dcrDu al campionatului de hochei

STEAUA - DINAMO 5-3
GHEORGHENL 3 (prin tele

fon). In mijlocul unui interes 
deosebit, pe patinoarul din lo
calitate a inceput luni ediția eu 
numărul 56 a campionatul 
național de hochei. In etapa 
inaugurală am urmărit un derby 
de mare atracție, STEAUA — 
DINAMO, în care steliștii au 
cîștigat cu 5—3 Rămîne ca 
viitoarele partide „de Vîrf“, 
Steaua — S.C. Miercurea Ciue 
și Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc să ne ofere o imagine mai 
exactă a raportului de forțe e- 
xistent la această oră.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC 10—1 (5—1, 4-0, 1—0). 
Un meci fără istoric, în care 
Sport Club, în evident progres 
față de anul trecut, cu un joc 
mult mai ordonat în organiza
rea tactică a acțiunilor de atac 
— a depășit o echipă fără prea 
mari ambiții. Au marcat : 
Elod Antal 4, J. Bartalis 2, Z. 

I

olimpic, cunosc aceste impe
rative sl sint destui cei care 
au luat parte la acțiunile lo
tului național, ca să nu mai 
vorbim de recentul med 
Polonia, de la Cracovia, 
a constituit, de fapt, o i 
jare In plen a lotului olimpic 

Antrenamentul de luni, con
dus de Mircea Lucescu șl

l cu
care

ungă-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag 2-3)

Partida arc loc in sala Horească, dc la ora 18

FENERBAHCE
4. Baynes
5. Limon cuglu

2,05
1,92 4. Ermurache

5. Șarlâ
1.97
2,04

8. Ongel - 1,95 6. MihaL 2,02
7. Sile 1,96 9. Cern at 1,93
8. Kayaturk 1,90 10. Căpușan 1.95
9. ArUs 1,97 11, Opșitaru 2,10

18. Dlncer 1,94 12. Netolițchl 1,82
13. Aydan 2,05 L3. OczelaJc 2,00
14. Ronabar 1,98 14. Brântșibeanu 1,8®
lfi. Boswei 2,06 15. ion 2,04
Media de talie: 1,980 m. Media de talie: 1,975 m.

Antrenor : 
A. Sinavus

PENTRU O VICIOUiEl A CEI PUTIN 15 PUNCTE

Antrenori :
M. Nedef si N. Pinșu

Azi, In „Cupa cupelor41 la baschet

STEAUA (în meci cu Fenerbahce) LUPTĂ

Arbitri : L Koscinski ____
(U.R.S.S.) ; comisar F.I.B.A. :

Azi, de la ora 18, sala Flo- 
rcasca va găzdui o atractivă 
partidă Internațională de bas
chet în competiția continentală 
Cupa cupelor. între Steaua și 
Fenerbahce Istanbul. Săptămîna 
trecută pe malul Bosforului, 
echipa turcă a obținut, în pri
mul meci, o victorie la 14 
puncte diferență (81—67). în- 
tîlnirea retur din această seară 
se anunță, deci, extrem 
teresantă. Basehetbaliștiî 
reșleni sint hotărîți să 
handicapul, să obțină un
Si mai clar si să promoveze, 
astfel, în turul următor al în
trecerii. Antrenamentele efec
tuate în zilele premergătoare 
au- avut ca scop îmbunătățirea

de in- 
bucu- 
refacă 
succes

Nagy, B. Nagy, Todor S1 Gereb, 
respectiv Peter. A arbitrat bine 
J. Becze, ajutat de J. Both și
B. Hajda.

STEAUA — DINAMO 5—3 
(O—O, 1—2, 4—1). Partidă foarte 
frumoasă, care a justificat in
teresul cu care a fost așteptată. 
Steaua ■ dominat mai mult, 
mai ales în prima și în cea 
de-a treia repriză, dar a ratat 
foarte mult, printre ocaziile iro
site numărindu-se și două șu
turi de penalitate — Hălăucă 
în minutul 26 și Cazacu în mi
nutul 57 I Victoria echipei Stea
ua este meritată, în ciuda fap
tului că Dinamo a opus o dirză 
rezistență, a luptat foarte mult, 
conducînd cu 2—O (prin golurile 
marcate 'n minutul 35 de Lu- 
eael, intr-un moment de supe
rioritate numerică 5—3. și Toke)

Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag 2-3)
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însuflețite Întreceri sportive
Continuă. Ia întreaga tară, 

în aceeași atmosferă de mare 
însuflețiră, specifică tineretu
lui nostru, concursurile si com-

Start lansat al școlarilor
Baza sportivi a U.R E.M.O.A.3. 

a fost gazda unor disputate în
treceri de masă care au mar
cat deschiderea anului sportiv 
școlar pentru unitățile de lu- 
vățămint din sectorul 6 al Ca
pitalei, desfășurată sub însem
nele „Daciadei". Acțiunea s-a 
bucurat de sprijinul tuturor 
factorilor cu responsabilități șl 
atribuții tn domeniul sportului, 
al conducerii U.R.E.M.O.A.3.

Cu acest prilej au avut loc 
spectaculoase reprize de gim
nastică susținute de elevi și 
eleve de la școlile generale 
nr. 57, 59, 121, 157, 197, 198 și 
206 precum șl de la Liceul 
pedagogie. La fel de intere
sante si de atractive au fost 
șl momentele unor lecții de 
educație fizică — lecții model 
— avînd ca protagoniști 
elevi de Ia școlile generale nr.

Participare valoroasă la „Festivalul sportului muncitoresc și feminin"
La Blstrița-Năsăud. tntr-o 

organizare ireproșabilă, a avut 
loc „Festivalul sportului mun
citoresc si feminin", întrecere 
cu peste 400 de tineri și tinere 

(Polonia) și J. Apolonov 
A. Predescu.

mijloacelor de apărare si mă
rirea preciziei in aruncările la 
cos. Cernat, Ermurache, Opși- 
taru si ceilalți baschetbaliști de 
la Steaua sint optimiști in rea
lizarea obiectivului propus : ca
lificarea. Ei nu uită, însă, că 
adversarii lor sint redutabili, 
că în echipa turcă evoluează 
doi sportivi de culoare de peste 
Ocean. Este vorba de Winford 
Ba.vnes (2,05) și Levis Boswcl 
(2,09), alături de cel mai bun 
baschetbalist turc Efe Aydan

Balcaniada de șah

ECHIPELE MASCULINE ALE ROMÂNIEI
VICTORIOASE IN PRIMA RUNDĂ

României au 
în două 

ale Balcania- 
a început la 

Reprezenta-

de- 
din

rezultatele 
meselor 

1—0, 
1—0. 

Foișor 
- Er- 
Guel-

Echipele 
butat cu victorii 
cele trei turnee 
dei de șah, care 
Băile Herculane. 
tiva noastră masculină a între
cut la scor categoric formația 
Turciei : 5—0 (o partidă fiind 
întreruptă). lată 
obținute în ordinea 
de joc : Șubă — Sucr 
Gheorghiu — Karadag 
Ghindă — Bilyap 1—0. 
— Pamuk tntr. Stoica 
conek 1—O Ionescu — 
gene 1—0. De menționat că la 
a doua întrerupere a partidei 
sale. Ovidiu Foișor deține un 
pion in plus. In cealaltă 
nire programată în prima 
dă. echipa Iugoslaviei a 
vins cu 4.5—0,5 Grecia, 
torioși au fo«t si luniorii 
tri în fața șahiștilor 
2.5—1,5 pentru echipa 
niei. Deși la prima masă Dan 
Bărbulescu a fost învins sur
prinzător de Atalîk (după ce 
avusese net avantaj la mijlo- 

intU- 
run- 

în- 
Vic- 
nos- 

turci: 
Româ-

petițiile din cadrul „Daciadei", 
de la care, in rîndurile ce ur
mează, vom prezenta două sec
vențe...

dlo sectoral 6 al Capitalei
117, 142. 156, 174, 201 și 205, 
de la liceele industriale nr. 2 
și nr. 20. în același timp, ele
vele de la „169" si ..203" au 
fost... eroinele unor bine a- 
preciate reprize de gimnastică 
ritmică modernă, disciplină care 
ișl cucerește un teritoriu tot 
mal larg în unitățile de în- 
vățămînt din acest sector bucu- 
reștean.

Așteptate cu mult interes, 
Întrecerile la „jocuri" au evi
dențiat calitățile fotbaliștilor 
de la școlile generale nr. 160, 
117 și 161, ale handbaliștilor de 
la „174“ și „176", ale voleiba
liștilor de la „57“ șl „166", 
„198“ șl „160“. In cadrul acestei 
reușite acțiuni sportive de masă 
au făcut demonstrații boxerii 
șl halterofilii de la URBIS. scri- 
merit, luptătorii șl judoka de 
la C.S.Ș. Energia etc.

din școlile. întreprinderile șl 
instituțiile județului Bistrița- 
Năsăud, programată în cadrul

(Continuare in pag 2-3)

Costel Cernat poate avea o contribuție de- 
la calificarea echipei Steaua.

Foto : Iuliu JAKAB — Oradea
cisîvă

(2,05). Iată motive care ne fac 
să întrevedem un meci de mare 
interes intre două formații cu 
jucători valoroși, capabili să 
ofere o întrecere spectaculoasă, 
de ridicat nivel tehnic si spec
tacular.

9 Tot săptămîna aceasta sus
țin meciurile retur si echipele 
Universitatea Cluj-Napoca (f)

(Continuare In vao a 4-a) 

tinerii jucători 
reușit să ia avans 
mese : Ardeleanu 
1—0. Marin — Tu- 
Cosma — Han re- 

Iugoslavia

cui partidei), 
români au 
la celelalte
— Unalmis 
tunku 1—0. 
miză. In intîlnirea
— Grecia, scorul este de 3—O 
(1) în favoarea iugoslavilor.

Mai puțin bun a fost star
tul reprezentativei feminine ■ 
țării noastre In cele două par
tide programate, conform for
mulei de disputare, adversarele 
noastre din echipa Iugoslaviei 
au reușit să se impună cu 
1,5—0.5. Elisabeta Polihroniade 
a fost învinsă de Maria Pe- 
trovici. la prima masă a se
nioarelor. iar Gabriela Olărașu 
n-a obținut decît remiza tn 
fata Zorikăi Puliek. la juni
oare. în cealalată întîlnire dis
putată în turneul feminin: Gre
cia — Bulgaria 0—2.

în a doua rundă echipele 
țării noastre tatilneec ne cela 
ale Bulgariei, la seniori și ju
niori. Iar la feminin pe cea • 
Greciei.



CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM AL JUNIORILOR II /n Divizia ,A“ de popice

La finele săplămînii trecute a 
tvut loc — pe stadionul ..23 Au- 
just“ din București — penulti
ma secvență a calendarului o- 
ttcial de competiții tn aer liber 
lin acest an (încheierea sezonu- 
ui va fi marcată săptămlna vii
toare. la Craiova). Acum a avut 
oc etapa a VI-a a concursului 
■epublican al juniorilor de cate
goria a n-a. întrecerile s-au 
lucurat. In general, de o bogată 
ii valoroasă pârtie: oare (atlet! 
ii atlete reprezentlnd aproape 80 
Ie cluburi din întreaga tară), 
■ccesul la această fază a eompe- 
iției făclndu-se pe baza in vita
lilor trimise de F.R.A. ca ur- 
nare a rezultatelor obținute in 
«apele de zonă. Timpul nefavo
rabil (frig, tnsotit in orima zi 
1 de o Dloale pătrunzătoare) a 
nfluențat insă valoarea oerfor- 
nanțelor. Cu toate acestea au 
Ost si atleti care au realizat 
ezultate notabile : juniorii HI 
on Liviu Gabriel (55.34 m la a- 
uncarea ciocanului de 8 kg —
---- —(’’"■■i m——--------

Ic mlinc. la bazinul
Dinamo Cin Capitală

L DOILEA TURhIEU ÎN
WPIONATUL OE POLO
Cel de al doilea turneu al 
mpionatului primei serii va- 
rice jn Divizia ,A“ de polo 

dispută, de mîine pînă du- 
taică. la bazinul Dinamo din 
ipitalâ. Miercuri si vineri sînt 
ogramate cite două etape — 
uniunile incepind de la ora 
0, respectiv 15,30 —. iar joi, 
nbătă (de la ora 15.30) și 
minică (ora 9) cite o etapă, 
le mai importante meciuri 

loc joi (Dinamo — Rapid), 
nbătă (Crișul — Rapid) și 
minică (Dinamo — Crișul). 
înaintea acestui turneu, cla-
nentul se prezintă astfel :
DINAMO 7 C 1 • îl—43 13
Cri$ul 7 5 3 1 M—54 12
Rapid 7 5 11 75—55 11
Progresul 7 4 13 54—62 1
Steaua 7 115 30—55 3
I.L. Timișoara 7 1 1 4 58—«5 1*
Voința Cj. N. 7 2 1 5 46—53 ••
C.N.A.S.E. 7 5 5 7 35—M 0
1 Echipe penalizate cu patru 
nete.
9 „TROFEUL SPORTUL*- 
mul lider in întrecerea ce- 

mai eficace jucători este 
deanul CORNEL GORDAN, 
e a înscris fn turul inau- 
•al 30 de goluri. Ciștigăto- 

trjfeului In campionatul 
cedent, dinamovistul Vlad 
gin, ocupă locul 3, cu 24 
uri. el fiind devansat, sur
âzător, gi de clujeanul Dorin 
ceriu — 25 L fn continuare : 
•in Costrăs (Crișul) 22. loan 
er (Crișul) Emil Tătaru 
ogresul) 18. Horia Niți (Ra- 
I 15. Marian Sterpu (I.L.T.), 
dan Geambașu (C.N.A.S.E.) 
Adrian Munteanu (I.L.T.), 

irge Gaifâ (Rapid). Franeise 
s (Crișul). 12. etc.

OCTOMBRIE este si luna 
:perii unor noi ediții în 
pionatele municipale ale 
■anțelor polcului bucureș- 
i, care se întrec pe patru 
gorii de virstă.

AMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

Lsind impresia că va furniza 
ea surpriză a acestei prime 
e. Dar, in ultimul minut al 
izei secunde, Cazam a re- 
din handicap, pentru ea în 

46 Ungureanu să egaleze : 
Au urmat apoi două goluri 

campionilor într-un singur 
it, 51 (Popescu 3—2 și 
or 4—2, ultimul din supe- 
tate numerică), după care 
imo a avut doi oameni în 

pe gheară (min. 53) dar 
marcat. Pisăm a redus to- 
handicapul (min. 56), 4—3,

1 A CIȘTIGAT „PREMIUL TINERETULUI"
icipala alergare de dumtai- 

«ost- cea dotată cu ,Pre- 
ttaeretului*. • Imprimind 

1 o trenă rapidă, Radna s-a 
at la oonducere. dar in fi- 

fost învinsă de Bon (adus 
recizie de G. Tănase), care 
Îmbunătățit recordul carîe- 
u 0,5 sec., arătîndu-se un 
s de mare valoare. Tot din 
iția G. Tănasc au mai ln- 
ln reuniunea de duminică, 
a, în cursa de semi&Qncl. 
ndista. energic susținută în- 

finală de debutantul Ga- 
Cursa rezervată amatori- 
revenit Negostinci, I. Stnl- 
iăclnd dovada calităților 

le driver și lider al clasa
tul. Subotița, adusă cu 
ie de M. Dumitru, a mal 
;t o alergare, dar ea a be
lt de bunăvoința bandica- 
Jr. Melinte — un frumos 
lui Viraj — a fost condus 

cea mai bună performantă pen
tru juniori III) și Jean Ungurea- 
nu (61,58 m la suliță). Un sem
nal de alarmă : la săritura In 
lpngime fete (probă la care am 
dat atletismului mondial trei re
cordmane mondiale) au partici
pat doar cinci (!) concurente (cu 
rezultate submediocre) ...

REZULTATE TEHNICE : Băieți: 
IM m : S. Stanc'u (CSȘ Luceai. 
Bv.) 11.1, R. Tronciu (CSȘ Su

Aspect din cursa de 3060 m a junioarelor cițtigată de Mariana 
Nan (cu numărul 5010) din Focșani. Foto : L BĂNICA
ceava) 11.3 : 200 m : D. Parus- 
chiv (CSȘ Găeștl) ±2.2. S. Stan- 
ciu 22J ; 400 m : Parascbiv 49.4. 
L. Mirza (CS Brăila) 503 : 800 m:
l. Tomescu (CSȘ Rm. VLcea) 
133,7, N. Gombocz (CSȘ Tîrnă- 
vesii) 133.9; 1300 m: D. Pop (Glo
ria Bistrița) 4:«5.5, V. Voicu 
(CSȘ Buzău) 4:06.3 ; 3 OM m : G. 
Tril (CSȘ Focșani) 835.4. D. 
Grig oraș (CSȘ 1 P. Neamț) 
933,9 ; 5 000 m : L Elena (CSȘ 
Ttrgoviște) 15 32,4. G. Pop (CSȘA 
Cj.-Nap.) 13 35.4 ; MO mg : L Du- 
țicâ (CSȘA Cv.) 56,8. G. Godoro- 
)a (Viitorul) 57.4 ; 110 mg : Ad. 
Radu (CSȘ Reșița) 14.0. O. Buf
nea (CSȘ Galați) 153 : 1500 m 
obs*. ; s. Jurjan (CSȘ 1 B Mare) 
4 30,0. V. voloscluc (CSȘ I B. 
Mare) 431.4 ; 10 km marș : C. 
Roșu (CSM Suceava) — fără 
timp (s-au Inremstrat eu două 
ture mai puțin !) M. ștefăr.escu 
(CSȘ 3 Steaua) : Înălțime : M. 
Bradacs (CSȘ 4) 1,92 m M. Man 
(CSȘ Turda) 1,83 m ; prăjină : 
R. Enescu CCSȘ Triumf) 4.30 m.
C. Ivan (CSȘ 4) 4.20 m ; lungi
me : D. Sărâcilâ (CSȘ Brăila) 
<30 m. M. Albu (CSȘ Tg. Mureș) 
6,77 m ; triplusalt : D. Năstase 
(Viitorul) 13.96 m, L Suciu (CSȘ 
I Oradea) 13.93 m ; greutate : C. 
Grasu (CSȘA Ci. Muscel) 14,38
m. M. Târle (CSM Zalău) 13.62 
m ; disc : Grasu 51,44 m. Târle

SE APROPIE SEZONUL DE PATINAJ
Toamna înseamnă în fiecare 

an reintUnirea cu patinajul. Se 
apropie cu pași repezi mo
mentul rfnd sutele de copii — 
»1 nu numai ei — vor lua eu 
asalt patinoarele spre a tăia 
în lung și-n lat oglinda ade
menitoare a ghetii. Deocamda
tă patinatorii fruntași își dau 
întîlnire la Galati, la Miercurea 
Ciuc...

Bucureștenii așteaptă cu ne
răbdare redeschiderea pati
noarului artificial Floreasca. 
prevăzută în jurul datei de 

apoi Cazacu a ratat șutul de 
penalitate și — cînd golul e- 
galizator plutea în aer, Chirită 
fiind eliminat pentru două mi
nute — Steaua iese cu fața cu
rată, ba, fn ultimele secunde 
lși mărește avansul prin Ca
zacu. A arbitrat bine St. Enciu 
la centru, ajutat de T. Szabo 
și M. Dinu.

d un Area galați —avtn-
TUL GHEORGHENI 3—5 (1—2,
1-1,  1-’.).

Azi au loc meciurile : Dina
mo — Progresul (10,30). Steaua 
— Dunărea (16) și S C. Miercu
rea Ciuc — Avîntul (18,30).

excelent de N. Gbeorgbe. ară tin- 
du-se un mînz de nâdeide. Titu 
șl Siderala, confirm în d forma în 
care se află, au obținut noi vic
torii. R.I. Nicolae, merg ir. d la 
cîștig cu Hahneu. a condus din 
can In cap. nedînd nici o spe
ranță adversarilor, iar V. Pă- 
trașcu, cu Rodolfo, a mal adău
gat o victorie formației D. To- 
duțâ, cane are o situație cam 
precară In clasament.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Subotița (M. Dumkru)
1:37,2 ; 2. Sadin-a. Cota : cl$t. 12, 
ord. 72. Cursa a Il-a : L Fon- 
dista (Gavrilă) 1:29,5 ; 2. Sufix. 
Cota : c£șt. 17, ord. Închisă, ev. 
209. Cursa a IlI-a : 1. Halmeu
(R.I. NLoolae) 1:32,1 ; 2. Secret :
3. Fidelio. Cota : cîșt. l.W, ord. 
10, ev. 45, ord. trlpflă 218. Cursa 
a IV-a : i. Juriata frânase) 
1:36,4 ; 2. Roditor ; 3. Calafat.
Cota : cîșt. 2,20. ord. 7, ev. 6,

tă,SO m ; ciocan : I.L. Gabriel 
(Viitorul) 55,84 m, E. Tudorache 
(Viit.) 54,48 m ; suliță : J. Ungu- 
reanu (CSȘ 7 Din.) 61,58 m. A. 
Ardelean (Voința Lipova) 57,98 
m ; 4X1M m : CSȘ Reșița 44,9, 
Petrolul Pi. 45,8 : 4X400 m :
CSȘA Craiova 3:30.6. Metalul Sa- 
lonta 3:31,7 ; Fete : 100 m : Ra
mona Stoici (CSȘ Poli. Timiș.) 
12,0. Marinela Docea (CSȘA Cv.) 
124 : 200 m : Docea 25,0. Lumi
nița Romaniuc (CA Roman) 25,1;

443 m : Romaniuc 55.7. Daniela 
Gimile (Viit.) 56.5 : 800 m : Că
tălina Gheorghiu (CSȘ M. Emi- 
nescu Iași) 2:15,7. Maria Ptatea 
(CSM Pitești) 2:16,4; 1500 m:
Gheorghiu 4:39.1. Eva Nesnetti 
(CSȘ 1 Oradea) 4:41.2; 3 000 m: 
Mariana Nan "(CSȘ Focșani) 
10:16.7. Elena Neagu (CS Tirgo- 
viște) 10:192 ; 3 km marș : Da
niela Zamfir (CSȘA Cv.) 14:34.4, 
Lenula Ignat (Viit. Vaslui) 
15:174 ; 100 mg : Marinela
Scrieclu (CSȘ Rm. Vltcea) 144. 
Mariana Oniță (Viit.) 14.3 ; 400 
mg : Lumina Trandafir (CSȘA 
Cv.) 63.8. Ana Săftescu (CSȘA 
Cv.) 65.3 ; Înălțime : DanleCa Ene 
(CS Brăila) 1.72 m. Daniela Mâr- 
gineanu (CSM Cj.-Nap.) 1.72 m ; 
lungime : Paula Baîciu (CSȘ 
Focș.) 5,54 m. Lumea Crimea 
(CSȘ 1 Oradea) 5,52 m ; greu
tate : Jeana Căpătină (CSȘ Man
galia) 13,32 m. Daniela Drăgan 
(CS Brăila) 1321 m ; disc : Do
rina Sucevean (CSȘ 7 Din.) 
41,47 m. Floarea Vieru (CSȘ Dro- 
beta Tr. Sev.) 39,94 m i suliță : 
Monica Szongott (CSȘ B. Mare) 
40,28 m. Elena Sandu (CA Vir- 
toape) 4040 m ; 4X100 m : CSȘ 
Poli. Timișoara 48,8, Viitorul 
49.0 ; 4X400 m : CSȘ 7 Dinamo 
3:59,2. CSȘA Craiova 4:03,0.

Andi VILARA, coresp.

1 noiembrie. Pentru ca acestei 
..premiere* anuale să i se asi
gure un cadru cit mai potrivit, 
vineri 7 octombrie va avea 
loc la sediul C.M.E.F.S. din 
str. Biserica Amzei nr. 4—6, 
la ora 18. o primă ședință de 
lucre a arbitrilor, antrenorilor 
și instructorilor de patinaj ar
tistic si viteză care domicilia
ză In Capitală.

SPECTACULOASE ÎNTRECERI OE
Iubitorii navomodelismului 

din Mangalia au avut prilejul 
să urmărească, de curînd. un 
interesant program de între
ceri desfășurate pe lacurile 
Neptun și Jupiter. Este vorba 
de campionatul republican de 
navomodele. veliere liber lan
sate și veliere teleghidate, pre
cum și de un concurs Interna
țional. eu participarea unor 
invitați din Polonia. Sute de 
modele au făcut proba unei 
frumoase pregătiri a sportivi
lor. prin evoluțiile lor precise 
61 dezinvolte. La campionatul 
republican ar participat peste 
130 de sportivi din 20 de ju-

H I P I S M
ord. tripli 97. Cursa * V-a: L 
Bon (Tănaae) 1494 : 2. Radna. 
Cota : cișt. 2,86, «rd. 43. ev. 6. 
Cursa a VI-a: L Neeoeuna
(Stoicescu) 141,4 ; i. Sudor : 3. 
Turicel. Cota : elr- 4. ard. 1*. 
ev. 17, ord. triplă 136. tripîu
1—4—6. 9M. Cursa a VTI-a : 1. 
Tltu (Oaaâ) 147J ; L Krauss ; 
3. Sadâu. Cota : Osc. 1.66. ord. 
7, ev. 10, ord. triplă 152. Cursa 
a vm-a: 1. Siderala (D. lorga) 
1JSJ ; 1. Heracle ; 3. Heriea.
Cota : cișt. 5, ord. ». ev. «, 
ord. triplă 879. Cursa a IX-a : 1. 
Rodolfo (Fătrașcu) 1:31.9; 1. Su
părata ; 3. Trudin. Cota : câșt. 
2,80, ord. 23. ev. 84. ord. triplă 
692. triplu 5—7—6 164. Cursa a
X-a : 1. MeHnte <N. Gheorgfie) 
1:32.9 ; 2. Silica. Cota : dst. 13, 
ord. 78, ev. 40.

A. MOSCU

AURUL BAIA MARE LA A TREIA VICTORIE |
CONSECUTIVĂ ÎN DEPLASARE! >

du:
(Urma

Simbătă s-a disputai etapa a 
doua a turului campionatului Di
viziei „A" de popice, încheiată 
cu eiteva surprize — victorii tn 
deplasare. In formă bună se pre
zintă campioana țârii la bărbați, 
Aurul Baia Mare, care obține a 
treia victorie ta deplasare (a 
ciștigat si partida devansată din 
etapa a IV-a, eu Tehnoutilaj 
Odorbei). Este îmbucurător acest 
fapt tatrudt, peste 10 zile Aurul, 
alături de Voința Tg. Mureș (f), 
ne vor reprezenta ta turneul fi
nal al C.C.E. Dar lată rezulta
tele etapei :

FEMININ • VOINȚA GALATI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 2447— 
8303 pd (scor individual 5—1). Cu 
prilejul acestei partide, cișiigată 
destul de ușor de Votata, s-a 
inaugurat noua arenă automati
zată cu șase piste dta «răstii de 
pe malul Dunării. Cele mal pre
cise jucătoare au fost Elena Chi- 
riloiu — 420, Aristița Dobre — 
416 si. respectiv. Stela Bobirnea
— 410. (T. Siriopol — coresp.).
• VOINȚA TG. MUREȘ — U.T. 
ARAD 2M 3—2245 (5—1). Principa
lele realizatoare au fost ndiko 
Szasz — 438 (V) si Gabriela Pta- 
tea — 412 (U.T. A.). (L Păuș — 
coresp.). • METROM BRAȘOV — 
CARPATI SINAIA 2426—2293 
(5—1) • ELECTROMUREȘ TG.
MUREȘ — VOINȚA TIMIȘOARA 
2484—2359 Ț5—1). • VOINȚA O-
DORHEI — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2349-8358 (34—8,5). Joc 
atractiv, viu disputat, revenind 
pe merit brașovenceior, care au 
avtM ta Teodora Totan — 442 — 
cea mai bună jucătoare. De la 
gazde s-a remarcat dear Marga
reta Ferer.ci — 409 (A. Plaloga
— coresp.) • VOINȚA PLOIEȘTI
— LAROMET BUCUREȘTI 8425 
—2375 (4—2). Foarte bine au ju
cat Mtaela Mtaăilă — 436 de la 
Voința și Elena Trandafir — 414
— de la Laromet. (L Cornea — 
coresp.). • VOINȚA BUCUREȘTI
— GLORIA BUCUREȘTI 2472— 
8427 (4—2). Derby-ul Capitalei a 
prilejuit o partidă frumoasă, cu 
rezultate valoroase, ea de pildă, 
cele obținute de Elena Andreescu
— 451. Ntaeta Badea — 429 (V) 
șl Octavia Ciocârlan (G) — 440 —

NOII CAMPIONI DE
BRAILA, 3 (prin telefon). In

tr-o atmosferă cu adevărat săr
bătorească au luat afirsit cam
pionatele naționale ale juniorilor 
La tenis, desfășurate timp de opt 
ziie pe terenurile asociațiilor 
sportive brâu ene spartacus șl 
Constructorul. Ultimele Întreceri 
n-au fost scutite de surprize, 
ceea ce a dat Insă un interes ta 
plus desfășurârU. Astfel, noul 
campion al juniorilor mici, bucu- 
resteanul Nlcolae Manuel (T.C.B.), 
a reușit să ajungă ptaâ ta aemi- 
finalele categoriei superioare, 
unde a fost stopat de dstlKătorul 
probei. Ionel Șesu. Apoi, tn sfer
turile de finală la dublu băieți, 
unul dta cuplurile favorite, M. 
Vanțâ — M. Comăneaeu. a tre
buit să cedeze ta fata unei pe- 

NAVOMODEUSM LA MANGALIA
dețe ale tării. Este de men
ționat frumos sa organizare *- 
sigurată de federația de spe
cialitate cu concursul organe
lor locale.

Concursul internațional orga
nizat aid se aCă la prima edi
ție si »e dorește ca el să de
vină tradrtlonaL Iată ti cam
pionii republicani la veliere. 
ediția *83:

Veliere liber lansate, seniori 3 
D-M — OUmmu Slrbc (Cimentul 
Turin ; D-14 — Zdtan Cristea 
(Votata Deva) ; D-X — Gheorghe 
Barbu (Cimentul Turda). Pe e- 
ehipe : L Voința Reghin 215 p, 
1. Cimentul Turda 830 p, 3. 
Votata Deva ISt p. Juniori, D-M 
— Rărvan Mireuiesec (Teimo- 
lemn Ploiești) ; D-19 — Adrian 
Mcrjri (Votața Piotertf). D-X — 
Dorin Sul ea (Artatul Brittr n). F» 
echipe : L Omental Turda m p. 
3 CLS.U. Galas ZM p, L Voința 
PtaSeșfl m p,
F 6 M — Serglu Popovlcs (Pertu' 
Constanta) ; Fi 16 — SteJlan Co- 
mlnovid (Portul Constanța) ; 
FJX — Nlcu Mltu (Oțelul Ga
lați) Pe echipe : L Portul Con- 
stanta Z77 p. 2. Otelul Galați 378 
p. X Voința Reghin 167 p. Ju
niori F 5 M — Serglu Comta oriei 
(Portul Constanta) ; F 5 19 — Cor
nel Horvat (Voinicelul București); 
F 5 X — VasHe Coetea (Voința 
Reghin). Pe echipe : 1. Voinice
lul București 379 a, X Votoța Re
ghin 199 P. X Portul Constanța 
100 p.

CUtlgătoril probelor ta con
cursul International : D-M — Va
lentin Piron (Textila Pâulești) ; 
D-10 — Magda Stan (Voința Re
ghin) ; D-X — Ryzard Blzostek 
(Lublin — Polonia) ; F 5 M — 
Nicu Mltu ; F 5 18 — Nlcu Mltu : 
F 5 X — stanomir Kusznierowsld 
(Lublin — Polonia).

Liviu MAIOR — coresp.

toate din lotul national. (D. Dia- 
conescu — coresp.). • CON
STRUCTORUL GHERLA — VO
INȚA ORADEA 2329—2361 (2—4)
• PETROLUL BĂICOI — RA
PID BUCUREȘTI 2558—2455 (5—1)
• C.F.R. TG. MUREȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 2283—2501 (0—«).

MASCULIN • LAROMET 
BUCUREȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 5128—5221 (2—4). Noua
promovată, Laromet, n-a putut 
face față experimentatei forma
ții a clubului Voința, care a fost 
mai omogenă. Cel mai buni, 
Pop — 932 de la Laromet șl, 
respectiv, Rădulescu — 918. (N. 
Costache — coresp.). • CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ — 
AURUL BALA MARE 5121—5316 
(1—5). Băirnărenil au fost net 
superiori, cei mai precișl fiind 
Bice — 931 șl Gergely — 913. 
De la mureșeni cele mai multe 
„bețe” le-a avut Beretzkl — 898. 
(P. Ion — coresp.). • META
LUL HUNEDOARA — ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 5273—5265 
(3—3). Med frumos, echilibrat, 
ta care localnicul Traian Țel- 
nar, cu 963 pd, a obținut un re
cord personal. De la oaspet! 
foarte bine a mers Ule Hoeu — 
921 pd. (I. Vlad — coresp.).
• CARPAȚI SINAIA — META
LUL ROMAN 4838—4722 (4—2).
Principalii realizatori al celor 
două echipe : Nicoară — 846. Iri- 
mtaescu — 820, respectiv Matei
— 823 și Iovu — 795. CV. Feld
man — coresp.). • C.FJL CON
STANȚA — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 4968—5034 (1—5) « CHI
MICA TlRNAVENI — C .F ,R. TIMI
ȘOARA 5315—5106 (4—2) • TEHNO
UTILAJ ODORHEt — INDUS
TRIA StRMEI CtMPIA TURZH 
4969—4845 (3—1) • VICTORIA
GUBAN TIMIȘOARA — PRO
GRESUL ORADEA 4758—4680 
(3—3) • GLORIA BUCUREȘTI
— RULMENTUL BRAȘOV 5145— 
8899 (4—2). Un joc cu rezultate 
deosebit da mari — M. Andrei
— 944, V. Tudor — «87 de la 
gazde și L Tismănar — 949 de 
la oaspeți, a OLIMPIA bucu
rești — CHIMPEX CONSTAN
TA 4959—4751 (3—1).

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

șasea, gîndi 
se pot des 
piatul meci 
meci pe c; 
bligația să- 
nind de la 
riență în n 
ropene. E , 
tras din uri 
prima mînă 
Cupei camp 
„beneficiase* 
la. o altă c 
— dar echiț 
nă știe — 
mai mult c 
trebuie juca 
propriu, dui 
mite Real 1 
mai la subi 
Eintracht. t< 
partida retu 
„turul" nu 
toată convir 
ca altă dati 
toria să aba 
de outsider 
seama si de

LOTUL
(Urmar

Gheorghe 
dionul „23

S: 
A

plex, tehnic-
el au luat
convocați. m
Văetuș și G 
accidentați. 1
mișcări ușoa: 
la concluzia 
joc si. deci.

"---------------— |

JUNIORI LA TENIS | 
rechl mai puțin cotate, Gh. Co
ra c — A. Popovici.

Iată ordinea primilor clasați ta I 
categoria 17—It ani (cu scorul I 
meciurilor finale) : BĂIEȚI : "
L L Șesu (Dinamo) — 3. Cr. . 
Moroșan (Progresul) 6—4, 4—1, I 
6—1 ; 3. M. Vanțâ (Dinamo) — I
4. N. Manole (T.C.B.) 1—0 ab.
FETE : 1. Alice Dănilâ (Dinamo) . 
— 2. Monica Radu (Dinamo) I 
6—6. 6—2 ; 3. Aurelia Gheorgho | 
(Progresul) — 4. Corina Tăios 
(Dinamo) 2—6. 6—2. 6—1. DUBLU I 
BĂIEȚI : D. Pop, M. Năstase I 
(Steaua) — I Șesu (Dinamo), Cr. " 
Morosan (Progresul) 6—Z, 6—3, . 
6-3 ; DUBLU FETE : Alice Dă- I 
nllă, Monica Rado (Dinamo) — “ 
Aurelia Gheorghe, Otilia Pop 
(Progresul) 6—4, 6—3 ; DUBLU I
MIXT : L Șesu, Monica Kadn 
Cambii Dtaamo) — D. Pop (Stea- I 
na). Alice Dinllă (Dinamo) 3—6, I 
6-3. 4-1.

T*. KNACKE — coresp.

sarea.
Antrenorii 

se ocupă îm 
gătirea pârtii 
au la dispozi 
mătorii jucăt< 
riatu, Bărbul 
van, Ungurea 
Balint, Mulțe 
Petcu, Ilagi, 
man si Pițurt

Lotul olane 
„22“ care au 
la F.I.F.A. - 
etapa de dur

Partida se 
stadionul cen 
pe care fotb 
evoluat în va 
ganizat aici.

Meciul va îi 
ra locală) și v 
noscutul arbi! 
Castillo, cel i 
ciul Brazilia 
turneul final 
mondial din

• JOCURI
7-A A luyj 
VOR
F.R. Fotbal! 
că meciurile 
a Diviziei „1 
Inițial, sîmbi 
brie, se vor 
nică, 9 octob 
15.

„DACIADA“
(Urmare din pag. 1)

«Daeiadei*. Pe panoul câștigă
torilor s-au aflat, printre alții. 
Sorina Bindea (Metalul Bis
trița) și Uviu Cueuieți (Co
merțul Bistrița) la șah. Ana 
Galeș (Matex Bistrița). nie 
Ara (Sticla Bistrița) și Nico- 
lae Lupșan (Chimia Năsăud) la 
tenis de masă. Cristina Fodaru 
și Adrian Pleșa (Mecanica 
Bistrița} la tenis de cimp,

AD'IIMSTRAJIA DE STAT LOTO PRONOSPOR
NOC LA PRONOSPORT !

După cum a-a mal anunțat, 
Incepind eu concursul de la 
stirșitul acestei săptămtnl vot 
fi introduse unele noutăți me
nite să sporească atractivitatea 
sistemului de loc Pronoșport 
Se reamintește că numărul 
meciurilor din program va fi 
de 12. taxa de participare de 
S iei varianta simplă (achitată 
sută la sută), far suma mini
mă jucată pe un buletin com
pletat cu variante combinate 
achitate 23 la sută va. fi de 
12,50 lei. totodată a fost mo
dificat și procentul de reparti
zare a fondului de câștiguri, 
și anume : 20 la sută la ca
tegoria I. 30 la sută la cate
goria a Ii-a și 50 la sută la

Maria Mo’dov 
becaru (C.F.R. 
pice, echipele 
(b) și A^. V 
la handbal.
(b) șl Electro 
(0 la volei. I 
de remarcat 
sivă a sportiv 
Mecanica Bist 
de alergări (c 
aruncări.

categoria a II 
vă numărați si 
ril cîștigători 
concurs cu f< 
nouă, deosebit 
Sîmbătă 8 octi 
ma zi pentru 
tinelor de par

AȚI .
NUMERELE

De la agent 
spart se mai 
mai astăzi bilt 
alese de parii 
tragerea obișnt 
de miercuri 5 
Mai multe va 
mai multe șan 
cese !



DIVIZIEI „AA SASE A A

REZULTATELE ETAPEI Â VI-aÂ CAMPIONATULUI DIVIZIEI„C"

toare de Cupă (cum este 
limburg) nu poate evita un 
Irecare reflux, așa cum s-a 
Itîmplat și cu o altă cîștigă- 
pre C.C.E. condusă de Hap- 
fl — ne gindim la Feyenoord, 
[minată (!) de o formație cu 
Lit mai puține pretenții, a- 
Lă de U.T.A.. acum 12 ani... 
[REVENIND LA CAMPIONAT, 
f menționăm marele hop tre- 
t de Craiova în față Stelei, 

k moment psihologic hotărî- 
L. care relansează echipa ol- 
Lnă în lupta pentru titlu, 
eaua a ratat un moment ex- 
em de favorabil, in fata u- 
ki echipe incomplete, dar de- 
eur că e prematur să spunem 
[ actualul campionat este un 
kieci în trei", adică între cele 
ei echipe amintite.
Privind spre partea a doua 

| clasamentului, constatăm că 
înfocați

Petrolul)
hipele cu cei mai 
Iporteri (Rapid șl 
k avut o zi neagră, pierzînd 
pnete mafi. care le plasează, 
n păcate. în micul campionat 

11 salvării" intr-un moment 
care nu s-a consumat nici 

cincea parte a campionatu- 
i. în cazul acestor două echi- 

k. însă, se poate spune 
|e au resurse mult mai
[cit numele glorioase pe care 

de la Nichi 
Ionescu) la 

Ia
fiind

că 
mici

Mircca
foarte

poartă; distanța 
imitriu (sau Ion 
imaschin și de 
(idea la Simaciu 
jire. 
îmbucurătoare, ne de 
irte. creșterea Bihorului, care

altă

rs in (re „problemele" Rapidului, Damaschin. Iata-l fața în
:ță doar cu Liliac. Dar nu va fi gol... Foto : I. BĂNICĂ

PROBLEMELE RAPIDULUI
I Rapidul a Inregis- 
rat prima contraper- 
brmanță din actualul 
lampionat pentru că 
ezultatul cu Dinamo 
pa orice rezultat 
ntre bucurestene) 
lu-1 luăm în .calcu- 
ul htrtâeis. el ne- 
utind 11 considerat 
|a o veritabilă pier- 
[ere de puncte pe 
hzn propriu. Mo- 
■R dificil și neaș- 
pptat pentru eondu- 
ferea clubului, antre- 
lorl șl jucători și — 
u În ultima instanță 
k pentru suporteri, 
par și un examen al 
briei tuturor acestor 
actori. Acum vom 
Fedea capacitatea de 
Itrinsere a rlndurllor. 
Problema” nr. 1, 
eel. a Rapidului se 
[urnește unitatea de 
cțiune față de ese
ul de slmbătă.
«Problema nr. î” 

m numl-o „ltmpezi- 
ea’ jocului sl calea

I GEOLGAU A FOST IN SITUAȚIA LUI DRINCEANU

de cul- 
fizică medicală, 

supravegherea 
E. Stelă nescu

I Etapa de slmbătă 
| găsit pe Universita- 
lea Craiova intr-o 
lituatie deosebit de 
llflcilă, cum poate 
ku a mati avut-o 
klclodată plnă acum, 
înainte de meci, me- 
Ilcul echipei, V. 
frînculescu, ne-a pre- 
țentat o lungă listă 
pe jucători Indisponi
bili. Iat-o: Lung, 
ungurcanu, Cîrțu, 
Geolgău, B al aci (el 
ie supune zilnic u- 
bel ședințe 
ură 
tub 
prof.
Be la policlinica pen
tru sportivi, a evoluat 
itmbătă in echipa de 
■peranțe șl se pare 
bă peste aproximativ 
pouă săptăminl tși 
pa face reintrarea In 
prima garnitură), 
Crlșan (șl el participă 
ta ședințele de cul
tură fizică medicală, 
k jucat slmbătă o re
priză la .speranțe”, 
par reintrarea fn e- 
phipa mar^ nu este 
Încă de actualitate, 
fiind, se pare, nece
sara o nouă Interven
ție chirurgicală). A- 
cestora li se adăuga 
șl Irimescu, care et- 
vea cite va copci de 
pe urma unei accl- 

spre a realiza o ne
apărat necesară for
tificare a registrului 
tactic, care tr^ce prin 
linia de mijloc. Corn

epartiment devenit 
sențial in actuala 
conomie a jocului, 
cest a se prezintă, 
mecanismul de joc 
vișiniilor, sub cerin
țele minim Ab
senta lui Paraschlv 
se simte tocmai pen
tru că Ion Ion, dis
pecerul principal, nu 
are un secondant pe 
măsură.

A treia .problemă* 
a» numește Damas- 
cbin. t-am așteptat, 
cu justificată Încrede
re pe prima scenă. Din 
ceea ee știm, am vă
suț sau nl s-a spus, 
talentatul vîrf de a- 
tae n-a realizat Încă 
un joc pe măsura 
forțelor sale. Princi
palul motiv, credem 
noi, este d. or
din psihic. Atacantul

*- 
în 
al

dentări la cap în 
partida de la Split, 
dar care a primit to
tuși avizul de a juca 
slmbătă.

în aceste condiții 
cu adevărat grele, de 
excepție, 
Oțet ’ ■ 
zut 
pela 
tre 
din propria pepinieră 
(pe lingă cel lntrați 
in teren au mal fi
gurat pe foaia de ar
bitraj Sinescu, Blca 
șl Bărbuceanu, nume 
despre care n-a au
zit mal nimeni pină 
acum). Evident, pen
tru aceștia n-a fost 
deloc ușor să-l înlo
cuiască pe experi
mentam titulari al e- 
chlppl șl Încă In
tr-un med care se 
anunța attt de difi
cil. cu Steaua. Lipsiți 
de experiență și stă- 
plnlțl — firesc — de 
trac, el n-au evoluat 
la nivelul maxim al 
posibilităților de care 
dispun, au comis șl 
unele greșeli (cazul, 
de pildă, al lui Ad. 
Popescu — folosit 
Insă pe un post ne
obișnuit pentru el la 
golul marcat de Stea
ua). dar contribuția 
lor la victoria Uni-

___ antrenorii 
Si Ivan s-au vă- 
nevoiti * 
la cttiva 
tinerii jucători

joacă tot mai mult cu dezin
voltura unei echipe de ..A“. 
Se pare că la aceasta are o 
anume contribuție tînărul an
trenor (absent un timp) A. 
Kun. care a făcut o rapidă 
trecere de la condiția de ju
cător la cea de antrenor. Se 
simte la noua generație de an
trenori o mai rece desprindere 
de ce a fost, o generație de 
tehnicieni care se bazează mai 
puțin pe cele învățate cîndva. 
preferind să fie în pas cu 
vremea, cu ritmul mereu dife
rit al fotbalului. La aceasta 
contribuie fără îndoială noul 
curs de perfecționare care se 
numește TV-ul internațional, 
care te face să înregistrezi mai 
repede schimbările produse în 
evoluția fotbalului.

Un mare antrenor a spus că 
cei care duc fotbalul înainte 
sînt jucătorii, cu permanenta 
lor capacitate de creație pe 
gazon. S-a mai spus că tehni
cienii ajung să prindă în ti
pare aceste modificări crea
toare abia după cinci sau sase 
ani. Meritul tehnicienilor ti
neri. atunci cînd au capacita
tea de analiză si de sinteză 
necesare, e acela că simt mai 
repede, astăzi, tot ce apare 
nou si demn de luat în sea
mă. Din acest punct de ve
dere, o oră de Telesport. cu 
faze-cheie si goluri multe, 
poate fi mai productivă decît 
un întreg curs cu grafice 
caiete de note.

Rapidului traversează 
o perioadă de criză 
sufletească, de descu
rajare. Leacul stă In 
forța lui de a-șl În
vinge propriile slăbi
ciuni si Îndoieli, dar 
si In sprijinul coechi
pierilor, al antrenori
lor. al conducerii 
clubului sl <— Iarăși 
vorbim de el — al 
suporterilor, pentru 
a-1 ajuta să depă
șească această pe
rioadă grea. Cu nn 
Damaschin fortificat 
moralmente In cen
trul liniei sale de a- 
tac *1 Rapidul va fi 
altul, un Rapid mult 
mai productiv in o- 
fensivă si, implicit, 
mult mal sigur in 
a-si transforma in 
victorii șl puncte pe
rioadele de superio
ritate. Cum a avut 
— destule — și in 
jocul cu F.C. Bihor.

Ef. IONESCU

s-a 
de

ofensivei cralo- 
a fost vizibil. 
Si Bleu (des! 

prea timid în 
rămîn promi- 
certe pentru

versltătil nu poate fi 
totuși, minimalizată. 
Drlnceanu, care 
descurcat destul 
bine pe un post de 
mare răspundere. Po
pescu, pe care nu l-a 
copleșit greșeala co
misă, Săndoi, al că
rui aport la impulsio
narea 
vene 
chiar 
Încă 
joc) 
sluni 
»ll”-le eratavean. To
tul osie ca la servi
ciile lor să se re
curgă nu numai in 
momente de criză, 
cum a fost cel de 
slmbătă, ci mai des. 
Cite unul sau doi din 
acești tineri pot fi 
folosit! la flecare 
meci al echipei, mă
car dte o repriză, 
dacă nu chiar 90 de 
minute. Căd numai 
așa vor putea căpăta 
maturitatea el sigu
ranța necesare' pentru 
a-i înlocui cu succes, 
mtlne. pe titularii de 
azi. Să nu uităm că 
și Geolgău, CSrțu sau 
alțl coechipieri ai lor 
n-ar fl ajuns ceea ce 
sînt acum dacă nu e~ 
rau promovați cura
jos sl la tnmn.

C. FIRĂNESCU

Programul și arDiîrii etapei viitoare (8 octomBric)
SERIA I

Avîntul Frasin — A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc 1—0 (0—0),
Cristalul Dorohoi — Minerul 
Gura Humorului 0—6, Metalul 
Rădăuți — Electro Bucecea 1—1 
(1—1), Zimbrul Șiret — Minerul 
Vatra Domei 2—1 (1—0), Celu
loza Piatra Neamț — Șiretul 
Pașcani 2—0 (1—0), C.F.R. Paș
cani — Carpațl Gălăneștl 5—1 
(2—0). Unirea Să veni — Cetatea 
Tg. Neamț 2—0 (2—0), Laminorul 
Roman — Relonul Săvinești 2—1 
(0—0).

Pe primele locuri In clasa
ment, după etapa a Vl-a : L 
C.F.R. PAȘCANI 8 p (13—4), 2. 
A.S.A. Cîmpulung 8 p (8—1), 3. 
Metalul Rădăuți 8 p (8—4)„. pe 
ultimele locuri : 15. Celuloza P. 
Neamț 4 p (6—9), 16. Șiretul 
Pașcani 2 p (10—16).
ETAPA VIITOARE : Relonul 

Săvinești — Electro Bucecea : L. 
Sclavone (Focșani), Șiretul Paș
cani — Metalul Rădăuți : N. Găz- 
doiu (Brăila), Cetatea Tg. Neamț
— Celuloza P. Neamț : Gh. Păiș 
(Galați), Laminorul Roman — 
Avîntul Frasin : P. Toma (Scă- 
ieni), Zimbrul Șiret — Cristalul 
Dorohoi : V. Stan (Adjud), Mi
nerul Vatra Domei — Unirea Să- 
veni : C. Covaci (Tg. Mureș), 
Carpați Gălănești — Minerul Gura 
Humorului : T. Iordache (Vaslui), 
A.S.A. Cîmpulung — C.F.R. Paș
cani : I. Vîrlan (Gh. Gheorghiu- 
Dej).

SERIA A n-a
Chimia Mărășești — Inter Vas

lui 2—0 (1—0). FEPA 74 Birlad
— Proletarul Bacău 3—0 (1—0),
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Victoria Gugești 1—1 (0—0), Me
canica Vaslui — Luceafărul Ad
jud 1—0 (1—0). Voința-Glorla
Odobești — Metalul Tg. Secuiesc
2—0 (1—0), Letea Bacău — Con
structorul Iași 2—1 (0—1), Aripi
le Bacău — Petrolul Moinesti
2—1 fi—0), Viticultorul Pandu — 
Minerul Camănești 0—0.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BAC AU 11 p (14—1), 2. Voința 
Odobești 9 p (6—3). 3. FEPA 74 
Bîrlad 8 p (11—5)... pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Comănești
4 p (4—11), 16. Constructorul 
Iași 2 p (3—9).
ETAPA VIITOARE : Construc

torul Iași — Petrolul Moinești : 
Gh. Văcaru (Galați), Voința Glo
ria Odobești — Viticultorul Pan- 
ciu : M. Bogdan (București), 
Fepa 74 Birlad — Mecanica Vas
lui : 1. Malciu (Tulcea), Metalul 
Tg. Secuiesc — Chimia Mărășești : 
A. Vaida (Odorheiu Secuiesc), 
Minerul Comănești — Aripile 
Bacău : C. Dumitru (Brașov), 
Proletarul Bacău — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej : G. Andrei (Bucu
rești), Inter Vaslui — Letea 
Bacău : Gh. Vodă (P. Neamț), 
Victoria Gugești — Luceafărul 
Adjud : V. Zamfir (Fetești).

SERIA A ni-a

Chimpex Constanta — Șoimii 
Cernavodă 0—0, victoria Tecuci
— Portul Constanța 3—1 (2—0), 
Voința Constanta — Laminorul 
Brăila 0—0. Cimentul Medgidia
— D.VJL Portul Galați 1—2
(1—0), Victoria T.C. Galați —
S.N. Tulcea 1—2 (0—0), Chimia
Brăila — Ancora Galați >—1 
(0—0). Metalul Mangalia — 
I.M.U. Medgidia 1—0 (O—01. Pro
gresul Isaccea — Arrubium 144- 
cm 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : L SJî. 
TULCEA 10 p (15—4), 3. Victo
ria Tecuci 9 p (14—5), 3. Chimia 
Brăila » p (M—»)... pe ultimele 
locuri : 16. Șoimii Cernavodă
3 p (4—8), 16. DVA Portul Con
stanța 2 p (7—13).
ETAPA VIITOARE : Arrublum 

Mdcin — Cimentul Medgidia : V. 
Popa (Vaslui), D.VA. Portul Ga
lați — Progresul Isaccea : H. Ne- 
delcu (Tirgoviște), SJ(. Tulcea — 
Victoria Tecuci : 8. Ștefan (Călă
rași), Ancora Galați — Portul 
Constanța : L Toma (P. Neamț), 
Laminorul Brăila — Chtmpex 
Constanța : T. Ștefănescu (Iași), 
Voința Constanța — Metalul Man
galia : Gh. Neaga (Ploiești), 
Șoimii Cernavodă — Chimia 
Brăila : M. Stănescu (Giurgiu), 
I.M.U. Medgidia — Victoria T.C. 
Galați : D. Vaslle (București).

SERIA A rv-a

Poiana Ctmpina — Minerul Fl- 
llpeșțil de Pădure 1—1 (0—0),
Petrolul Berea — Petrolul Bră- 
Ua-Ianca 1—0 (0—0), Metalul Bu
zău — Chimia Brazl-Ploiești 
2—3 (1—2). Tractorul Vlzlru —
Victoria Tăndărel 3-0 (0—0),
A.S.A. Mizil — Carpațl Neholu 
1—1 (0—0), Carpațl Sinaia —
Chimia Buzău 0—1 (0—0), Unirea 
Urziceni — Victoria Lehliu 3—1 
(1—0), Rapid Fetești — Petrolul 
Băicol 3-0 (1—0).

Pe primele locuri : L POIANA 
CTMPINA 10 p (13—6), 2. Car
pațl Neholu 9 p (11—3), 3. Chi
mia Brazi 9 p (16—0)... pe ulti
mele locuri : 15. Carpați Sinaia 
3 p (10—9). 16. Petrolul lanca
2 p (5—10).
ETAPA VIITOARE : Carpați Na- 

hoiu — Petrolul Bdicoi : L Sa- 
mollă (Galați), Minerul FiUpeștii 
de Pădure — Unirea Urziceni: 
M. Stroie (Pitești), Victoria Țăn- 
dărei — Victoria Lehliu : L. Ba- 
bone (Constanța), Poiana Ctm
pina — Metalul Buzău : V. Donțu 
(Galați), Petrolul lanca — Trac
torul Vizlru : M. Tlmuș (Iași), 
Chimia Brazi — A.S.A. MizU : 
M. Buzărnescu (Craiova), Chimia 
Victoria Buzău — Rapid Fetești : 
C. Mertea (Constanța), Petrolul 
Berea — Carpați Sinaia : F. Rlzea 
(Alexandria).

SERIA A V-a
Mecanica fină Steaua București

— Constructorul Călărași 2—0
(1—0), Danubiana București — 
I.U.P.S. ChitUa 3—0 (2—0). Vii
torul Chirnogl — Flacăra roșie 
București 2^-1 (0—1), Viscolii
București — Argeșul Corn. 30 De
cembrie 2—1 (2—0). F.C.M. Giur
giu — Abatorul București 0—0, 
I.C.P.B. Bolintln — I.C.S.I.M. 
București 1—0 (1—0). Tehnome-
tal București — S.N. Oltenița
2- 0 (1—0), I.S.CJ.P. Ulmenl —
Aversa București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ’ FINA STEAUA BUCU
REȘTI 10 p (11—1), 2. Abatorul
București 9 p (9—3), 3. Danu
biana București 8 p (10—4)... pe 
ultimele locuri : 15. F.C.M. Giur
giu 13 p (4—6), 16. S.N. Olteni
ța 3 p (2-3).ETAPA VIITOARE : Aversa
București — Tehnometal Bucu
rești : T. Bușe (București), Cons
tructorul Călărași — Argeșul 
corn. 30 Decembrie : S. Bărbulescu 
(Pitești), Flacăra roșie București
— Danubiana București : E. Mu
stață (București), Viitorul Chlr- 
nogi — ISCIP Ulmeni : P. Mihăl- 
les.cu (Tirgoviște), S.N. Oltenița
— IUPS Chitila : P. Preoteasa 
(Craiova), Abatorul București — 
Mecanică fină Steaua București : 
I. Grigore (București), I.C.S.I.M. 
București — Viscofil București : 
S. Chlvu (București), F.C.M. 
Giurgiu — I.C.P.B. Bolintin Vale: 
G. Lustig (Sf. Gheorghe).

SERIA A VI-a
Știința Drăgănești Olt — Re

colta stoicănești 2—1 (1—0), Ci
mentul Fieni — Electrica Titu 
1—0 (0—0), Petrolul Videle — 
Chimia Găești 1—0 (0—0), Meta
lul Mija — Muscelul Cîmpulung 
0—0, Progresul Corabia — Elec
tronistul Curtea de Argeș 6—0 
(3—0). Sportul muncitoresc Ca
racal — Textila Roșiorii de Vede 
5—1 (3—0), Cetatea Tr. Măgurele
— Flacăra Automatica Moreni 
1—2 (0—2), Dacia Pitești — Du
nă rea-Venus Zimnicea 4—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
10 p (16—l), 2. Muscelul Câmpu
lung 10 p (11—1), 3. Flacăra Mo
reni 10 p (12—3)... pe ultimele 
locuri : 16. Cetatea Tr. Măgurele 
3 p (8—11), 16. Textila Roșiori 
2 p (2—11).

ETAPA VIITOARE : Electro
nistul Curtea de Argeș — Dacia 
Pitești : G. Cornățeanu (Bucu
rești), Textila Roșiori — Știința 
Drăgănești : P. Coșconea (Buzău), 
Progresul Corabia — Muscelul 
Cîmpulung : I. Costingloară (Dro- 
beta Tr. Severin), Flacăra Mo
reni — Petrolul Videle : I. Flo- 
rlcel (Brașov), Chimia Găești — 
Sportul muncitoresc Caracal : G. 
Plrvu (Constanța), Cetatea Tr. 
Măgurele — Recolta Stoicănești : 
V. Alexandru (Tg. Jiu), Dunărea 
Venus Zimnicea — Electrica Titu:
D. Drăcea (Craiova), Cimentul 
Fieni — Metalul Mija : V. Cre- 
țoiu (București).

SERIA A VII »
Metalurgistul Sadu — Armătu

ra Strehaia 2—0 (0—0). Petrolul 
Tldeni — CTB. Craiova 0—0, 
Celuloza Drobeta Tr. Severin — 
Jiul Rovinarl 5—0 (3—0), Viito
rul Drăgășani — Dleraa Orșova
3— 0 (1—0), Pandurii Tg. Jiu —
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 2—1 
(0—0), Lotru Brezoi — Progresul 
Băltești s—1 (1—1), Mecanizatorul 
Simian — Dunărea Calafat 1—o 
(0—0), Dectooputer e Cratova — 
Metalul MihăleșU 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L C.S.M. 
DROBETA TH. SEV. 7 > (12—6)
— penalizată cu 1 p. 2. Dlerna
Orșova 1 P dO-6). 3. Mecaniza
torul Șimian 7 p (0—5)... pe ulti
mele locuri: 13. Metalurgistul
Sadu 8 p (4—0, 18. Pandurii Tg. 
Jiu 3 p (0—«) — penalizată cu 
* P-ETAPA VIITOARE : Progresul 

Bdilești — Jiul Rovinari : I. Aldea 
(Balș), Dunărea Calafat — Pan
durii Tg. Jiu : Z. Erdel (Slatina), 
Viitorul Drdgdșani — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin : G. Llebhardt 
(Sibiu), Armătura Strehaia — Pe
trolul yicleni : F. Mărcuceanu 
(Reșița), Metalul MiMești — Me
canizatorul Șimian î L. Vescan 
(Aiud), Metalurgistul Sadu — 
Electroputere Craiova : Q. Nan 
(Sibiu), Celuloza Drobeta Tr. Se
verin — Lotrul Brezoi : P. Finiți 
(Timișoara), C.F.R. Craiova — 
Diema Orșova : D. Bollntiș 
(București).

SERIA A VDl-a
Mureșul-Explorări Deva — Vic

toria Călan 3—1 (3—0), Minerul
Oravița — Minerul Certej a—0 
(1-0), U.M. Timisoara — Mine
rul Paroșeni 5—1 (2-1). Metalul 
Bocșa — Mecanica Ocăștte 3—0 
(0—0), Dacia Orăștie — Metalul 
Oțelu Roșu 3—0 (0-0), Minerul 
Aninoasa — Constructorul Timi
șoara 2—2 (2—2). MtneiruS-Ștl-
ința Vulcan — Minerul Ghdar
3—0 (2—0), Minerul Anina —
Minerul Moldava Nouă 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 3. MURE
ȘUL DEVA 11 p (13—5), X Con
structorul Timișoara 8 p (li*—6), 
3. Mineral Paroșeni 8 p (12—Ol
pe ultimele locuri : 15—16. Mine
rul Oravița 4 p (0—12). Metalul 
Oțelu Roșu 4 p (6—12).ETAPA VIITOARE : Metalul 
Oțelu roșu — Metalul Bocșa : 
P. Onuț (Atud), Minerul Ghelar
— Minerul Anina : 8. Catan ă
(Drobeta Tr. Severin), Minerul 
Oravița — u.ăf. Timișoara ș L. 
Mlcu (Tg. Jiu), Minerul Paroșeni
— Minerul Moldova Noud J M. 
Popescu (Craiova), Minerul Ani
noasa — Minerul știința Vulcan : 
M. Vlncelar (Cluj-Napoca), Me
canica Orăștie — Minerul Certej: 
M. Ludoșan (Stbiu), Constructorul 
Timișoara — Mureșul Xxplordri 

Deva : D. Danciu (Alba Iulia), 
Victoria Călan — Dacia Orăștie : 
Gh. Constantin (Rm. Vilcea).

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Minerul S4r- 

mășag 0—0. Unirea Tomnatic. — 
Silvana Cehu Silvan iei 1—1 (1—0), 
Unirea Valea lui Mihai — Șoimii 
Lipova 2—0 (2—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Rapid Jibou 3—0 
(2—0),' Bihoreana Marghita — 
Minerul Or. dr. Petru Groza
2— 2 (2—0), — s-a jucat la Salon- 
ta, Voința Oradea — Unirea Sin- 
nicolau Mare 6—0 (4—0). Victo
ria Incu — C.F.R. Arad 4—2 
(1—2). Minorul Suncuiuș — în
frățirea Oradea 0—0.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 8 p (9—3). 2. înfră
țirea Oradea 7‘p (9—2), 3. Mine
rul Suncuiuș 7 p (5—6)... pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Sărmă- 
șag 5 p (4—9), 16. oțelul Or. dr. 
P. Groza 4 p (8—11).ETAPA VIITOARE : Unirea
Valea lui Mihai — Voința Ora
dea : V. Mîrza (Dej), Minerul Or. 
dr. Petru Groza — Silvania Cehu 
Silvaniei : A. Petz (Cărei), C.F.R. 
Arad — Minerul Suncuiuș : I. 
Negulel (Ocna Sibiului), Minerul 
Sărmășag —, Unirea Tomnatic : 
V. Stan (Gherla), Unirea Satu 
Mare — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza : E. Munteanu (Deva). Ra
pid Jibou — Strungul Arad : V. 
Mureșan (Luduș), înfrățirea Ora
dea — Bihoreana Marghita : G. 
Bretan (Bala Mare), Șoimii Li
pova — Victoria Ineu :- M. Jur- 
choviel (Bocșa).

SERIA A X-a
Sticla-Ariesul Turda — Unio 

Satu Mare 2—1 (0—0). CUPk-. i 
Baia Mare — Olimpia Gherla 
1—0 (1—0), Victoria Cărei — Mi
nerul Băița 3—0 (2—0). Bradul
Vișeu — Chimia Tășnad 1—0 
(0—0), C.E.M. Cluj-Na'POca — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 2—0 (1—0),
Minerul Băiuț — C.I.L. Si
gnet 0—0, Oașul Negrești — 
Unirea Dej 1—1 (0—0). Minerul
Baia Sprie — Minerul Baia Boc
șa 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 11 p (14—2), 2. Oașul
Negrești 8 p (10—5), 3. Unirea
Dej 8 p (11—7)... pe ultimele 
locuri : 15. C.E.M. Cluj-Napoca
5 p (6—7), 16. Minerul Băiut
3 p (3—7).
ETAPA VIITOARE : C.I.L. Si- 

ghet — CEM Cluj-Napoca : G. 
Negrea (Bistrița), Olimpia Gherla
— Sticla Arieșul Turda : C. Pă- 
durăriței (Oradea), Minerul Bălța
— Unirea Dej : L. Simonca (Za
lău), Unio Satu Mare — Cuprom 
Baia Mare : A. Glaser (Arad). 
Minerul Baia Bor șa — Lipușul 
Tg. Lăpuș : M. Teodosiu (Su
ceava), Minerul Baia Sprie — 
Bradul Vișeu : F. Berețki (Sa- 
lonta), Minerul Băiuș — Victoria 
Cărei : A. Foriș (Rșgdiin), Chi
mia Tășnad — Oașul Negrești : 
V. Lazăr (Timișoara).

SERIA A XI-a
Mureșul Luduș — Eleetromureș 

Tg. Mureș 2—1 (2—1), Soda Ocna 
Mureș — Textila Năsăud 2—0 
(2—0). Unirea Alba Iulia — Mi
nerul Rodna 5—0 (1—0), Metalul 
Sighișoara — Șurianul Sebeș 
0—0, Metalotehnica Tg. Mureș — 
Foresta Bistrița 1—0 (0—0), Inter 
Sibiu — Mecanica Alba Iulia 1—0 
(0—0), otelul Reghin — Unirea 
Ocna Sibiului 0—0, I.M.I.X. Ag
nita — Metalul Alu-d 1—0 (0—«).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 5 p (13—6), 2.
I.M.I.X. Agnita 9 P (6—3). 3. O- 
țelul Reghin 8 p (10—4)... pe ul
timele locuri : 15. Metalul Sighi
șoara 4 p (4—9). 16. Textila Nă
săud 2 p (1—10).ETAPA VIITOARE : Minerul 
Rodna — Textila Năsăud : N. Bl- 
cios (Botoșani), Foresta Bistrița
— Unirea Alba Iulia : N. Petra- 
che (Suceava), Soda Ocna Mureș
— Metalotehnica Tg. Mureș : G. 
Cagula (Baia Mare), I.M.I.X. Ag
nita — Oțelul Reghin : N. Gavrilă 
(Cluj-Napoca), Unirea Sibiu — 
Inter Sibiu : I. Ghițescu (Rm. 
Vilcea), Metalul Aiud — Metalul 
Sighișoara : I. Manusor (Arad), 
Mecanica Alba Iulia — Mureșul 
Luduș : R. Golenț (Timișoara), 
Electromureș Tg. Mureș — Șu
rianul Sebeș : C. Matei (Hune
doara).

SERLA A Xll-a
Tractorul Brașov — Mureșul 

Toplița 1—0 (O—O), Celuloza Zăr- 
neștl — Metrom Brașov 2—2 
(1—2), I.C.I.M. Brașov — Unirea 
Cristuru Secuiesc 6—0 (2—0), Tex
tila Prejmer — Chimia Or. Vic
toria 1—0 (1—0), Electro Sf.
Gheorghe — Torpedo Zărneștl
3— 1 (1—1), Minerul Bălan — Pre
cizia Săceie 1—0 (0—0). Minerul 
Baraolt — Utilajul Făgăraș 4—0 
(2—0). Mobila-Măgura Codlea — 
Viitorul Gheorgheni 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 11 p (13—2), 2. 
Viitorul Gheorgheni 9 p (9—41, 
3. Electro Sf. Gheorghe 9 p 
(10—7)... pe ultimele locuri : 15. 
Celuloza Zărneștl 4 p (7—14), 
16. Torpedo Zărnești 1 p <2—12).
ETAPA VIITOARE : Utilajul

Făgăraș — Minerul Bălan : V. 
Aurelian (Ploiești), Metrom Bra
șov — Mobila Codlea : G. Das- 
călu (București), Torpedo zăr
neștl — Precizia Săcele : V. An- 
ghelolu (București), Unirea Cri- 
sturu Secuiesc — Textila Prej
mer : I. Andreoiu (Ploiești), Vii
torul Gheorgheni — I.C.I.M. Bra
șov ? G. Drlmbă (Bacău), Mure
șul Toplița — Celuloza Zărnești : 
V, Slnar (Beclean), Chimia Or. 
Victoria — Tractorul Brașov : F. 
Ichim (Buzău), Minerul Baraolt
— Electro Sf. Gheorghe : M. 
Dragomir (București).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari.



SPORTIVI ROMAf'i în „Cupa Bihorului44 la motocicl’sm
J

PESTE HOTARE
SOFIA, 3 (Agerpres). — In o- 

rașul bulgar Ruse ș-au desfășu
rat întrecerile competiției in
ternaționale feminine de flo
retă „Cupa Dunării". în .care 
victoria a revenit primei echipe 
a Poloniei, urmată de seleîț’o- 
nata secundă a Poloniei, Ro
mânia și Bulgaria I.

VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 
Proba individuală de spadă din 
cadrul concursului internațional 
de scrimă de la Varșovia a fost 
cîștigată de scrimerul polonez 
Krysztof Szymkowiak, pe lo
cul secund situindu-se sporti
vul român Constantin Bărăgan. 
Au urmat în clasament Andreas 
Kunemundt (R.D.G.) si Mihai 
Popa (România).

VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 
rurneul internațional feminin 
de baschet de la Varșovia a 
fost ciștigat de echipa Sparta 
Praga — 12 p, urmată de for
mația Spojnia Gdansk_— 
Echipa Politehnica 
care !n ultima zi a 
a învins cu scorul 
(43—36) formația 
Varșovia, s-a situat pe locul 
patru, cu 9 p.

în clasamentul principalelor 
realizatoare, primul loc a fost 
ocupat de Slavița Jelenoviei 
(Zelezniciar Sarajevo), cu 123 
p, urmată de Maria Roșianu- 
Bărăgan (Politehnica București) 
— 120 p.

11 p. 
București, 

competiției 
de 81—88 
..Polonia"

BELGRAD, 3 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Virșet s-a încheiat cu 
victoria marilor maeștri James 
Tar j an (SU.A.), P. Nikolici 
(iugoslavia) și G. Agzamov 
(U.R.S.S.), clasați pe primul 
loc, la egalitate, cu cite 9 p 
din 13 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Ivanovici 
(Iugoslavia), Smejkal (Ceho
slovacia) — cu cite 8 p, Ador- 
jan (Ungaria) si Cebalo (Iugo
slavia) — cu cite 7 p. Marele 
maestru român Mihai Șubă, 
care în ultima rundă a remizat 
cu Adorjan, a ocupat locul 12, 
cu 4,3 p.

VITEZiSTIl ROMANI AU CIȘTIGAT TOATE CURSELE
Ajunsă Ia a V-a ediție, „Cupa 

Bihorului" la molociclism vi
teză pe șosea, organizată a- 
nual de asociația sportivă Vo
ința Oradea, prin secția ei de 
resort (președinte — Vasile 
Lupo) a atras duminică a- 
proape 20 000 de spectatori pe 
traseul ales in centrul orașului 
de pe Criș. Ultimele trei ediții 
ale competiției au avut carac
ter internațional, de data a- 
ceasta regulamentul cursei a- 
ducînd la start reprezentativa 
cluburilor sportive din țara 
noastră si o selecționată simi
lară din Ungaria. Alergătorii 
și-au disputat întiietatea la 
clasele 50, 250 si 500 cmc.

Colectivul de tehnicieni for
mat din maestrul sportului 
Aurel Ionescu — antrenor co
ordonator. Arpad Viktor si Ion 
Comănescu a reușit intr-un 
timp relativ scurt să alcâtu; 
iască echipaje din alergători 
de forțe sensibil egale care au

dominat detașat întrecerile. Su
periori in pregătirea și pilo
tarea motocicletelor, reprezen
tanții noștri au trecut primii 
linia de sosire in toate cursele, 
principalii realizatori ai victo
riilor fiind frații Atila și Iosif 
Viktor, Ion Jan, Constantin 
Șerb și Laszlo Ferenczi. Spre 
satisfacția numerosului public, 
și echipajul secund din Româ
nia și-a depășit adversarii di- 
recți. lideri fiind Tiberiu Troia 
și Nicolae Bondoc.

CLASAMENTE : individual
50 cme — L L. Ferenczi (Ro
mânia), 2. A. Palfy (Ungaria), 3 _ _ . — 
1.
3. 
L
(R). 3. L Jan (R) ; echipe : 
1. România I 69 p, 2. Ungaria I 
38 p, 3. România II 31 p, 4. 
Ungaria II 22 p.

G. Ranyak (U) ; 250 cmc — 
A. Viktor (R), 2. I. Jan (R),
C. Serb (R) ; 500 cmc — 
L Viktor (R), 2. A. Viktor

Traian IOANIȚESCU

JOCURILE SPORTIVE NAȚIONALE CHINEZE
Turneul feminin de baschet 

din cadrul Jocurilor sportive 
naționale chineze de la Shan
ghai a fost cîștigat de selec
ționata armatei populare", care 
a întrecut în finală cu 90—68 
echipa din Jiangsu. Din echipa 
învingătoare s-a remarcat Chen 
Yuefang (2,05 m). In concursul 
de atletism Ye Lianying a sta
bilit un nou record național 
la heptatlon cu 5 666 p. La

badminton, titlul masculin pe 
echipe a fost ciștigat de re
prezentativa provinciei Liao
ning. în care a evoluat Han 
Jian, cîștlgătorul „Cupei Mon
diale*.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

si Dinamo București (m). Clu- 
jencele joacă miercuri, cu Uni- 
moto, la Cesena, în cadrul „Cu
pei Liliana Roncbetti** (arbitri : 
S. Oblak — Iugoslavia și G. 
Huber — Austria). în tur 79—75 
pentru „U“. Dinamoviștii vor 
întilni joi In deplasare pe 
C.S.P. Limoges, in cadrul C.C.E. 
(arbitri : J. Maree — Spania și 
C. Gerrard — Anglia). în tur. 
97—83 pentru C-S.P. Limoges

MATS WILANDER PRIMtSTf TROffUl NIB-PtU 82
1 Directorul general al UNESCO. 
Amadou-Ahtar M’Bow, va lami
na astăzi, într-un cadru festiv, 
trofeul fair-play pe 1962 tenis- 

---- Wilander.
Paris 
Conal- Vietor 
Comi- 
.fialr-

Tna.nu.lui suedez Mata 
In clădirea UNESCO din 
tn prezența președintelui 
Mulul executiv UNESCO. 
Massuh, șl a președkiie’.ul 
teiului internațional pentru „__
play*. Jean Borotra, ta afara lui 
Mata Wilandec vor fi recompen
sați cu diplome de onoare, per.- 
tru acte de înaltă ținută morală 
sportivă : halterofilul Francisca 
Julio Ardisson (Portugalia), fot
balistul Patrick Battiston (Fran
ța), jucătorul de pelotă Raciardo 
Blzzozero (Argentina) si patina
torul Andras Gorgenvi (Ungaria

Mats Wilander a fost deci a- 
lesul pentru a 1 se decerna tro
feul „fair-play* — 1982 pentru 
un excepțional gest de sportivi
tate pe care l-a făcut, ar.ui tre
cut, ta semifinala turneului de 
la Roland Garros, in partida cu 
argentinianul Jose-Luis C’.erc. La 
situația de 2—1 la seturi șl 5-5 
la ghemuri, tînărului Wilander 
îl mal era necesar doar un sin
gur punct pentru a obține vic
toria și pentru a se califica ast
fel în finala marelui turneu. La 
un schimb de mingi. C’.erc a 
return at în zona tușei laterale. 
Arbitrul de linie a anunțat 
„aut*, decizie confirmată si de 
arbitrul de scaun care anunță 
chiar „meci ciștigat de Wilan
der* șl se pregătea să coboare. 
In aed moment Insă, Wilander 
s-a dus la el și i-a declarat că 
a văzut foarte bine că mingea 
căzuse chiar pe linie si că. In 
nld un eaz. nu fusese „aut*. Șl

- J *•
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IN SPIRITUL COOPERĂRII PAȘNICE
For consultativ al organiza

țiilor sportive guvernamentale 
și neguvernamentale de pe 
continent. Conferința sportivă 
europeană a ajuns la cea de 
a 6-a ediție. Reuniunea de a- 
cum va avea loc la Belgrad, 
între 5 și 8 octombrie.

De zece ani. organizațiile 
sportive naționale din Europa 
încearcă cele mai eficace for
mule pentru a-și 
eforturile în vederea 
zării unei cooperări 
pentru valorificarea 
misiunii umanitare 
a sportului, pentru 
înțelegerii reciproce . 
rarea unui climat de pace si 
prietenie In arena sportivă. 
Cu asemenea țeluri. Conferința 
sportivă europeană integrează 
realizările pe plan sportiv in 
ansamblul operei de asigurare 
a spiritului colaborării pașnice 
pe continentul nostru.

Incercînd lărgirea orizonturi
lor Conferinței, cu o rapor
tare la întregul glob, tema ge
nerală aleasă pentru această 
sesiune este „Europa și restul 
lumii".

Participantă consecventă 
lucrările Conferinței 
europene, delegația 
sportive românești va 
in continuare — în 
principiilor de politică exter
nă ale statului nostru — pen-

concentra 
reali- 

efective. 
deplină a 

si sociale 
stabilirea 

si instau-

la 
sportive 
mișcării 

milita 
lumina

iru recunoașterea sportului d 
modalitate de promovare a în 
țslegerii internaționale, a prie 
teniei și păcii între popoara 
In semn de apreciere a sta] 
tornicei sale poziții. delegația 
C.N.E.F.S. a fost solicitată sa 
prezinte, la sesiunea de La 
Belgrad, unul din cele patru 
referate principale, consacra 
temei „Contribuția sportulw 
la cooperarea internațională".

Pentru sesiunea viitoare, dia 
1985. delegația română va pro] 
pune ca temă 
„Sportul și tineretul 
jinul programului 
ternațicnal al i 
(1985). adoptat de 
generală a O.N.U. 
sportivă europeană ’ 
astfel contribui 
prefigurarea locului si roluli 
tineretului sportiv în 
.contemporană, la 
căilor de modelare a viitoru
lui umanității. în 
sportul își poate confirma va] 
loarea ca factor social și edu
cativ.

Delegația română participau] 
tă la Conferința sportivă euro
peană de la Belgrad este for] 
mată din Lia Manoliu, vice] 
președinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică sl 
Sport, și Victor Bănciulesr-u, 
membru al Comitetului Olim
pic Român.

principali 
l“, în spri- 
.Anului in- 
tineretului' 

Adunare! 
Confer in ți 

va putea 
esențial li

lumi 
stabiliri

acest f<

ACTUALITATEA IN TENIS
După cum am ar.untat. pentru 

finala actualei ediții a Cupei Da
vis s-au calificat formațiile Aus
traliei sl Suediei. Federația- de 
tenis australiană, care va fi or
ganizatoarea finalei, a propus ca 
Intlir.irea să albă loc pe „Kooyong 
Stadium* din Melbourne, in zi
lele de 36—36 decembrie. O ho- 
tărire definitivă va fi luată de 
Federația internațională de tenis, 
sântă mina viitoare.

Iată acum alte rezultate de la 
întnnlriîe desfășurate la sfirșltul 
sâtrtâmlnil trecute : ZONA EU
ROPEAN.*, finala .A-, la Frie- 
bourg : R.F. Germania — Elve
ția 2—2 : Westphal — H. 
G-oenthardt 4—4. 2—6. 6—6, 6—2. 
2—6. Keretic — Stadler 5—4. 5—3, 
5—f. 1—4. 4—2. Maurer. Popp — 
Heinz si Markus Guenthardt 
s—2. 4-2. 1—4, 4—2, Westphal — 
Stadler 7—5, 6—E 6—14. 6—1. Ke-

retic — H. Guenthardt 5—7, 3—6 ; 
Finala »B*. la Belgrad : Iugosla
via •— Ungaria 5—0 : Ostoja — 
Machan 6—1. 3—6, 6—2, 6—2, Zi- 
vojlnovlri — Benyk 6—3, 2—6,
6—2. 7—5. Zivojinovici, Ostoja — 
Szoke. Machan 6—4, 6—3, 10—12, 
6—3, Ostoja — Benyk 7—5, 6—2, 
Zivojinovici — Machan w.o.

meciuri de baraj pentru ta
bloul mondial : Copenhaga ; Da
nemarca — Indonezia 4—1 : Mor
tensen — 
Bastlansen 
4—6, 6—1.
tensen —
6—3. 6—3.
6—4. 7—5.
4—6. 4—6 ;
Britanic —
Fillol 6—1. 7—5,
Mottram — Acuna 6—3,
4—3, Lloyd, Mottram — FiBol, 
Prajoux 6—i. 6—2. 6—1, Jarrett —

Tarile 14—9, 6—3, 6—4, 
— Wibowo 13—11,

6—4, Bastlansen, Mor- 
Tarik, Wibowo 7—5, 
Bastlansen — Tarlk 

Mortensen — Wibowo 
Eastbourne : Marea 
Chile 4—1 : Lloyd - 

6—1. 7—5, 6—4,

Acuna 14—12, 7—9, 0—6. Mottrai 
— Fillo-1 6—4, 6—2 ; Dublin : Ii 
landa — S.U.A, 1—4 : Sorensen ■ 
McEnroe 3—6, 2—6, 2—6, Doyle ■ Teltscher -------- 
Sorensen 
2—6, 3—6,
7— 9. 3—6, 
schcr 16—14. 8—10, 6—8 ; Hraded 
Kralove : Cehoslovacia — U.R.S.SJ 
4—1 : Smid — Zverev 4—6, 8—sj 
4—6, 6—4, 6—4, Mecir — CpSnokov
8— 10, 1—6, 6—3, 6—4, 6—2. Slozill 
Pimek — Zverev, Olhovski 6—OJ 
6—4, 6—2, Mecir — Zverev 3—6J 
6—7, Smid — Cesnokov 6—2, 7—5]

Pe tabloul mondial la urmă-] 
toarea ediție a competiției figu
rează deci : Australia, Suedia, 
Franța, Argentina. România, Pa-i 
raguay, italia sl Noua Zeelandă 
(primele opt In clasamentul ac
tual), Danemarca, Marea Britan 
nlo, S.U.A. si Cehoslovacia (clsJ 
tigătoarele meciurilor de barai) J 
Ecuador, India, R.F, Germania si 
Iugoslavia (câștigătoarele finalelor 
zonale).

6—3, 6—4, 6—4, Doyle 
— McEnroe, F!Pmin 
4—6, Doyle — McEnro<
3—6, Sorensen — Telt

• Turneul International de ia 
Kuala Lumpur, tn Malayezla a 
luat sfirsit cu victoria selecțio
natei .Argentinei care a dispus, 
ta final*, cu 2—1. de formația 
.Algeriei. Jocul a fost urmărit de 
««•» spectatori.
• PreLmlnaril ale turneului o- 

limnte. zona Asia — Oceania. 
Bahrein — Emiratele Arabe Unite

; zona Africii : Zimbabwe — 
Etiopia 3—2 (1—2).
• Desfășurată la Vancouver, 

in Canada, finala Ligii nord-ame- 
ricane a opus echipele Rough- 
r.ecka din Tulsa si Blizzard din 
Toronto. Formația din Tulsa a 
riști ga* cu 2—4 (Ș—4).

o Tradițiile fotbalului englez 
au începu* să se sfarme !_. Un 
meri a avut loc, lată, duminica, 
si nu simbăta. cum se sile de 
decenii. Este vorba de partida 
dintre Tottenham si Nottingham 
Forest, capul de afiș al etapei a 
=P7a (3—1) care, pentru prima 
nari tn istoria campionatului de 
fotbal insular, a fost transmisă 
ta direct Ia televiziune... Și. se 
oare, experiența va fi repetată !

Daxbacher, înaintașul Austriei din Viena tiu t-a lisat nici o 
speranță portarului Admirei, înscriind printr-un șut imparabiL 

Telefoto : AP-AGERPRES

CAMPIONATE

zJe. Mats 
tinAr dtn- 

trofealui
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‘ TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX > TELEX Q TELEX
l ATLETISM • Maratonul des
fășurat la Echiemach (Luxem
burg) a fost ciștigat de vest- 
gernwunul Herbert steftny ta 
SMOtOS, urmat de belgianul Gino 
Brackevdt, 2h20:50. • Cursa de 
M km disputau pe stradă, Ia 
Stockholm, a revenit norvegia
nului Odvlnd Dahl, cronometrat 
ta lhS9 J4. urma* la 7 secunde 
de Bob Treadwall (Anglia).

CALAUX • „Clipa Națiunilor* 
dta cadrul concursului de la U- 
•abon» ■ foot cîștigată de echipa 
Angliei. <M I p, urmată de Soi- 

MJ p |l Portugalia 33,75 p.

CICLISM • Competiția open 
„Steaua speranțelor- s-a Încheiat 
la Agen (Franța) cu victoria ir
landezului Stephen Roche 
181134:41, urmat de Francis Cais- 
talng (Franța) 18h35:28. Marc 
Madiot (Franța) L8h35:Z9. Klm 
Andersen (DanemarcaO 18h35:36 
eto, OTHma etapă, 84 km con- 
tracnonometru individual la A- 
gen. a feet cîștigată de belgia
nul Jean Luo Vandenbroucke ta 
9:56 (medie orară 49,316 km). 
• Cea de-a 66-a ediție a Turu
lui provinciei Emilia (Italia) s-a 
încheia* ea victoria italianului 
Cesare Clpoilinl, 254 km La 5hM 
(medie orară 41,666 km), tn «- 
celasi timp au sosit Daniele Ca- 
roil si Erik Pedersen.

Si Malaga cite 7 p, _.17. Cadiz 
1 p. li Osasuna 1 p.

GRECIA (et. 5) : Panathlnalkos 
— Heraklls 2—1. Ar is 
9—0. Apollon — AEK 
lymplakos — Ethnikos 
rtssa — Aigaleo 1—0.
Yannlna 3—0, Serres ____
3—1. Panlonlos — Kalamaria 3—1. 
Clasamentul : 1. Panathlnalkos 9 
P. 2. Heraklls I p. X PAOK 7 p, 
4. Aria 7 p .„14. Aigaleo șl Ka- 
iamaria lp.ll- Yannlna 1 p.

IUGOSLAVIA (et 9) : Olimpia 
Ljubljana — Dinamo Vinkovici 
2—6. Vojvodlna Novi Sad — Di
namo Zagreb 4—3. Sarajevo — 
Rijeka 0—6. Ceilk Zenlca — Par
tizan Belgrad 1—1. Osljek — Pris
tina 2—0, Vardar Skoplje — Bu- 
ducnost Titograd 3—0. Steaua ro
șie Belgrad — Zelezniciar Sara
jevo 1—3. Velez Mostar — Slo
boda Tuzla 3—0, Radnlckl Nls — 
Hajduk split 1—4. Clasamentul: 
L Rijeka Up.* Velez Mostar, 
Hajduk Split, Zelezniciar Sara
jevo si Partizan Belgrad toate 
rite U p, ...17. Olimpia Ljubljana 
6 p. 16. Dinamo Zagreb 5 p.

UNGARIA (et 8) : DlosgyOr — 
Ujpesti Dozsa 0—0. Nylregyhaza — 
Honved Budapesta 0—2. Pecs — 
Tatabanya 5—1. Raba Eto GyOr — 
Szeged 1—L Videoton — Csepel 
1—6. Volan — MTK 2—2, Vasas— 
Zalaegprszeg 0—6, Ferencvaros — 
Szombathely 1—2 (întrerupt In

— PAOK
1-1, o- 

3—1, La- 
O.F.L — 
— Doxa

58). Clasamentul : 1. Hon-
12 p, 2. Tatabanya 12 p, 3. 

Videoton 11 p, 4. Ujpestl Dozsa 
11 p, ...15. Nylregyhaza 4 p, 16. 
Ferencvaros 3 p (2 jocuri mal pu
ține).

PORTUGALIA (et. 5) : Sporting 
Lisabona — Esplnho 2—0. Portl- 
monense — Salguelros Porto 1—0, 
Estoril 
Setubal 
Agueda 
Benfica 
Vitoria

min. 
ved

— Penafiel 1—0. Vitoria 
— Boavlsta Porto 0—1, 

— Farense 1—1. Braga — 
Lisabona 1—1, Porto — 

Guimaraes 2—0, Rio Ava
— Varzlm 1—1. Clasamentul : 1.
F. C. Porto 10 p. 2. Sporting Li
sabona 9 p, 4. Guimaraes 7 p, 
...13. Agueda, Penafiel șl Varzim 
CÎU» 2 o. 16. Espinho 1 p.

AUSTRIA (et 7) : Rapid Viena
— Sturm Graz 2—0. Eisenstadt — 
Voest 1—1. St. Veit — Wiener 
Sportclub 1—5, L.A.S.K. — Aus
tria Salzburg 3—1, Weis — Aus
tria Klagenfurt 2—3. Admira Wa
cker — Austria Viena 1—4,
G. A.K. — Innsbruck 3—2. Fa
vorit AC Viena — Neusiedl 1—0. 
Clasamentul : 1. Austria 
13 p, 2. Sturm Graz 11 
L.A.S.K. 10 p. 4. Rapid 
10 p. ...15. Favorit AC 5 
Neusiedl 0 p ! 1

FINLANDA (turol 6 al 
finale) ~ ‘ 
pari* — H.J.K. 1—4.
Kuusysi 2—2, T.P.S. — Ilves 0—0. 
Clasamentul : 1. Ilves 25 p (61— 
31). i. H.J.K. 25 n (59—34). I. 
Haka 23 p.

st.

Vlena 
D. 3. 
Viena 
O. 16.

____  fazei
Haka — Rops 4—0. Ko-

H.J.K. 1—4. K.P.S. —
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