
ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI
TODOR

Sîmbătă, 8 octombrie, s-au 
încheiat convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, șl tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, desfășurate în ace
eași atmosferă de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere reci
procă, cei doi conducători de 
partid și de stat au relevat cu 
satisfacție caracterul rodnic al 
schimburilor de păreri avute în 
aceste zile, în probleme bila
terale și internaționale de in
teres comun. A fost reafirmată 
convingerea că înțelegerile sta
bilite cu prilejul actualei în- 
tîlniri vor contribui la dezvolta
rea lot mai puternică a con
lucrării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, la amplificarea și 
aprofundarea, în continuare, a 
colaborării multilaterale dintre 
România șl Bulgaria, pe plan 
politio, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și in alte sfere 
de activitate, la întărirea prie
teniei tradiționale dintre po
poarele român și bulgar, in fo
losul și spre binele lor, al cau
zei generale a socialismului și 
păcii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au convenit 
să continue dialogul fructuos 
româno-bulgar la nivel înalt, 
care are un rol esențial, deter
minant, în promovarea largă a 
bunelor raporturi dintre parti
dele. țările și popoarele noas
tre, vecine -i prietene.

Stmbătă, 8 octombrie, s-a în
cheiat vizita de prietenie in

Etapa a Vlll-a a campionatului de rugby

DINAMO ÎNTRECE FARUL CU 16-15,

DAR REZULTATUL A FOST „FIXAT**  DE... ARBITRU

Această superbă toamnă a lui
*83 reconfirmă pasiunea copiilor 
din Capitală pentru exercițiul 
fizic, pentru mișcare în aer li
ber. Iată, duminică, mai bine 
de 10 000 dintre ei au ținut să 
participe la deschiderea anului 
sportiv școlar, care a avut loc 
pe Stadionul Tineretului, ac
țiune organizată de C.M.E.F.S., 
în colaborare cu Inspectoratul 
școlar al Capitalei. Corni'etul 
municipal U.T.C. și Consiliul 
municipal al organizației pionie
rilor $1 șoimilor patriei.

Desfășurată în prezența re
prezentanților C.N.E.FJS., ai Co
mitetului municipal de partid, 
precum și ai organizațiilor cu 
responsabilități și atribuții in 
domeniul sportului școlar, a- 
ceastă acțiune — înscri
să sub genericul „Dacia- 
dei'* — a constituit o fru
moasă filă a mișcării sportive

Doi mijlocași la 
și Bezușcu. (Fază din

DINAMO — FARUL CON
STANTA 16—15 (6—9). Trebuie 
spus de la bun început că der- 
byul etaoei a ebrespuns, fiind 
animat și plin de suspens. 
Dinamo, care a fost evident do
minată în prima repriză, a gă

Deschiderea noului an sportiv școlar in Capitala

10000 DE... ADEZIUNI LA PERFORMANȚA!

JIVKOV
țara noastră pe care a efectua
t-o, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Todor Jivkov. secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul OtopenL

Oamenii muncii care se aflau 
pe aeroport au făcut tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov o caldă și entuziastă 
manifestare de prietenie.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Socia
liste România. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
trecut în revistă garda de o- 
noare.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov și-au strins cu 
căldură mîinile, s-au îmbrăți
șat prietenește, manifestîndu-șî 
încă o dată satisfacția pentru 
vizita efectuată, pentru con
vorbirile avute, care se înscriu 
ea un nou șl important mo
ment in dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre țările și popoarele noas
tre.

La ora 11,30 aeronava prezi
dențială a decolat.

La plecarea de pe aeroport, 
bucureștenii prezenți aici au 
făcut din nou o caldă mani
festare de dragoste și prețuire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
scândînd cu însuflețire numele 
partidului, al secretarului său 
general.

deschidere se confruntă : Podârescu (cu balonul) 
meciul Dinamo — Farul) Foto : N. DRAGOȘ

sit resursele necesare întoarce
rii unui rezultat care la un 
moment dat părea compro
mis (In min. 17 era 9—0 pentru 
oaspeți). probînd că echipa 
are maturitate si e capa
bilă să profite prompt de ori

bucureștene. Fiindcă toți concu- 
renții s-au întrecut cu ardoare, 
cu pasiunea specifică vîrstei. cu 
dorința de a-și dovedi vocația 
pentru sport, cu ambiția de a-și 
reprezenta cît mai demn șe-nla 
sau clubul. într-o atmosferă de 
corectitudine, cu o ținută exem
plară. O acțiune pentru care 
organizatorii merită toată lauda !

Este dificil de făcut eviden
țieri. Vom releva, totuși, im
pecabila ținută a gimnaștilor si 
gimnastelor de „ la Cluburile 
sportive șoolare nr. 1 și nr. 2, 
de la Steaua și C.S.Ș. Triumf, 
imprevizibilul curselor cicliste 
de eliminare (cu un învingător 
merituos. în persoana lui D. 
Mazăre, de la Steaua), ineditul 
demonstrației de aeromodelism, 
pregătirea aproape desăvîrșită 
a celor peste 350 de sportivi de 
la I.E.F.S. (în frunte cu stu
denții Horia Giurgi»man, Do’-'a 
Dincă, Mariana Stăncscu si Si-
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Etapa a 7-a a campionatului Diviziei ,,A" de fotbal

LIDERUL, SPORTUL STUDENȚESC, SE DISTANȚEAZĂ!
9 Campionii, la prima înfringere! 9 Universitatea, intrecută la Craiova! ® 
Performerele etapei : F.C. Olt, Politehnica lași și Rapid @ Steaua obține o victorie 
categorică, iar S.C. Bacău pierde iar cu 0—4 0 Pf<ma victorie a gălățenilor

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT
Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vilcea 
Dunârea C.S.U. 
Steaua
F.G Baia Mare 
Jiul Petroșani
F.C. Bihor
F.C. Olt

- F.C. Argeș
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- S.G Bacău
- C.S. Tîrgoviște
- Rapid
- Petrolul Ploiești
— Dinamo

Universitatea Craiova - Politehnica lași

ETAPA VIITOARE (simbătă
Petrolul Ploiești 
Politehnica lași 
S.C. Bacău 
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș
Dunărea C.S.U. Galați 
Rapid
Corvinul Hunedoara 
F.C. Argeș

Balint înscrie al treilea gol al 
meciului Steaua — S.C. Bacău

Foto : D. NEAGU

ce inexactitate a adversa
rului, transformînd-o in... 
puncta Farul a avut ieri altă 
fată, cu Dumitru (mai ales el) 
și Grigore reintegrați în gră
madă, cu o linie de treisferturi 
care a făcut (uneori) spectacol. 
Putea chiar să cîștige..., dar 
a împisdieat-o arbitrul. în min. 
4, treisferturile constănțene 
construiesc o fază de toată 
frumusețea : grămadă, mingea 
iese repede de partea oaspeți
lor, suită de pase Ion — Be- 
zitscu — Lungu — FLOREA 
(intercalat) și eseu la cen
tru ; ION transformă și 0—6. 
în min. 17 ION izbutește să 
treacă balonul printre buturi 
la o l.p. de la 55 m I și 0—fi. 
în următoarele minute Di
namo, sub impulsul lui Pa- 
raschiv, revine în atac si 
PODĂRESCU reușește in două 
minute (20 și 21) un drop (după 
un ofsaid al lui Gheorghe. ne
sancționat, însă) șl o l.p. : 6—9. 
De aici jocul curge egal, cu su-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag 2-3} 

Cî secvență de la deschiderea anului sportiv școlar, care a avut 
loc pe Stadionul Tineretului din Capitală.

mion Covaci, care au prezentat 
exerciții de „acrobatică**  de o 
mare atractivitate). Copiii au 
avut ce învăța de la... viitorii 
profesori de educație fizică 
pregătiți de cadre cu înaltă ca
lificare (Elena Sima, Carol Be-

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

15 octombrie)
- F.C. Olt
- Sportul studențesc
- F.C. Baia Mare
- Univ. Craiova
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Bihor
- C.S. Tîrgoviște
- Steaua
- Jiul Petroșani

ECHIPA ROMÂNIEI PLEACĂ AZI ÎN TAHA GALILOR
In cursul zilei de azi urmează să plece în Țara Galilor echipa 

reprezentativă de fotbal, care va intîlni miercuri seara, cu înce
pere de Ia ora 20,30, reprezentativa Tării Galilor. Meciul se va 
desfășura la Wrexham și nu Ia Cardiff, cum s-a anunțat an
terior.

DINAMO - PENTRU
CAMPIOANĂ

Pe Stadionul Tineretului din 
Capitală s-a consumat sîmbătă 
și duminică ultimul din cele 
trei turnee la oină, la capătul 
căruia a fost desemnată cam
pioana tării și a „Daciadei". 
Dinamo București și C. P. 
„Casa Scînteii**,  care au ter- 

dd, Iosif Hidi). Dealtfel lor li 
s-au și adresat furtunoase și 
meritate aplauze...

Tiberiu STAMA

(Continuări In paj 3-3)

1. SPORTUL STUD. 7 6 1 0 16- 3 13
2. Dinamo 7 4 2 1 12- 3 10
3. Steaua 7 4 1 2 17- 6 9

4-5. F.C. Olt 7 3 3 1 7- 4 9
F.C. Bihor 7 3 3 1 11- 8 9

6. Jiul 7 4 1 2 8- 8 9
7. Politehnica 7 2 4 1 7- 5 8
8. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 2 2 8- 9 8
9. Univ. Craiova 7 3 1 3 10- 7 7

10. S.C. Bacău 7 3 1 3 5-12 7
11. Chimia 7 2 2 3 5- 8 6
12. F.C. Baia Mare 7 2 2 3 7-14 6

13-14. C.S. Tîrgoviște 7 1 3 3 5- 8 S
Rapid 7 1 3 3 5- 8 S

15. Dunărea C.S.U. 7 1 3 3 2- 6 5
16. F.C. Argeș 7 2 0 5 8-10 4
17. Corvinul 7 1 2 4 7-11 4
18. Petrolul 7 1 0 6 7-17 2

Citiți cronicile In paginile 2-—3

A 10-a OARĂ
LA OINĂ

minat campionatul la ega
litate de puncte, s-au reîntîl- 
nit — conform regulamentului
— într-un dublu meci de ba
raj furnizînd un adevărat 
recital. Au învins dinamo- 
viștii cu 19—15 (12—9) și 17—16 
(10—8). gratie unui plus de 
forță, in combinațiile din re
prizele de la .,prindere'* *. DI
NAMO BUCUREȘTI (antrenor
— Gh. Vlase), și-a înscris în 
palmares a 10-a victorie in 
campionatul tării (prima în 
1951). . în meci decisiv centru 
locul trei s-au întilnit stu
denții bucuresteni cu oinistii 
din comuna Rîmniceiu (jude
țul Buzău), primii adiudeeîn- 
du-si victoria cu 16—9.

CLASAMENTUL FINAL: L 
DINAMO 29 p (campioană a 
țării si a ,J)aciadei“), 2. C. P. 
„Casa Scînteii**  23 n. 3. Uni
versitatea București 15 p. 4. 
Energia Rîmniceiu 11 p.

Troian lOANiȚESCU

MIRCEA ROMASCANU
Șl ECHIPA POMÂMEI 
AU CÎȘTIGAT TURUL 
CICLIST AL TURCIEI

Amănunte în pag. a 4-a



Campîonatul Diviziei la hochei

STEAUA - LIDERĂ LA ÎNCHEIEREA PRIMULUI TURNEU
Primul dm cele șase turnee 

fele campionatului Diviziei 
„A- la hochei s-a încheiat 
slmbătă seara pe patinoarul din 
Gheorgheni. în mijlocul U; 
nui interes deosebit, eu două 
foarte atractive derbyuri. Cea 
mii importantă dintre aceste 
confruntări : Steaua — S. C*  
Miercurea Ciuc.

Aetiouind inteligent, cu nu- 
uevre tactice care i-au reu
șit diu plin, liind tot timpul 
bine grupată ni apărare și dc- 
elansind contraatacuri vigu
roase. Steaua a obținui o vic
torie mult mai clară decit o 
arată 
1-0. 1-1).
resteni au aplicat o tactică bine 
gindită. Chiar din primele se
cunde ale întîinirii, 
norii Ion Gheorghiu si 
Crisan (felicitări !) au 
pe gheată în fata liniei
S. C. Miercurea Ciuc (Bartalis, 
Gereb si E. Antal) linia a Lll-a 
a lor (Ungureanu. Oliniei, Ju-

scorul final : 4—2 (2—1
Hocheiștii bucu-

antre-
Antor. 
trimis 

I a lui

. S-a încheiat al

DINAMO (11-10
Punc( final ieri la prinz. la 

bazinul bueureștean Dinamo. în 
cel de al doilea turneu al cam
pionatului de palo, seria întii. 
După cele 28 de partide jucate 
în Capitală si înaintea turului 
3. de la Clui-Napoca (19—23 
octombrie). echipa campioană 
si-a mărit Ia 3 puncte avansul 
minim luat la Oradea, avînd 
acum 27 p. fată de cele 24 ale 
Crisului si 21 ale Rapidului (ur
mează Progresul 18 p. Steaua 
7 D. Voința fi p. C.N.A.S.E. 2 p.

1 p). Decisiv pentru a- 
ceastă ierarhizare 
a fost dcrbyul de 
MO — GRISUL 
3—3. 2—4. 4—1).

Prima repriză 
S-a înotat iute. : 
iii nunctînd de 
gratie inspirației __________
Mior Fejer (Crisul) si Moicea- 
nu. alte atacuri frumoase in- 
cheindu-se cu suturi în bare 
sau apărate de portarul oră- 
dean C. Kiss. Crisul a început 
in trombă al doilea sfert, s-a 
desprins la două goluri si s-a 
aflat fearte aproape de mări
rea evantaiului dar. la 5—3 
(marcaseră Costrăs 2 si Gordan, 
respectiv Hagiu). Fr. Kiss, scă
pat singur nu l-a Dutut În
vinge pe Spinu. Moment psi
hologic de care Ardelean si 
Răducanu au profitat, restabi
lind echilibrul pe tabelă. Oră- 
denii au făcut aooi o excelentă 
repriză a treia au înscris spec
taculos prin Gordan. Fejer, 
Costrăs. Kovacs. în timp ce 
bucurestcnii au marcat numai 
de două ori — Moiceanu si 
Ardelean. Campionii au găsit 
Insă forța de a reveni la mo
mentul oportun si cu matu
ritate dar «I pe fondul unei 
apatii neașteptate a adversari-

I.L.T.
a fruntașelor 
ieri : DINA- 
11—18 (2—2,

a lost egală, 
ambele forma- 
cîte două ori. 

i internationa-

10000 DE

mătate), care nu avea 
preocupare pe suprafața 
gheată decit să execute 
..presing'*  permanent ti

altă 
de 
un

. . . 6*  
joace foarte activ în zona neu
tră. anihilind prima linie (8’ 
cea mai periculoasă) a adversa
rului. In plus, știind că prin 
oprit ea jocului mai des de
cit de obicei apăreau, firesc, și 
mal multe angajamente, Steaua 

a reușit) mai 
două reprize, 

angajamente 
„istoria" par

cei din Miercurea Ciuc 
(curios !) fără re- 
dovadă constituind-e

Si-a propus (și 
ales în primele 
să cîștige aceste 
Aceasta a fost 
(idei 
răminind 
plică. o 
(aptul că Ia începutul reprize: 
a II-a prima linie de atac a lui 
S. C. Miercurea Ciuc a fost 
menținută p? gheață timp 
3.49 minute, ceea ce este 
norm !

Golurile au fost marcate 
ordine de : Bălăucă (S) 
11 : Cazaca (S) - 
Bartalis (S.C.M.C.)

de 
e-
tn 

min. 
min. 14 ; 

■ min. 17

(în sup. numerică) ; Fogăecanu 
(S) — min. 29 ; Cazacu (S) — 
min. 50 ; Gereb (S.C.M.C.) — 
min 57. Excelent arbitrajul 
Iui J. Becze ajutat de St. 
Enein si M. Dinu.

In deschidere un. meci ani
mat, * *'*  ‘ "
curea 
șheni
•—2), prin punctele marcate de 
Gabrielli. A. Gali si Petres, 
respectiv I, Ambrus, Gergely 
și Z. Antal. Bun arbitrajul 
lui M. Presneanu ajutat de G. 
Micu și T. Szabo.

In clasament conduce Steaua 
cu 10 p. urmată de S. C. 
Miercurea Ciuc 8 p, Dinamo 4 
p, Avintu) Gheorgheni 3 p, 
Progresul Miercurea Cîu» 
2 p si Dunărea Galați 1 p.

Partida Dinamo București 
— Dunărea Galati a fost amî- 
nată. urmînd să se dispute In 
cadrul celui de al doilea tur
neu al campionatului.

Călin ANTONESCU

IREZISTIBIL DIN N

foarte'- frumos: Micr- 
Ciuc — Avîntul Gheor- 

3—3 (2—1, 1—0,

I
I
I
i
I
I
I
I

doilea turneu In campionatul de polo

cu Crișul), SINGURA NEÎNVINSĂ
lor. Ardelean. Ungureanu, Rus 
si Dan au reușit patru «oluri 
frumoase, fată de numai unul, 
al lui Gordan... Arbitrai bun : 
V. Median — R. Silha.

CRISUL — RAPID 8—7 (2—8, 
valențe 
partida 

tribunei 
de w - 
rămasă

2—3. 2—2. 2—2). Fără 
spectaculare deosebite, 
a tinut treaz interesul 
nrin nermanenta cursă 
mărire a feroviarilor, 
fără urmări favorabile lor. Rea
lizatori : Gordan 5. Fejer 2. 
Garofeanu. respectiv Arsene 2. 
Gaiță 2. E. Ioncscu, Sehervaa, 
Chirită. Au condus R. Nlcbita 
— R. Silba. cu decizii ce nu 
au influențat rezultata).

STEAUA — C.N.A.S.B. »-7 
(3—2. 6—1. 1—1. 5—3), 
tinereții 1_______
aveau... 20 de ani —. joc tl- 
neresc. Au ___ ______ _____ 2
2. Fruth 2. lies 2. Nutu 2. llea 
(S). Balanov 2. Geambasu 2. 
Voicu 2. Calmuc. Arbitri : B. 
Băjenaru — C. Frățilă.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
I.L. TIMISOARA 8—3 (2—0. 
1—0, 3—1, 2—2). Victorie limpe
de, prin golurile Iui Coleeriu 4, 
Pop 2. Sebok. Olpretean. pentru 
bănățeni mărci nd Manea. S. 
Toth. Făreută. Au condus St. 
Karacsony — A. Gere.

DINAMO — PROGRESUL 
19—5 (4—3. 5—1. 3—0. 7—1).
Ciobăniuc 5, Hagiu 4 — cei 
mai eficace. Arbitri : Gb. Nîs- 
tor — S. Stănescu.

VOINȚA — C.N.A.S.E. 11—7 
(1—0, 3—2, 4—1, 3—4). Coleeriu 
a punctat decisiv, de 5 ori. 
pentru duieni. Au arbitrat : 
S. Stănescu — M. Ștefan.

STEAUA - I.L.T. 8-1 <6-1. 
4—3. 2—2. 3—2). tntilnire de 
mare luptă. La scorul de 6—6. 
timișorenii au rămas. pentru 
ultimele cinci minute eu un

Meciul 
cei mai „vîrstnld"

punctat Grmeearof
2.

jucător in minus (Andreescu 
fiind eliminat definitiv. fără 
drept de înlocuire, pentru lo
vire). dar au reușit să egaleze 
la oct. trebuind să «e recu
noască. in cele din urmă. În
vinși de mai Dutin exoerimen- 
tatii lor adversari. Au marcat 
Dueulet 2. IIea 2. Serban X lies. 
Geantă. Nutu (S). Munteana 2. 
Fărcufi 2. Sterpu 2. Baros. 8. 
Tolh. Au condus D. Faraschi- 
veseu — A. Soos.

RAPID — PROGRESUL 7—5 
(0—1. 2—1. 3—2. 2—1). Out-si- 
dera si-a apărat cu aplomb 
«ansa «bligind Rapidul la un 
•erios efort «ore a eîștiga. Au
torii colurilor : Gaiță 8. E. Io- 
nescti. Chirită. respectiv Flo- 
rinceseu 3.
Au arbitrat 
Karacsony.

Ivănescu. Tăiaru. 
R. Nichita — St

Geo RAEȚCH1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CAMPIONATUL
(Urmare din pag- 1)

Farul in tușe și 
Dinamo in grămezi.

In 
o gravă e- 
Farul iese 

CU un șut 
bueureștean

perioritate 
oarecum 
Partida are ritin si place, 
min. 39 se produce 
roare 
din 
lung.
Petre 
tine.
trei 
fază".

ADEZIUNI
(Urmare din peg 1)

Programul a mai 
printre altele, alergări 
un simultan de șah 
100 de mese. Paralel, 
nurile de Jocuri" de 
dionul Tineretului au___
meciuri în cadrul campionatu
lui municipal de volei, handbal 
și rugby — funiori I și n. iar 
pe poligon o întrecere de tir.

Cu acest prilej aa foșt tn- 
mînate distincții unor elev: 
bucurestcni evidențiați în între
cerile pe tară ale .Daciadei'*.

cu prin? 
cros, 
peste 
tere- 
Sta-

de 
la 
pe
la

avut loc

loto rmospoRT wormmzA
MMIKH» EXTBASE LA 

TRAGEREA LOTO 2 IMN | 
Octombrie isss : zxrr. 1: « 
» S 52 ; Extr. a »-a ; M «C K11: 
Extr. a 3-a : 14 Si 40 ț. Fond 
total de clștiguri : 51S.4M jai, «Ui 
«are 6.260 tei report la eateg. 1.

MfelILTATELB CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN Ș OCTOM
BRIE 1SS3 ; i. Avelttna — Tori
no X ; II. Catania — Fisa 1 ; IU. 
Florentina — Udinese x ; IV. 
Xntecnazionale — Napoli I t V. 
Juventus — Milan 1 ; VI. Roma 
— Gwnoa 1 ; VH. Sampdoria — 
X*zio  x ; vtn. Verona — Ascoli 
1! IX. Cesena — Perugia 1; 
X. Prog. Brtii’a — «torta B-ța. 
I; XI Av. Reghin — F.C.M. Bra
șov 1 ; XII. Ind. «irmel — PoH. 
Tim. 1. Fond total eîșU^uri : 
9DI.-8S 1-1. din eare Șt.SM M.

ia ea-tesoriM 1,

Printre ei. atletul Marian Du
mitru. de la Liceul iod. X e- 
ehipa de fotbal copii a Scolii 
generale nr. 164 (prof. Andrei 
Barta), cea de handbal fete a 
Liceului md. 16 poligrafie (prof. 
B. Csavassyi). jucătorul de te
nis de masă Dan KesinsM, de 
la Liceul .Nicolae Bllcescu" și 
Renata Epure, de la Școala ge
nerală nr. 57. campioană la 
sanie. Cum foarte bine remarca 
președintele C.M.E.F.S.. Nicolae 
Stan», .inmînarea acestor dis
tincții trebuie să fie ■ ■ stimu
lent si pentru alți elevi de a 
realiza un salt de calitate, de 
a-si da adeziunea Ia performan
tă Si a ajunge campion*,  pe 
mun ieipiu șt cHar pe *ară._«.

Slntem Încredințați ci așa se 
va si întfmpla ! Primul oraș al 
țări dispune de multi copii ta
lentat In măsură să se facă re
marcați prin intermediul com
petițiilor de masă ale .Dacia- 
dei" Nu vom scăpa prilejul «ă-i 
facem cunoscut!. la timpul po
trivit...

dc arbitraj : 
terenul său 

funda-ul _______
„bîlbîie" balonul, îl re- 
impiedieind jucarea lui. 
constănțeni slnt „pe 

scot corect balonul 
și se indreaptâ spre eseu... Ar
bitrul Th. Witting se uluiește, 
fluieră (.'?) si dă lovitură de 
pedeapsă pentru... Farul (pe ca
re Bezuseu nu o fructifică) lu- 
lndo-1 acesteia eel mai clar 
AVANTAJ eu 
vind-a dc an 
centra ! E 
torul jocului 
trai" cu miinile de 
rorile de arbitraj slnt plătite 
de echipe. In cazul 
ml ! După pauză, 
dul unor greșeli de apărare ale 
oaspeților. Dinamo punctea
ză : MABGHESCU — eseu : 
PODARESCU — transf. (min. 
45). 12—9. apoi ABUTOAIE se 
duce decis in eseu (min. 50) pe 
un culoar lăsat liber de „apă
rarea" constănternă In de
rută (16—9). în ultimul sfert 
de oră. Farul revine, LUNGU 
(min. 66' face un frumos slalom 
printre adversari 
eseu la centru, 
transf. (16—15).
mari ratări ale oaspeților : Be- 
zușcu. (drop) și Ion (1. p.). și 
Farul trece pe lingi o victorie 
pe eare ar fi meritat-o !

DINAMO Petre — Alde» 
Marghesen. Constantin. A bu
toaie — Podărescu, Parascbiv 
— M. Zafiescu (min. 65 Si- 
mion). Borș. Vereș — Dărăban. 
Caragea — Gheorghe. Mesza- 
ro?, Țurlea. FARUL : Gh.

eel
putinii si pri- 
ESEU sigur 
drept.

s-a

U
conducă- 

luat „tea
cap. dar e-

de faU Pa
pe fon-

si culcă
BEZUȘCU

Apoi, două

MASĂ ROTUNDĂ CU TEMĂ EDUCATIVĂ
Consiliul municipal pentru e- 

ducaiie fizică și sport, în cola
borare cu Centrul de perfecțio
nare a cadrelor din C.N.E.F.S. 
Si cu Centrul de cercetări, sub 
auspiciile UniversitătH cultural- 
științifice din București orga
nizează azi, 16 octombrie 1983, 
la ora 12,30, în sala Dalles, re
deschiderea unui ciclu de eon- 
ferințe, cu 0 mațj rotundă.

condusă de conf. dr. Nicu A- 
Iexe, cu tema : ..Problematica 
educativă a sportivului de per
formantă". Participă la dezba
teri prof. univ. Ion Șiclovan, 
M. Epttran. lector univ. Cos- 
tache Cornelia, Victor Bănciu- 
lesea și Iloria Alexandreseu — 
ziariști. Maria Șerban — cerce
tător. orof. Gh. Zîmbrețtcann 
— antrenor emerit.

CORAS
Suporterii liderului, din tri

bune si din fata micilor ecrane, 
n-au așteptat mult deschiderea 
scorului. Cu ochii pe M. Sandu, 
virfu] nominal. Ditestenii l-au 
..scăpat" De buldozerul CORAȘ 
(si ieri foarte bun), care, in 
min. 6. a plasat, de Ia circa 
12 m. balonul sus. Ia ..păian
jen". Replica Iui F.C. Argeș 
n-a intîrziat. dar In același 
minut (19) Nica a risipit două 
bune situații, la ultima Spe
ria tu ieșind inspirat. în con
tinuare. Sportul studențesc l-a 
pierdut ne Hagî, accidentat, dar 
avea să-si păstreze de partea 
ei o superioritate teritorială, 
care îi Va aduce încă o ocazie 
(ratată în min. 34. de Coras, 
după ce acesta driblase si por
tarul) si încă un sol. cel înscris 
de FL GRIGORE. de U 18 m 
lateral dreapta. La ..deschide
rea" de circa 20 m a lui M. 
Sandu, coechipierul acestuia. 
FI. Gri gore, a avut timp să țâș
nească din urmă si să dejoace

pasul înainte. Ia ofsaid, făcut 
tirziu de liberoul Stancu.

Si cind toată lumea vedea 
formația gazdă scăpată In cî«- 
tigătoare lejeră, imediat după 
pauză. Ia o centrare a Iui D. 
Zamfir. Speriata a scăpat ba
lonul din mină Ia picioarele 
lui NICA care, din apropiere, 
a introdus mingea fn poarta 
goală. Jocul si «piritele s-au 
încins si locul fotbalului de 
calitate l-au luat acum... 
tonasele galbene. Dintre 
cîteva situații periculoase 
trecute în suprafețele de 
deapsă. cea mai aproape 
gol a fost aceea din min. 
cind. la o centrare de pe par
tea dreaptă. Tulpan, venit in 
viteză, a reluat cu capul, din 
6 m. alături. Arbitrul I. Cră- 
ciunescu s-a achitat, in general 
bine de sarcina încredințată 
lui. El a procedat just în mi
nutele 13 (duel pentru minge 
Cazan-Jureă) si 78 .(dispută 
pentru balon Badea-Coras).

SPOR1 
F.C. f

car- 
cele 
pe- 
pe- 
de 
83,

Stadid 
bun ; t] 
co e ool 
6-3). d 
RAȘ (rr| 
12), resl

SPOR]
- M
Muntean 
bănică, I 
Sandu. I

F.C 1
Moicean] 
rtscu B
MICA, J

A orb] 
Vilceo) | 
(Deva) |

Carton 
CRISTIAI 
LESCU, ] 
SANDU.

Trofeul 
lo «pX I

A DECIS UN ȘUT SENZAȚIONAL
CHIMIA RM. VILCEA 2
CORVINUL HUNEDOARA 1

Vil.CEA, 9 (prin telefon), 
de 90 de minute, cele

RM.
Timp 
două formații s-au angajat in
tr-o luptă fără menajamente, 
duelurile pentru balon fiind 
discutate cu toată combativita
tea. uneori chiar prea avintat. 
ceea ce explică marele număr 
de cartonase galbene. Victoria 
gazdelor a fost obținută cu 
prețul unor mari eforturi. Do
minării teritoriale a gazdelor. 
Corvinul i-a răspuns prin cla
sicele acțiuni de contraatac, 
multe dintre ele fiind foarte 
periculoase. Dintre fazele mai 
importante ale primei reprize, 
vom nota ne următoarele: min. 
7 — ..cap" Telespan. boxează 
Alexa. Preda si Ancuta ezită «i 
apărarea Corvinulul 
în corner: min. 11 
Preda, balonul trece 
pe lingă stiloul din .... 
porții hunedorene : min. 13 — 
acțiune personală Gabor, cen
trare și Gh. Radu reia ne

degajează
— ..cap" 

milimetric 
stingă a)

DE RUGBY
Florea (min. 43 Motrescu) — 
Dinu, Lungu, C. Vasile, Motrescu 
(min. 43 Pllotschi) — Bezușcu, 
Ion — L'ache. Galan, Varga — 
Dumitru. Fl. Constantin — 
Mușat (min. 52 Opriș), Grigore, 
lonită.

R. C SPORTUL STUDEN
ȚESC — STEAUA 13—21 (6—6). 
Alb-negrii 
campioni 
55, prin 
zate de 
(min. 18 si 
mat de COJOCARU), 
un singur eseu al XV-dui 
litar, înscris ””
(min. 30) și transformat de D. 
ALEXANDRU. Treptat, tasi, 
studenții n-au mal ttaut pa
stil — fizic, îndeosebi — în 
timp ce Steaua, cu Muntcanu 
(care a luat locul lui Moț) calm 
și inspirat, a preluat inițiativa. 
(ENACHE — eseu transformat 
de CODOI, min. 55), spoi mă- 
rindu-și avantajul ILIt 
CALIN — eseu trans, de D. 
ALEXANDRU, min. 58) ; Cam
pioana a mai punctat printr-o 
l.p. a lui D. ALEXANDRE 
(min. oS). in timp ce „Spor
tul" n-a reușit decit să reducă 
din handicap, prin COJOCARU 
(l.p. min. 78). (T. St).

R C. GRIVIȚA ROȘIE — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 12-6 (3—0). Au marcat : 
T RADU — 3 drop și 1. p.. 
respectiv. MATEI — eseu, 
COMĂXIC1 — tr.

ȘTIINTA BAIA MARE — 
POLITEHNICA IAȘI 19—12 
(12—•) Marcatori : PUTINA 
și NTSTOR — eseuri ; TO AI) 131
— 3 1. p ‘ ‘
LIBA — 
drop -4- tr. 
resp.).

C. S. M 
PETROȘANI 22—6 (6—3).
marcat : • MARGINEANU 
eseu. FIERARU — eseu + l.p. 
IGNAT — drop-ț-tr., AMARII-
— 21. p.. respectiv LUCA 2 
l.p. (1. BOȚOCAN, eoresp.)

Clasament: 1—2. Steaua și
Dinamo 24 p. 3. Farul 16 p. etc.

Rezultate din 
RAPID BUC. 
MIDIA 23—13 
SINI GRELE OLIMPIA — RA
PID BUZĂU 13—3 (3—0) ;
GLORIA PTT ARAD — CSM 
SUCEAVA 25—12 (14—12) ;
RULMENTUL BfRLAD — 
METALURGISTUL CUGIR 
39—6 "(IX——3). POLITEHNICA
16 Febr. CLUJ-NAPQCA — 
VULCAN BUC. 13—4 (6-0).

pe 
min. 

reali-
i-au condus 
pină în 

eseurile
V. DUMITRESCU

53. primul transfor- -------- --- £ață jjg 
i_i mi- 
ENACHE

+ tr.. 
eseu.

(A.
SIBIU

de

respectiv CO-
MIT1TEIA) 2
CRIȘAN, eo-

ȘTIINȚA
Au

scria a

(0)
(O)

cînd n 
eroare] 
ale lui] 
ras. T] 
cartona
II (tin 
pe cel 
arunca] 
în miJ 
era op]

_ H-a : 
T. C. IND.

MA-<13—«) ;

Stadion „1 Moi*  ; teren bun : timp 
humos ; spectatori — circa 7 000. Șu
turi : to-« (pe poartă j 9-J), Cer
nere : 8-4. Au marcat : UDREA (min. 
«7 - din penoity), CARABAGEAC 
(min. 76), respectiv PETCU (min. 75)

CHIMIA : Povel - Boeno, UDREA 
Ciupitu, TELEȘPAN — lovan, Nlcul 
cea (min. «5 Glngu), CARABAGEAC 
- Verigeenu (min. later), Preda, 
Anctrlo.

CORVINUL : ALEXA - Vlad, GSIon, 
Dublncluc, Bogdan — PETCU, L. 
Moldovan, KLEIN — Mateuf, Gabor 
(mln. 79 Nicșc), Gh. Radu (mln. 
56 Oncu).

A arbitrat bine Cr Teodoresce ; 
ta linie : N. Gogoașa șl I. Neogu 
(toți din Buteu).

Cartonașe galbene : GABOR, AN- -------- ------------- --------------- . MOLCUȚA. MATEUT. BOGDAN, L 
DOVAN. IOVAN.

Trofeul PeUcticvschi : 10
U» speranțe : t—2 (6—T).

Nc- 
m o

lingă poartă ; min. 23 — 
culcea ..întoarce" de la 12 
minge peste bară; min. 30 — 
cursă Gabor, deposedat în ul
timul moment de Udrea ; min. 
37 — ..bombă" Ciupitu. Alexa 
boxează în corner : min. 45 — 
lovitură liberă Klein, de le 
30 m. Pavel trimite în corner.

In repriza secundă oaspeții 
au o mare ocazie in min. 47. 
cind Petcu trimite balonul cu 
capul in bară. Două minute 
mai tirziu. Preda autează pe 
lingă poartă de la 12 m. Chi
mia deschide scorul în min. 87: 
o Pătrundere impetuoasă * lui 
lovan este oprită prin fault în 
ear eu de Oneu. Penalty. Trans
formă UDREA : 1—8. Meciul 
devine foarte animat. Corvlnul 
iese cu toate forțele în «tac 
si in min. 75 obține egalarea : 
Klein exeeută • lovitură liberă, 
de ne stingă pe partea opusă. 
PETCU preia balonul si Înscrie 
pe lingă Pavel. Un minut mai 
tirziu. CARABAGEAC aduce 
victoria echipei sate : rotează 
senzațional de Ia peste 25 m 
si mingea se duce fa eeltul din 
dreapta lui Alexa : 2—1.

Eftimie IONESCU

GOLUL

IN
PETH

Aflată I 
ție pe 
i-a prin 
nume... I 
presia, 
reprize, 
i se cui 
sebite. ] 
conjuga 
a Răpit 
lect Sari 
avea sa 
librată, 
sebite, I 
tori al al 
balansat! 
atacuril] 
binecun 
mulțima 
poarta 
putut dJ 
dar a ri 
său de 
scăzut, 
ultimul 
Manea 
irosit o 
a fostul»

După 
timpul 
triva sa 

’eare sin 
fuze, ia 
viare slj 
doar plq 
Cava^l 
scorîmM 
70). Jiul 
in careu 
centratăl 
(min. 7a 
continuă 
Ion trad 
bară o 11 
oeritru q 
de joc 
punct ca 
Ia vinclu

LUI
* (prin tel«- 
debutat cu o 
a oaspeților 

Pernes a reu-

F.C. BAI,
C.S. T1R(

BAIA MARE, 
fon). Partida a 
excelentă ocazie 
dar foarte atent
sit să respingă In corner, de la 
vinclu. lovitura de can a lui 
Cciocaru ! Era minutul 1 si 
această ocazie a Însemnat un 
serios avertisment pentru băi- 
măreni că meciul nu va fi de
loc ușor, oblieindu-i să apese 
virtos ne acccierstor pentru a 
obține victoria. Si atacurile lor 
s-au intetit. punindu-1 la grea 
încercare De portarul Mia. în 
min. 13 acesta s-a opus șutu
lui lui Roznai. respingând în 
fata, dar Tulba. precipitat, a 
ratat reluarea. O altă dublă 
ocazie a gazdelor t-a derulat 
în min. 19. eu același doi ata
cant! in rol (Tulbn — bară 
Roznai — sut peste), pentru ca 
in min. 39. după ec jocul mai 
scăzuse din intensitate, băimă 
renii să deschidă scorul. A fost 
o fază identică celei din care 
— ne amintim cu tații — Ne
grită a marcat acel superb gol 
din partida cu Kaiserslautern. 
Aici. )a Baia Mare. Rns a exe
cutai lovitura de colt. Mia a 
ieșit de astă-dată neinspirat, 
n-a interceptat balonul si TUL
BA a 
bară : 
mător 
cu —

șutat necruțător sub 
1—0. Iar In minutul ur- 
outea fi 1—1. O. Popes- 
scăoat vijelios pe con-

Stadion I 
necos ; tia 
circa 10 OOl 
13-2) Ca 
TULBĂ (m

F.C. BAI 
ZANOV, H 
Bonte, Sen 
TULBA, d 
Moldovan ;|

C.S. Tll 
(min 54 I 
TRESCU. R 
NE!, Stoici 
Isaia, Cojd

A arbitra 
la linie : I 
(toii din |

CartonașJ
Trofeul q 
La spera

traatac -4 
careului I 

O ploai 
în rafalei 
fotbalul I 
dele au I 

. desprinde] 
s-au anălj 
Oaspeții 1 
partea lo| 
loviturile] 
si Tulba ] 
la suturi] 
Arezanov



CRAIOVENII ÎNVINȘI LA CRAIOVA! PRIMA ÎNFRÎNGERE
CHA1OVA, s (prin telefon), t- 

aiversitalea Craiova a apărut în 
teren cu un electiv remaniat, 

L mai aproape de „formula clasi
ca", Geoisău și Bălăci reluSnetu-ți 

1.7 locurile in eempă. Balacl a ți ți- 
, nut sa-șl semnal ize prezența
■ realizing chiar în min. 1 un voie 
l spectaculos, portarul Bucu res-

pingind greu de sub bară. Un 
p simplu loc de paie avea să se 
L dovedească, căci echipa gazdă
I: (cu excepția lui Țlcleanu) s-a

împotmolit de-a lungul întregii 
primei reprize, prilejuind oaspeți
lor contratacuri periculoase, In 

u special prin Cioacă, care simte
I, improvizația de pe flancul drept

al liniei de fundași cralovene. Ea 
un asemenea contraatac, PAVE- 
LIUC marchează (min. 27) din 
interiorul careului, cu un șut eu 
efect, pentru care Lung, aflat tn 
tribună, îl disculpa pe Boldici la 
interpelarea unor spectatori necă
jiți. Spre sfirșitul reprizei, publi
cul din spatele porții lui Bilcu 
migrează la peluza cealaltă, aș- 

1 teptîndu-l acolo pe portarul le- 
1 șean pentru a savura golurile 
î sperate...

Dar golul a venit tot in poarta 
lui Boldici, imediat după reluare, 
tn min. 48, cind CANANAU, in
filtrat pe lingă fundații centrali 
craiovenl. face o cursă lungă și 

n înscrie de la 14 m. In fine, Uni
versitatea reacționează : min. 50, 
bară Ticlcanu ; min. 51 Donose 
ratează din 6 m ’ min. 56 Beldea- 

B nu, velă din ÎS m ; dar Impre
cis ; min. 62. void Țicleanu, din 
10 m anărat de Bucu ; min. 69, 
Ursu respinge de pe linia porții. 
Tn min. "1 CÂMATARU fructifică 
din apropiere o minge a Iul Geol- 
gă«. Presiunea studenților nu în
cetează. dar ea este precipitată, 
haotică, tn min. K se ratează și

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA IAȘI

1 (0)
2 ft J

Stadion Central; toren 
frmuos ; spectatori —■ < 
Șuturi ; 20-9 (pe poaitâ 
nero : 9-2 Au marcat ; .
(min. 27). CĂNANAU (min. 48), CA- 

.MATARU (min. 71).
UNIVERSITATEA : Botdici - M. Po

pescu, Dnnceanu, Ștefane seu, tri- 
mescu - ȚICLEANU, Donose, Betdeanu 
(min 61 Bico) — Gootgâu, Câmâ- 
taru. Bălăci.

POLITEHNICA: BUCU - Sigmlreon. 
ANTON, URSU, Clocîrlan — Florean, 
Gheorghiu, CANANAU - PAVELIUC 
(min. 72 Agaehe), Sertov, CIOACA 
(min. 76 Lala).

A arbitrat bine R. Petrescu ; Io li
nie : P. Cadar ți L Mâierean — ul
timul cu greșeli (toți din Brașov).

Cartonașe galbene î BELDEANU, 
SIGMIREAN.

Trofeul Petschovschi : W.
La speranțe : 4-0 (1-0).

i bun; timp 
circa 20 000. 
; t-4). Cor- 

PAVELtUC

ocazia egalării, cînd Irimescu e- 
xecută un penalty (Bălăci fusese 
faultat In careu), fără să-1 poată 
Insă bate pe Bucu. Fluier final 
91 consternare !n tribuna olteană, 

, care n-a mai văzut pe terenul 
propriu o înfrîngere în campio
nat de 3 ani de zile !

Ion CUPEN

SLATINA. 9 (prin telefon). 
Gazdele au început jocul deo
sebit de viguros. Impulsionați 
de mijlocașii Eftimie Si Kallo, 
atacantii lui F.C. Olt creează 
faze spectaculoase și îi obligă 
pe dinamoviști să se mențină 
cu prudentă în jumătatea lor 
de teren. Dealtfel. în primele 
45 de minute. Dinamo — care 
a plimbat mult mingea la cen
tru] terenului. pregătindu-și 
prea mult pătrunderile — n-a 
realizat nici un atac cu ade
vărat periculos pentru poarta 
lui Ciurea. în timp ce Mpraru 
a fost des solicitat, de cfteva 
ori trebuind să acorde cotner 
în ultimă instanță. Faze peri
culoase la poarta oaspeților au 
fost în min. 6. la șutul de la 
16 m al lui 
lui Kallo. 
„bomba “ lui 
39 (cînd. la 
portarul dinamovist. Boriceanu 
a întîrziat reluarea spre poar
tă) si în min. 42. cînd 
Moraru a respins un 
lui Kallo. A fost o 
dominată de formația 
lagian.

După pauză, aspectul

Eftimie. la „capul" 
din min. 13, la 
Eftimie din min. 

balonul respins de

din nou 
sut al 
repriză 

lui Ha
jocu-

A CAMPIONILOR
lui se schimbă, dinamoviștii 
fiind cei care au inițiativa, 
obținind în această parte a 
jocului 11 cornere la 2. în min. 
48 Ciurea respinge în corner 
un sut al Iui Custov. pentru 
ca peste 4 minute Augustin 
să rateze (intrat singur în ca
reu) cea mai mare ocazie a 
echipei sale, trăgînd slab și 
permitînd portarului să res
pingă în corner. In min. 55, 
singurul gol al partidei : M. 
Popescu face o cursă pe aripa 
dreaptă, pătrunde in careu, 
eentrează pe jos, in urmă, ți 
STATE, nemarcat, reia în poar
tă : 1—0. In continuare pre
sează Dinamo, dar în min. 77 
gazdele au ocazia să majoreze 
scorul. însă Barbu ratează. Fi
nalul îi găsește pe bucureșteni 
fntr-o puternică revenire ; ei 
domină, asaltează noarta. dar 
în min. 81 mingea trimisă de 
Nemteanu. cu capul, trece peste 
bară, iar în min. 85. în urma

F.G. OLT î
DIM*  MO e

Sturiieu „Ș Mai" ; tecen țeatte bun; 
limp trtmo; ; spectatori - erreo t Oee. 
Șuturi : )5— )3 (pe poartă : 141-5). 
Comete .- l-1j A marcat STATE 
(mln. 55)

F-C. OLT : Ciurea — Prepeliță. 
0UMBESCU, Coțoi. Matei — Bărbu- 
lescrr, KAtcO, EF1IMIE - M. PO
PESCU. Boriceonu (mini 48 Barbu). 
Stole.

DtNUtMO : MORARU - Rednic, AL. 
NICOtAE, Aatfarre. Ion Marin (min. 
24 Stoaescu) - AUGUSTIN, DRAG- 
NEA, Custftv — Țălnor, Nemțeanu, 
Oroc.

A arbitrat foarte bine N. Raiaea 
(Biriodi ; io linie : V. Titorov (Dro- 
beto Tr Severin) și T. Cruceanu 
(Tecuci).

Trofeul Petschovschi : 9.
to speranțe : 2—2 (0-2)

unui corner. Dragnea reia cu 
capul și Ciurea retine'. în an
samblu. o victorie meritată a 
gazdelor care au jucat mai ra
pid si mai hotărît decât parte
nerii lor de întrecere.

Radu URZICEANU

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I--------------------------------------------------
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Stadion Jiul ; t«rtn bun ; timp fru
mos ; spectatori — circa 5 000 Su
turi : 11-10 (pa poartă : 6-2). Cer
nere : 4-3.

JIUL : CAVAI - V. Pope. Neagu, 
M. POPA, P. Grigore - STANA Var
ga. Muia (min. 72 Down) — Stoi- 
nescu (mîn 63 Lasconl)» Curo, Bo- 
tuțâ.

RAPrD : MÂNU - I. Popescu (min. 
43 Băjon), Titâ, SAMEȘ, Mtncu 
Rado, ION ION (min. 89 Șișcă), 
Petre ~ __ .

A arbitrat foarte bine V. 
Ia linie : St. Rotârescu (ambii 
lași) și R. Nicoarâ (Tulcea).

Cartonașe galbene : P. PETRE, 
LUȚA, VARGA.

Trofeu! Petschovsehi î 9.
La speranțe : 1—0 (1—0). •

. r. 
Petruț. Domotehîn, MANEA. 

Antohi ; 
din

BA

se încheie o partidă în care 
Țiul a dominat teritorial, dar a 
fost mai aproape de k.o.

lean CHIR1LA

IN SFIRȘIT,
9 (prin telefon), 
au trebuit Iubitorii

PRIMA VICTORIE
GALAȚI,

Șapte etape —-------- ------
fotbalului din orașul dunărean 
să asteote prima victorie a 
echipei lor favorite. O victorie 
care putea să lie ni mai con
sistentă. dună desfășurarea cri
melor 45 de minute, cind prac
tic jocul s-a derulat numai 
snre noarta lui Naște. Gălăte- 
nii au atacat continuu, mai 
ales ne flancul dreot. unde 
fundașul Pisău a avansat ca o 
veritabilă extremă (ceea ce a 
si fost), a centrat de nenumă
rate ori. dar de flecare dată 
Naște a boxat balonul sau Han- 
ghiuc. Antohi si Cernescu n-au 
găsit... calea golului. Prima o- 
caz.ie am notat-o In min. 32, 
cind lovitura liberă de la 20 m 
executată de Romilâ a rămas 
fără efect. în min. 25. Balaban. 
angajat bine de Borali. a Pătruns în careu, dar a șutat, de 
la numai 6 m. direct în Naște! 
O altă mare ocazie a fost iro
sită de Borali (min. 26). care 
n-a putut fructifica centrarea 
lui Antohi. După ce a avut 
posibilitatea deschiderii «coru
lui în min. 35. cînd s-a aflat 
intr-o excelentă situație. HAN- 
GHIUC a reușit tn min. 39 să 
înscrie unicul trol : extrema gă- 
lăleană a pătruns frontal in

DUNĂREA C.S.U. 
A.S.A. TG. MUREȘ

1 
0

in

bun ; timp
15 000. Șu-

0-4. " A marcat HANGHIUC

Studion Dunărea ; teren 
frumos ; spectatori — circa 
teri r 11—3 (pe poartă : 4—1). Cor- 
nere
(min. 39).

DUNAREA : Oană - PISAU. Gătan, 
AnobeHnel, R. MUREȘAN - Balaban. 
Borali, ROMItA - HANGH1UC (min 
84 Stroe). Antohi. CERNESCU (min. 
S4 Soare).

A.S.A. t Naște - Szobo, Onuțon, 
ISPIR. Goll - Both n (min. «3 Koncz). 
C IL1E. BOLONI, Dumltreieu (min. 
75 Varga) — Ciorcert. Panici.

A arbitrat bine R. Matei . " 
M. Borcan (ombil din București) 
A. Gheorghe (P. Neamț).

Trelewl Peuchonchi : 10 
ta «peranțe : 1-0 (1-9) •

la linia :
«I

careu si a șutat plasat. fără 
replică pentru Naște.

La reluare, eforturile depuse 
de gălăteni s-au resimțit, iocul 
s-a mai echilibrat, dar cu toate 
acestea oaspeții n-au pus deloc 
in dificultate noarta adversă. 
Doar două ocazii mai imnor- 
trnte in ac'qstă narte a întîl- 
nirii : tn min. 55 un sut pu
ternic al lui Balaban a fost 
reținut de Naște, iar în min. 67 
Ciorceri a trimis mingea 
capul exact in brațele

Gheorghe

OTELUL GALAȚI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—2 (2—1) ; B. Dan
(min. 7). Sumate (min. 4), Husu 
(min. 88). respectiv Roșea «miel. 
25), Berceanu (min. 70).

CHIMIA FĂLTICENI — MM 
P1A RM. SARAT 1—2 (1—«) :
Croitoru (min. 10), respertiv 
Negoeucu (min. 62 ei W).

C.SJtl. BOEZESTI — DUNĂREA 
CALARAȘl 2—1 <»—0) : Fraei» 
(min. 78). Ghloane (mln. >1). 
respectiv ștefan (mln. 07).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA — 
GLORIA BISTRIȚA 1—1 (0—2) :
Petrache (min. 78 din 11 m). re» 
pecttv Florea (mln. 39 «fln 11 m). 
Moga (min. 3S).

FX. CONSTANTA — C.S. BO
TOȘANI 2—0 (2—0) : Buduru
(min. 37) sl Gachc (min. *2).

PARTIZANUL BACAU — UNI
REA SLOBOZIA 1—0 <0—•) : Mu
ram (min. «).

gloria buzău — metalul
PLOPENI 1—• (»-e) : Șumn-
lanaehi (min. 53 din 11 m).

PRAHOVA PLOIEȘTI — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 1—1 
(1—l)s Florian (mln. 2Q) nentra 
Prahova. Mangalagiu (min. 25) 
pentru Unirea.

DELTA TULCEA C.B.M.
SUCEAVA 2—2 (1—1) : Belea
Cmin. 36). Bozi (min. 74. autogol) 
pentru Delta. Cașuba (min. 15 
și 86), pentru oaspeți.

SERIA A Il-a-------

•) Echipă penotirato eu rlouă
puncte.

ETAPA VttrOAHF (rlunnnieă 
18 octombrie) : Unirea Dinamo 
Focsani — F.C.M. Progreeui Bră
ila, Prahova Ploiești — F.C. Co«i- 
Manța. Dunărea Călărași — Glo
ria Buzău. Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.M. Borz.eeti Gloria Bistrița
— Oțetul Galați, C.S.M. Suceava
— C.S. Botoșani. Unirea Slobo
zia — Delta Tulee.». Olimpiu Rm. 
Sărat — Partizanul Bacău, Meta
lul Plopeni — Chimia Fălticeni.

t. gloria buzău 4 7 1 • 14- 3 15
2. Gloria Bistrița 8 6 1 1 13- 4 13
3. Oțelul Gatoți • 5 2 1 13- 6 12
4. Partizanul Bacău 8 5 1 2 f0- 7 11
5- F.C.M. Prcg. Br. 8 4 2 2 18-10 10
4. C.S. Botoșani 8 4 0 4 15-13 8
7. Unirea D Focșani 8 3 2 3 13-11 8
t. Metalul Ft o peni 8 3 2 3 t- 9 8
9. C.S.M. Borzești 8 4 0 4 8- 9 8

10, Prahovo PI. 8 3 2 3 6-9 8
11- F.C. Constan*® 8 4 1 3 18- 8 7
11. Ceahfevl P. N. 8 3 1 4 9- 8 7
13. Unirea Stohoiia 8 3 0 5 1t-18 6
14. C.S.M. Suceava 0 1 3 4 8 12 5
13. Dunârea Cotăraș» 8 2 1 5 7-13 5
16. Delta Tukea 8 1 3 4 6-19 5
17. Olimpia R. Sărat 8 116 4-11 3
ît. Chimia Fălticeni 8 116 7-19 3

Relatări de la T. Siriopol. D. 
Crăciun, A. Arominesei. N. Cos- 
tln. C. Popa. I. Ian eu. D. Soare, 
O. Bălteanu și P. Comșa.

CU
lui Oană.
NERTEA

Ică 
lo- 
lc, 
n- 
lo-

«i 
Lui

DIFERENȚA (netă) DE VALOARE

kra
bid
or.

P), 
Lut 
iun 
sut
șa

(1)

>tu
CFtd
IfCCK

Au trecut câțiva ani de cînd 
?ele două echipe terminau la 
egalitate, 4—1," la București. Și 
acum, Steaua a marcat tot 4 
goluri, dar adversara sa nu a 
mp: rcu-m nici unul ! Pentru 
că intre Sport club de acum 
efțiva ani și cel de astăzi exis
tă o diferență de valoare pe 
care a accentuat-o ieri 5» nu
mărul mare de absenți din e- 
chipă : Cărpuci, Andrieț și Chi- 
taru — accidentați (să nu-1 ui
tăm nici pe Lunca, de multă 
vreme indisponibil), iar Șoi- 
man — suspendat. In aceste 
condiții, antrenorul C. Radules
cu a fost obligat să prezinte o 
linie de fund nerodată, cu Dudu 
Georgescu libero (!) și cu fun
dașul Andronic pe extrema 

- stingă. Fotbaliștii din Bacău 
au făcut totul ca să dea Stelei 
o replică pe măsura valorii ad
versarului întîlnit, au și reușit 
— cu deosebire în a doua ju
mătate a partidei — să creeze 
unele faze care l-au solicitat

din plin pe Iordache, dar forța 
de joc a tinerei echipe bucu- 
re.ștene, ușurința ei de a pasa (au 
fost create faze de mare spec
tacol Ia poarta lui Mangeac) «u 
dus pină la urmă la această 
aplaudată victorie.

După 20 de minute de joc 
la mijlocul terenului. Majaru (i 
Lăcătuș dau semnalul .cano
nadei" ți, în min. 25, după ce 
Cimpeanu li suflă balonul lui 
Dudu Georgescu, PUȘCAȘ țu- 
tcazu necruțător din marginea 
careului ; va fi 3—6, In min. 46, 
datorită lui CIMPEANU II, care 
șiitenză excepțional de la 20 m, 
peste Mangeac. De Ia băcăuani, 
doar Avădanei ți Adolf sfnt 
mai activi în această perioadă. 
După pauză, Mihuț iese in e- 
vidență. Bine servit de Adolf 
(min. 55), el trece ți de Ior
dache, dar trimite mingea pes
te poartă, pentru ca in min. 68, 
tot el să expedieze balonul in 
bara din stînga lui Iordache. In 
final, BALINT (min. 84) înscrie

nai.
D

6 GOLURI DIN.. FAZE . FIXE

STEAUA
S.C. BACĂU

4 f2)
0

Stadion Steaua ; teren 
frumos ; spectatori — circa 
Șuturi . 2Z .2 _
nere : 9—1, Au marcat : PUȘCAȘ
(min 25), CIMPEANU II (mln. 40). 
BALINT (min 84). LAURENȚIU (mln. 
W).

STEAUA : IORDACHE - Anghelini. 
IOVAN. Beloded ici, Eduard - Balint. 
PUȘCAȘ. MAJARU (min. 74 Lourertfu) 
- Lâcâtuș, CIMPEANU H, PifurcA 
(min 63 Diaconescu).

S.C. BACAU : Mangeac - Viscreo- 
nu, Dudu Georgescu. C. Solomon, 
Bisei - AVADANE1, ADOLF, Șoșu - 
Penoff, MIHUȚ, Andronic.

A arbitrat foarte bine 
(Sclonto) : la Unle : I 
(Oradea) șl C. Gheorghițâ

bun ; timp 
. _r______ 17 000.

20—13 (pe poartă : 9—8). Cor- 
9-1. ‘

H. Blțln 
Common 

______ , ,. ___ (Brăîlo) 
Certonoșe galbene : MANGEAC. 
Trofeul PetschovseM : 10. 
La speranțe : 3-0 (2-0).

iarun gol stioerb, din plonjon, 
LAURENTIU (min. 86) fixează 
scorul Ia 4—0, după o fază 
ronstruită de Cimpeanu II.

Mirceo TUOORAN

4 (2)
2 (2)
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ORADEA. 9 (prin telefon)- 
Petrolul, venită aici cu o nouă 
conducere tehnică (C. Oprisan 
— A. Mareei) s-a mobilizat e- 
xemplar si chiar din ntin. 3 a 
arătat că îsi va vinde greu 
pielea : atunci defensiva locală 
cedează nenermis de ușor (de 
nerecun rseut Zare tn acest 
meci) Ia cornerul executat de 
Gălățeanu. eînd COJOCARU a 
reluat din anroplere : •—1. 
Surprinși, orădenii acuză șocul ; 
el domină insistent însă preci
pitat si ratează prin Georgescu 
(min. 15). Petrolul îsi stringe 
rîndurijp in fata nresiunii e- 
chipei gazdă si este obligată 
să cedeze la două faze trase 
ca la indigou : min. 23 — 
corner de pe dreapta, execu
tat «ic Grosu. BISZOK. „cap" 
spectaculos în gol : 1—1 : min. 
25 — corner executat tot de 
Grosu și GEORGESCU „cap" 
din unghi aproape imposibil : 
2—1. In min. 37 este rîndul 
nloiestenilor să egaleze, la cor-

va
Meciul

nerul executat de Călin 
marca DUMITRACHE. ‘ 
place pentru că «re de toate, 
se face multă risLpă de energic 
pe un teren îmbibat de ploaie.

La reluare, gazdele apasă pe 
accelerator si iau conducerea 
în min. 49 — Grostt execută 
o lovitură liberă de Ia K m. 
lateral-stinga, si GEORGESCU 
(foarte activ si CU poftă «le 
gol. ncevidentlat in caseta teh
nică «lin pricina cartonașului 
galben primit) a reluat pe sub 
portarul Haralambie : 3—2. A- 
taeurile la noarta lui Haralam
bie se succed, vine bomba lui 
Ile (min. 61) pe care Borz o 
respinge cu capul de ne linia 
porții. Tn sfirsit. în min. 67 
gazdele scapă de emo|u : Stan- 
cin il agată clar pe He. în ca
reu. și GROSU nu lasă nicf 
o speranță lui Haralambie. 
transformând penalty-ul : 4—-2. 
Meciul fazelor fixe este ca si 
ideal. în final (min. 73 si 75)

teren olune-

F.C. BIHOR 
PETROLUL PLOIEȘTI

Stadion F.C. Bihor : 
coi ; timp friguros, ploaie șl vini cu
rafale; spectatori — circa 10 000. Șu
turi Î 13-5 (pe poartă : 9-3). Cor- 
nere : 7—3. Au marcat : BISZOK (min 
23). GEORGESCU (min. 25 |i 49)j 
GROSU (min 67 - din penalty), res
pectiv COJOCARU (mln. S) șl DU
MITRACHE (mln 37).

F.C. BIHOR : Liliac — Nițu, Biszok, 
Zore, I. GHEORGHE (min. M Dumi
trescu) - MUREȘAN. GROSU. TA 
MAȘ - ILE, Filip. Georgescu.

PETROLUL : Haralambie — Borz, 
Stanciu, Butufel, Pancu — GALA- 
IEANU (min. 85 Moconu), COJO
CARU. Savu (min. «4 Libiu), CALIN 
— Sîmacîu, Dumitrache.

A orbitrat foarte bine 
stantinescu ; la linie î M. 
(ambii din București) și D. 
(Timișoara).

Cartonașe galbene : 
GEORGESCU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0—0.

M. Con- 
Niculescu 
Buciuman

BUTUFEI,

reținem ocaziile lui Dumitrache 
și. respectiv. Georgescu.

S'.elian TRANDAFIRESCU

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 1—1 
(1-6) : M. Lețea (min. 13). Plrvu 
(min. 53). respectiv TSranu (mln 
67).

AV1NTUL REGHIN — F.CJB. 
BRAȘOV 1—0 (1—0) : Hajna)
(min. 5).

CARPATI M1RȘA — CONS
TRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
5—0 (3—0) : Llvcluc (min. 19 din 
11 m). Paraschiv (min. 37). Stan
ca (min. 41), Stoica (mdn. 48) (i 
Schwartz (mln. 82).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — ROVA ROȘIORI 9-0 
(1—9) : Glonț (min. 8 din 11 ■>) 
și Mirea (min. 63).

ȘOIMII IPA SIBIU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—9 (1—9) !
Barna (mln. 3Z).

NITROMANIA FAGARAȘ 
METALUL BUCUREȘTI 9—1 
(9-9) : Chirie (mia. 91). Dwl- 
treaeu (min. 81 <3bi >1 m), res
pectiv Nișa (min. *5).

PROGRESUL VULCAN BUCU 
REȘT1 — CHIMIA TR. MĂGU
RELE 2—1 (0-9) : Baeiu (mln.
37), Greaca (mln. 60 din 11 a»), 
respectiv Bădiluț*  (min. 81 din 
11 m).

LM.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
UNIREA ALEXANDRIA 2—1 
(0—1) : Parasehivescu (min. 83). 
Ispas (min. 86), respectiv VoieMă 
(min. 2).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA T1RNAVEN1 2—1 (0—1) : 
Grigore (min. 86). Ene (min. 89), 
respectiv Marton (min. 4î).

SERIA A IlI-a —

•. F.C.M. BRAȘOV 8 3 1 2 17- 7 11
2, Carpați Mîrșs 8 5 1 2 21-13 11
3. Șoimii t.P.A. 8 4 2 2 14-11 10
4. Unirea Alex. 8 4 13 13-11 9
5. Prog. Vulcan 8 3 3 2 15-13 9
6. Nitramonia 8413 11-10 9
7. Gaz metan 8 4 13 10-10 9
0. Avîntul 8 3 3 2 9-11 9
9. IMASA Sf. Gh 8 3 2 3 9- 7 8

10. Metalul Buc. 8 3 2 3 11 9 8
11. 1. 'P. Aluminiu 8 3 2 3 9- 8 8
12. Dinamo Victoria 8 2 4 2 8- 7 8
13*  Rova Roșior» 8 4 0 4 13-15 8
14. Autobuzul 0 3 2 3 7- 9 8
15. Automatica 8 3 0 5 8- 8 6
16. Chimica Tirn 8 2 15 13-17 5
17. Chimia Tr. Mâg 8 2 1 5 9-14 5
10. Canstr T.C.I. 8 1 1 6 7-24 3

etapa viitoare (duminiet
16 octombrie) : A vin tul Reghin
— Dinamo Victoria București.
Constructorul T.C.I. Craiova —
f.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. F.C.M.
Brașov — Nitramonia Făgăraș.
Automatica București — Pro
gresul Vulcan București. Gaz
metan Mediaș — I.P. Aluntifiiu
Slatina. Chimica Tfmâvenl —
Unirea Alexandria. Autobuzul
București — Metalul Bueuresti.
Chimia Tr. Mâgure^e — Rova
Roșiori, Șoimii T.P.A. Sibiu —
Carpați Mîrșa.

Relatări de la D. Mihail, L. 
Malor. M. Ver&tscu. N. Costaclse. 
I. lonescu. B. Stoici». N. Ștefan. 
Gh. Briotâ și D Brănoiu.

gloria 
: Tirlea 
, Totb

RE- 
(mln.

U.T. ARAD — < 
ȘITA 1-1 (1-1) :
26) pentru U.T A... 
32) pentru Gloria.

AURUL BRAD • 
LUPENI 3—1 (1—1) :
(mln. 2 și mln. 82 
Clontoț (min. 64). respectiv 
Ujan (min. 10).

SOMEȘUL SATU MARE 
RAPID ARAD 5—0 (3—0) ;
belea (min. 8). Silaghi (mln. 12, 
17 și 81) și Dorz (mln. 48).

IND. SÎRME1 C. TL’RZH — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—0 
(1—9) : Hațegaau (mtn. M).

„U“ CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA SATU MARE 5—1 (0—1) :
stoica (min. 47). Suciu (mân. 73, 
82 și »0), Dobrotă (min. 43), res
pectiv Pinter (min. 18).

MINERUL CAVNIC — STEAUA 
C.FJt. CLUJ-NAPOCA 2—9 (2—9): 
Cristea (min. 11 81 13).

C.SM REȘIȚA — C.FJI. VIC
TORIA CARANSEBEȘ 2—0 (0—9): 
Florea (min. 58) și Portic 4min. 
72 din 11 m).

C.F.R. TIMIȘOARA — ARMA
TURA ZALAU 6—0 (4—0) : Du
mitru (min. 2. ‘ 18 șl 22), Sandu 
(min. 5 și 70) și Pecarov (mia. 
76).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL MOTRU 4—0 (3—0) =
Mitracu (min. 23), Al. MOldevaa 
(mln. 32 diin 11 m), Vătafu «mln. 
42) și Simu (min. 62).

MINERUL
Ștcfănescu 

din 11

Bo-

*) Echipă peooliiată cu patru 
puncta.

ETAPA VIITOARE (duminică 
16 octombrie) : Politehnica Timi
șoara — Minerul Lupeni. Armă
tura Zalău — Rapid Arwd. Meta
lurgistul Cugir — C.S.M. Reșița, 
Glroria Reșița — ..U“ Cluj-Nape- 
ca, Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 
Someșir) Satu Mare, Olimpia Sntu 
Mare — Minerul Cavnle. C.F.R. 
Victoria Caransebeș — C.F.R. Ti
mișoara. U.T. A.rad — Ind. sîr- 
mei C. Turzii. Minerul Metru — 
Auriii Brad.

î. C.S.M. RFȘIȚA 1 7 0 1 18- 5 14
2. „Peli*  Timiș. 8 5 1 2 25- 9 11
3. ,»U*  Cluj-Nap. 8 5 0 3 16- 6 *10
4. Aurul Brad 8 4 1 3 15-12 9
5. Meta'urg. Cugir 8 3 2 3 12- 9 8
6 C.FJI. Timiș. 8 4 0 4 16-14 8
T Minerul Moîru 8 4 0 4 12-11 8
0. Minerul Ccvnic 8 4 0 4 8- 8 8
9. Ind zîrmei 8 4 8 4 8- 9 8

10. Someșul S.M. 8 4 0 4 14-15 8
19. C.F.R. V. Coran. 8 4 0 4 7-15 8
12 Armatura Zalău 8 4 0 4 8-16 8

-14. Min. tupen» 8 3 1 4 7- 8 7
Gloria Reșița 8 3 1 4 8- 9 7

15. Olimpia S. M. 8 3 0 5 12-17 6
10 U.T. Amd 8 2 1 5 9-15 5
17. Rapid Arad 8 2 1 5 5-20 5
10. St. CFR Cj.-WJ 8 3 0 5 18-12 2

Recitări <le la N. StrAjan. AI. 
JureS» Z. Covaci, P. Tonea» I. 
Lespuc, Z, Debreteni, P. Fuchs, 
C. Cre;u și M. V»!eea«n.



RULMENTUL BRAȘOV A TRECUT

în Sala sporturilor din Tîr- 
goviște s-a încheiat cel de al 
treilea turneu al Diviziei 
feminine „A“ de handbal. După 
8 etape pe primul loc în cla
sament se află Rulmentul Bra
șov cu 22 p (golaveraj 210— 
172) urmată, cu același nu
măr de puncte, de Știința Ba
cău (178—148)'. în partea de 
jos a clasamentului situația s-a 
schimbat, de asemenea, Mure
șul trecînd de pe ultimul loc 
— cedind nedorita poziție Progresul București — pe poziția 

‘ a 9-a.
în ultima zl partida care a 

retinut atenția spectatorilor, 
printr-un handbal — în cea 
maî mare parte a timpului — 
de foarte bună calitate, a fost 
cea dintre Rulmentul Brașov 
și Hidrotehnica Constanța.

Iată, pe scurt, notatii de la 
cele șase întîlniri de sîmbătă :

RULMENTUL 
HIDROTEHNICA 
ȚA 28—21 (16—8). 
te de orice ni se pare intere
sant să consemnăm că am asis
tat la o dispută în care rolul 
principal l-au deținut handba
liste 
Remus 
lungul 
impus 
pid. 
teză, 
totodată reale virtuți 
ce, mingea circulînd cu o pre
cizie pe care de mult nu am 
văzut-o la o echipă feminină 
românească. Aproape toate 
acțiunile ofensive, ale bra- 
sovencelor s-au încheiat cu 
goluri spectaculoase. Mariana 
Oacă fiind cea care și-a con
dus excelent echipa în atac 
și a marcat gol după gol. în 
poartă. Elena Drăgănescu a 
avut o prestație de zile mari, 
debusolindu-le. pur și sim
plu, pe adversare cu inter
vențiile ei oportune și exacte, 
în aceste condiții (Rulmentul a 
condus chiar șl cu 11 goluri : 
22—11 în mîn. 40) handbaliste
le de la Hidrotehnica — deși 
au avut momente cînd au în
scris spectaculos — trebuiau 
să se concentreze în primul 
rînd asupra reducerii handi
capului. Au marcat : Oacă 21,

BRASOV — 
CONSTAN- 
Mai înain-

brașovence 
Drăgănescu) 
celor 60 de 
jocului un 

Acționînd în 
Rulmentul a 

reale

(antrenor 
care de-a 

minute au 
tempo ra- 
mare vi- 
demonstrat 

telini-

W CUPA ffPER niEI“
LA CA1AC-CAN0E

Pe lacul Snagov s-a desfășurat 
„Cupa Federației“ la caîac-<?anoe, 
eon curs rezervat seniorilor și 
juniorilor, una din ultimele com
petiții ale sezonului. Iată cîști- 
gătorii : seniori : probe de 1000 

” 1 : G. Iacob
C 1 î M. Timofte (Steaua) 

K 1 F 500 m : Calina 
(Dinamo) 2:13,0 ; K 2 î 
(Davidhazl — Sava) 3:46,3; 

Dinamo (Bușea — Lonescu) 
; K 4 î Steaua _(E. Bîrlâ- 

— Iotnescu —
K 2 F

(Steaua)m, : K 
4:15,0 ; 
4:37,5 ;
Pepov 
Steaua 
C 2 î T 
4:04,0 J
<leanu — Iones-cu — Frlgioi-u — 
Axente) 3:23,4; K2F — 500 m : 
Dinamo (Popov — Volcu) 1:59,1 ; 
probe de 500 m : K 1 : iacob 
1:58,3 ; C 1 : V. Grigore- (SIMA- 
RED Bala Mare) 2:13,9 ; K 2 : 
Dinamo (Soroceanu — Fllipov) 
1:47,9 ; C 2 î Steaua (Cobzarenco
— Timofte) 1:57,6. juniori : probe 
de 1009 m : K 1 : A. Scoică 
(Marina Orșova) 4:21,0 : C 1 : 
G. Casimachi (Portul Brăila) 
4:48,0 ; K 1 F —• 500 m î Mari- 
lena Ciucur (Politehnica Timi
șoara) 2:17,6 ; K 2 : Marina Or
șova (Scoică — Gîrbovan) 3:56,0; 
C 2 î Chimia Rm. vileea (Anto
nescu — Anescu) 4:15,5 ; K 4 : 
C.S. Brăila (Năstase — Bercea — 
Pavel — Țigănuș) 3:31,7 ; K 2 F
— 500 m : “ “ * —
(lande — 
de 500 m : 
Constanța) 
ehi 2:17,0 ;
2:03.2 ; ~ 
nesou ______ ___ -
Chimia Rm. Vileea (Aneseu —
Antonescu) 2:05,0 ; K 4 : C.S. 
Brăila (Țigănuș — Bogdan — Pa
vel — ~ ‘ ' — — 1 “ '
MENT 
Steaua 
limp ia _ 
rina Mangalia __ _________
Baia Mare 17 p etc. : juniori : 
Marina Orșova 90 p, C.S. Brăila 
65 p. Dinamo 62 ,p. Danublu Tul- 
cea 51 p, Chimia Rm. Vîlcea 49 
P. Constructorul Timișoara 39 p. 
CLASAMENT GENERAL : Di
namo 1M p. Steaua 181 p. Mari
na Orșova 90 p. C.S. Brăila 80 p. 
Constructorul Timișoara 52,5 p, 
Daaubiu Tulcea 51 p. Chimia Rm. 
vncea « p. Portul Brăila 45 pr 

CLASAMENT PE JUDEȚE: 
Bucumti 170 p. Brăila 113 p.

M p. Tulcea 80 p. Mehe
dinți 73 p Galați 52 o etc.

Politehnica Timișoara 
Ciucur) 2:02,6 ; probe 
K 1 : G. Murat fCSȘ 
2:02,3 ; C 1 î Casima- 

, K 4 F : C.S Brăila 
K 2 : Dinamo (A. Io- 
— Duieă) 1:54,0 ; C 2 :

Bobocea) 1:43,5. CLAsa- 
PE echipe : seniori : 

149 p, Dinamo 124 p. O- 
23 p. Delta Tulcea și Ma- 

24 p. simarfd

Călin 3, Neică 2, Demeter 
Beschi 1 — pentru Rulmentul ; 
Bocănealâ 7, Dimofte 4, Braț 4, 
Cazacu 3, Matarangă 2, Chirilă 
L Au arbitrat foarte bine 
Marin Marin și Ștefan Șcrban 
(București).

TEXTILA BUHUȘI - 
GREȘUL BUCUREȘTI 
(4—4). Progresul a

PRO- 
11—11 

condus 
da 9 ori, prin această prismă 
meritînd victoria. Dar 
putut-o realiza pentru 
a ratat mult spre sfîrșit, 
textilistele s-au apărat 
Au înscris : Racliș 3, Fopoviei
3, Imbrîșcă 3, Buftea 1, Uaidău 
1, respectiv Cămul 3, Mano- 
lescu 2, Panait 2, Crișu 1, Biro 
1, Pislaru 1, Sotiriu 1. Au 
bitrat bine C. Cristca și 
Dumitrescu (Constanța).

RAPID BUCUREȘTI 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 
19 (11—9) .......................
a rapidistelor, pentru care 
muncit mult și au meritat-o. 
Au marcat: Grigore 8, Oprea 
7, Romele 3, Ștefan 2, Stanciu 
1, Andrei 1, respectiv V. Con
stantinescu 5, Simion 3, Grigo- 
raș 3, G. Constantinescu 3, 
Mălureanu 2, Pădurean 2, Nuțu
1. Au condus bine I. Manoliu 
ji St. Ocncanu (Sibiu).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 19—19 (11—15). Deși 
au condus în majoritatea tim
pului cu cite două si trei go
luri, mureșencele au cedat 
în final inițiativa, care a tre
cut de partea Constructorului. 
Și nu a lipsit mult ca timișo- 
rencele să ciștige. Au marcat : 
Oncu 10, Palici 3, Torjoc 2, Cis- 
maș 2, 
respectiv 
Laszlo 4, Pereș 
ia 1, Frîncu 1. 
P. Cirligcanu 
(București).

ȘTIINȚA BACAU — A.E.M. 
TIMIȘOARA 17—17 (10—8). Bă- 
câuancele s-au aflat la cirmă 
da 12 ori, uneori ayînd 
goluți 
numai 
reușit 
multor 
te. 
finalul 
egal 
Ciubotaru 8, Ilrițcu 5, Mozsi 3, 
Voinea 1. respectiv Cojocaru 7, 
Lutaș 6, Popa 3, Ștefanovici 1. 
Au condus cu greșeli, dictind 
decizii contradictorii. Gh. Mi- 
halascu si N. Iancu (Buzău).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
— TEROM IAȘI 26—21 (14—7). 
Aproape întreaga repriză în
tîi ieșencele nu s-au regă
sit. Dar diferența mare de 
la sfirșitul primei părți este 
și urmarea jocului bun al Chi
mistului, si mai ales al Măriei 
Verigcanu, adevărat creier al 
echipei. Au marcat : Veri- 
geanu 9, Țipi 5, Nicolela Petre
4, Torok 3, Andronache 2, Pes- 
trea 2, Băzărincă 1, 
Avădanei
2, Costin 
Onet 1. 
Purică și

bine.

A 6-a SESIUNE
ar- 
Gh

__________ 22—
Victorie prețioasă 

au

Cojocărita 1, Vasu 1, 
Dorgo 5, Bărbat 5, 

2. Feier 1, Stro- 
Au condus bine 
si T. Curelea

2 si 3 
condus
nu au 
cauza

avans (A.E.M. a 
de 3 ori). dar 
să ciștige din 
ratări. Pe de altă par- 

timișorencele
de meci, 

merituos.
au fortat 

reușind un 
Au marcat :

RM.

respectiv
9, Corban 5, Covaliuc 
2, Turbate 1, Popa 1, 
Au arbitrat bine D. 
V. Frhan (Ploiești).

Ion GAVRILESCU

VIRGINIA RUZICI

SPORTIVE
BELGRAD (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat, vineri, 
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni 
a Conferinței sportive europe
ne. la care au participat repre
zentanții organizațiilor sportive 
guvernamentale si neguverna
mentale din 26 de țări de oe 
continent. In cadrul lucrărilor, 
ținute sub deviza „Europa si 
lumea*,  delegația română a 
prezentat unul dintre referatele 
principale, cu tema „Contribu-

IN FINALA
finală aleîn sferturile de 

turneului international feminin 
de tenis de la Detroit, iucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—1 6—2 pe
Wendy Turnbull (Australia). 
Alte rezultate : Zi na Garrison 
(S.U.A.) — Sylvia Hanika
(R.F.G.) 2—6. 6—2. 6—2 ; Sha-

CIȘEIOĂTORI Al TURULUI TURCIEI
ANKARA. 9 (Agerpres). — 

Cea de-a 19-a ediție a Turului 
ciclist al Turciei s-a încheiat 
la Ankara cu victoria rutierului 
român Mircea Romașcanu la 
individual si a selecționatei 
României, ne echipe, sportivii 
români fiind, din prima pînă 
în ultima etapă, protagoniști 
ai acestei competiții, relatează 
corespondentul agenției turce 
de presă „Anadolu Ajansi".

Mircea Romașcanu. 
tor în patru etane. 
cursa pe locul întîi cu 
urmat de coechipierii 
nel Nicolae. la 8:15.
Constantinescu la 8:58. Gheor- 
ghe Lăutarii la 17:10. Pe locul

tnvingă- 
termină 

28h53:51, 
săi Cor- 
Valentin

A CONFERINȚEI

5 s-a clasat Omor Erickî (Tur- ~~ 
cia) la 26:16.

Clasamentul pe echipe : I. 
România — 82h 48:35 ; 2. Tur
cia — 83h 35:45 ; 3. U.R.S.S. — 
83h 55:29 etc.

Penultima etapă, a 7-a. Bolu- 
Ankara (80 km) a fost cîștj- 
gată de concurentul sovietic 
Marat Ganev cu 2h 12:20. ur
mat în același timp de Romas- 
canu și Omer Ericki. Ultima 
etapă, a 8-a. desfășurată înx 
circuit oe străzile oraisului An
kara (50 km) a fost cîștigată 
de Mircea Romașcanu în lh 
23:17. Etapa a 6-a. disputată 
pe un traseu montan între o- 
rașele Bolu sl Izmit, a revenit 
lui Mircea Romașcanu. care a 
sosit detașat cu un avans de 
aproape două minute. fiind 
cronometrat pe distanta de 
140 km în 4h 04:32. Pe locul 
doi. la 1:50. s-a clasat sovieti
cul Marat Ganev.

EUROPENE
tia sportului la cooperarea in
ternațională**.

Cu acest Drileî. România a 
fost aleasă membră in Comi
tetul de coordonare centru vi
itoarea sesiune a Conferinței 
sportive europene (Marea Bri- 
tanie. 1985). Pentru această se
siune. delegația română a pro
pus ca temă generală ..Sportul 
*1 tineretul*,  ca o contribuție 
specifică la Anul international 
al tineretului (1965).

„CUPA KORACI- LA BASCHET
în partidele retur ale primei 

runde a competiției internațio
nale de baschet masculin dotată 
cu „Cupa Koracl" au fost în
registrate rezultatele : Heraklis 
Salonik — Giants Osnabruck 
87—95 (63—90). Soleuvre (Lux.)
— AEK Atena 106—81 (72—114). 
Eczacibasi Istanbul — Cseoel 
Budapesta 99—77 (95—90). Besik- 
tas Istanbul — Spartak Pleven 
78—65 (80—99). Sonex Edimburg
— Juventus Caserte (Ita.) 80— 
107 (72—135).

2-0 INU.R.S.S. POLONIA 
C.E.

Ieri, la Moscova, in 
nariile campionatului 
pean (grupa a 2-a). U.R.S.S. a 
întrecut Polonia cu 2—0 (1—0) 
și conduce în clasamentul gru
pei cu 9 p în 5 jocuri, urmată 
de Portugalia 6 p (4 j). Polo
nia 4 p (5 j) și Finlanda 1 p 
(6 j).

prelimi- 
euro-

lizind 100 000 de franci 
țieni. Cele mai drastice 
pendări : Bankovici șl 
voski (ambii Steaua roșie Bel
grad) și McDougall (Șt. Mirren) 
— cite 4 meciuri, toft eliminați 
pentru brutalități.

CAMPIONATE...

PELE : „REGULILE FOTBALULUI 
TREBUIE MODIFICATE*

Aflat la Paris. Pele a decla
rat în cursul unei 
sportive la televiziune 
sosit timpul ca fotbalul 
modifice unele reguli, 
du-se, mai ales, măsuri 
potriva violenței. „Trebuie să 
ne gindim toți, în frunte cu 
președintele Joao Havelange, la 
viitorul fotbalului. Aproape 
toate sporturile și-au modifi
cat regulile, fotbalul a rămas 
neschimbat, 
neapărat ceva 
lentei, pentru a permite 
balului să ne 
nuare, acele emoții cane 
golurile".

emisiuni 
că a 
să-și 
luîn- 

îm-

Trebuie făcut 
împotriva- vio- 

fot- 
ofere, în conti- 

sînt M
SANCȚIUNI DICTATE 

DE U.E.F.A.

pri-în urma meciurilor din 
mul tur al cupelor europene, 
Comisia de disciplină a 
U.E.F.A. a suspendat 19 jucă
tori și a dictat amenzi tota-

KATHY JORDAN

LA DETROIT
ron Wals (S.U.A.) — Barbara 
Potter (S.U.A.) 6—1. 6—3 ;
Kathy Jordan (S.U.A.) — Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia) 6—0. 
6—0.

în semifinale : Ruzici — 
Walsh 6—4. 7—6 ; Jordan — 
Garrison 6—2. 6—1. Rezultatul 
finalei nu ne-a parvenit.

elve- 
sus- 

Dur-
3—1. Toulon ..„.>arg
1—3. Conduce Bordeaux cu 
21 p, urmată de Monaco 19 p, 
Auxerre șl Paris St. Germain 
18 p. Pe ultimele locuri... 
Toulon 9 p, Rennes 6 p.

ALTE REZULTATE

ITALIA (et. 5) Avelino — 
Torino 0—0, Catania — Pisa 
2—0, Fiorentina — Udinese 
0—0. Inter — Napoli 1—0. Ju
ventus — Milan 2—1, Roma — 
Genoa 1—0, Sampdoria —■' La
zio 1—1, Verona — Ascoli 3—1. 
în clasament : Juventus 9 p, 
Roma 8 p, Fiorentina, 
și Torino 7 p ; pe 
locuri : ...Inter, Napoli 
noa 3 p. Pisa 2 p.

FRANȚA (et. 13), 
Bordeaux 0—0, Metz
1— 0, Saint Etienne
2— 0. Monaco — Nimes 
Paris St. Germain — Sochaux
3— 1, Auxerre — Rennes 1—0 
Nantes — Rouen 3—0, Laval — 
Toulouse 1—0, Lens — Nancy ■

Verona 
ultimele 

si Ge-

Brest —
— Bastia
— Lille

5—1,

• La Tokio, in preliminarii
le turneului olimpic (zona A- 
sia — Oceania) : Japonia — 
Noua Zeelandă 0—1 (0—0).

• Meciuri amicale : La A- 
suncion : Paraguay — Peru 
4—1 (3—1) ; la Manama : Ku
weit — Southampton 2—1 (1—1)'; 
la Luxemburg : Luxemburg — 
Standard Liege 5—3 (4—1).
• In turul II al ..Cupel R.F. 

Germania" S.V. Hamburg a cîș- 
tigat cu 4—1 (2—0) meciul dis
putat în deplasare cu echipa 
din liga secundă S.C. Freiburg. 
Alte rezultate : Monchenglad- 
bach — Bielefeld 3—0. F.C. 
Koln — Offenbach 6—2. Kiel — 
Bayer Uercfinfien- 1—2, Burglen
genfeld — Bremen 0—o.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
10.x

11.X

12.X

13. X
14. X

15.X

AUTOMOBILISM : „Raliul Faraonilor” (pînă la 16.X) ; TE
NIS : Turnee Internaționale pentru pentru Marele premiu 
masculin, la Sydney șl Basel, pentru Marele premiu fe
minin, la Tampa și Tokio ; BOX : Meci pentru titlul eu
ropean la cat. șeml-mijlocle, Gilles Elbllis (Franța) șl Fran
kie Decaestecker ' ‘ “
TENIS : Tragerea 
ediție a „Cupei 
pentru supercupa _ . _
Hamburg ; Danemarca — Luxemburg în C.E. de cădeți. 
FOTBAL : Meciuri in preliminariile C.E. : Scoția — Bel
gia, R.D. Germană — Elveția, Ungaria — Anglia, Danemarca 
— Luxemburg, iugoslavia — Norvegia, Turcia — Irlanda 
de Nord, Irlanda — Olanda ; în preliminariile olimpice : 
U.R.S.S. — Bulgaria ; Meciuri amicale : Țara Galilor — 
România șl Bulgaria — Polonia ; JUDO : Campionatele 
mondiale, la Moscova (pînă la 16.X).
FOTBAL : Meci ta C.E. de cădeți : U.R.S.S. — Finlanda. 
HANDBAL : Campionatul mondial feminin de tineret, în 
Franța (pînă la 22.X) ; BOX : Meci pentru titlul european 
la cat. super-ușoară, la Milano : Patrlzlo Oliva (Italia) — 
Juan Jose Glmenez (Spania).
FOTBAL : Meci în cadrul preliminariilor C.E.: Italia — Sue
dia: CICLISM: Turul Lombardiel ; PENTATLON MODERN: 
C.M. de juniori, la Los Angeles ; AUTOMOBILISM : Ma
rele premiu de la Kyalamt (ultima etapă a C.M. for
mula 1).

(Belgia), într-o gală, la Paris.
la sorți a meciurilor pentru următoarea 
Davis“, la Londra ; FOTbai, : Meci 
europeană, Hamburg — Aberdeen, la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX $ TELEX @ TELEX $ TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX $ TELEX ® TELEX
BOX • La Frankfurt pe Mata, 

vest-genmanul Rene Weller l-a 
învins prin KO ta prima re
priză pe americanul James Or
tega, deținătorul titlului de cam
pion mondial la categoria su- 
per-pană (versiunea WAA). World 
Athletic Association (WAA) este 
a treia organizație mondială a 
boxului profesionist, care re
cunoaște altl campioni ai lumii 
decît WBC și WBA. « O nouă 
victimă a ringului profesionist : 
mexicanul Gtao Penez ,'24 de ani) 
șl-a pierdut viața după meciul sus
ținut la categoria ușoară cu porto- 
ricanul Juan Ramon Cruz la Madi
son Square Garden din New 
York. Perez a pierdut prin KO 
în repriza a 7-a. s-a prăbușit

pe ring, și a decedat după sase 
zile la spital. El este al 8-lea 
boxer profesionist care îșl pier
de viața In acest ah în urma 
loviturilor primite pe ring.

RUGBY • In primul din cele 
cinci jocuri pe care le va dis
puta fa turneul din Tara Gali
lor, echipa Japoniei a întrecut 
cu 17—13 (17—0) formația ' clu
bului Abertllliery.

ȘAH • Congresul federație-’ 
internaționale (F.I.D.E.), care se 
desfășoară la Manila, a hotărlt 
să scurteze de la trei la doi ani 
durata ciclului de desfășurare a 
campionatului mondal in-dlv‘ 
Noile date ale meciurilor semi
finale ale actualei ediții a tur
neului candidatilor. G. Kasnarov

— V. Korctaol și Z. RibU 
Simîslov. n-au fost încă 
în afara Olimpiadelor 
care se vor desfășura 
ttauare din doi in doi 
meazâ 
pionat 
se va 
ani.

tenis. • în 
de la Brisbane, ..... 
Cash l-a întrecut cu 4—6,
6— 3 pe compatriotul său 
McNamee. In semifinale:
— Gilbert (S.U.A.) 7—5.
7— 6. McNamee — 
(Australia) 6—3. 7—6. 
nala turneului de la 
suedezul Mats Wilander l-a în 
trecut categoric pe argent1™’-

să fie organizat 
mondial 
disputa

V. 
fixate, 

șah iste, 
în con- 
anl, ur- 

_ un cam-
pe echipe care 

la fiecare patru

finala turneului 
australianul Pat

6—4.
Paul
Cash
6—7, 

Fitzgerald 
• In fi- 
Ba ree l on a

nul Guillermo Vilas : 6—0. 6—3, 
6—1. în semifinale : Wilander
— Gomez (Ecuador) 6—3, 7—6,
Vilas- — Smid (Cehoslovacia) 7—6, 
6—1. • Semifinalele turneului
feminin de la Lyon : Catherine 
Tanvier (Franța) — Pascale Pa
radis (Franța) 6—4, 6—1, 
Temesvarl (Ungaria) — 
Christine Cailei a (Franța) 
6—4.

Andnaa 
Marie- 

6—2.

primulTENIS DE MASA o In
tur al C.C.E. (masculin), Univer
sitatea Craiova a Întrecut. la 
Apeldoom (Olanda) cu 5—2 e- 
chipa locală Veluwe. In turul se
cund. Universitatea Cra'ova va 
întîfal pe Spartacus Budapes
ta.

RMoCțio ț, qd-ninutfoțio cod 79773 București «tr. V Conto 16, ol al 7 R l tel centrală 11.79.70 )< It S0 59 ectio 'o-șro 12 42 98; interurban 437; telex 10 359 romsn Tiporu- 8 ..Inlormo ■- 
rentm ftră'nălote , obonomente orln HEXIM - departamentul exaorr maori dresă 7.0 Bor ’36-131 e:e> -1 226 București, str. 13 Decembrie nr. 3 R. I, 2. S. 4 10363

\


