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Miine seară, la Wrexham

FOTBALIȘTII ROMANI Șl GALEZI,
PENTRU A TREIA OARĂ FAȚĂ IN FAȚĂ

în cursul zilei de ieri a ple
cat cu avionul spre Țara Ga
lilor echipa reprezentativă a 
României, care miercuri sea
ra urmează să intîlnească la 
Wrexham formația țării 
gazdă. Va fi cel de al 12-lea 
joc al „tricolorilor" in 1933. un 
important 
tidelor 
C. E. cu 
ambele 
plasare.
rea 
Moraru — 
Stcfănescu, 
done, 
Munteami II, Văetus 
dași ; 
BolSni, 
— mijlocași 
taru, Coraș 
tial 
rea

test înaintea par- 
din preliminariile 

Cipru și. Cehoslovacia, 
programate 
Au făcut

în de- 
deplasa- 

următorii jucători : Lung, 
portari : Rednic,

Iorgulescu, An- 
Iovan, Ungureanu. 

fun- 
Țicleanu, Augustin, 
Klein. Irimcscu, Hagi 

; Gabor, Cămă- 
— înaintași. Ini- 

trebuia să facă deplasa
și internaționalul craio-

vean Bălăci, dar el nu s-a pre
zentat ia convocare. întrucît a 
a fost accidentat în meciul de 
duminică cu Politehnica Iași. 
Cit despre Hagi, schimbat în 
min. 31 al partidei Sportul stu
dențesc — F. C. Argeș, el — 
ca dealtfel toti jucătorii che
mați — a fost supus unui con
trol medical riguros de către 
o comisie de specialiști. *

Imediat după controlul me
dical. întreg lotul a luat par
te Ia o ședință de pregătire. 
Antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Radulescu au pus 
accentul pe omogenizare, dar 
și pe unele probleme de joc 
ce tin de finalizare, de calita
tea ei. Cît despre partida de 
la Wrexham, ea constituie pen
tru cuplul nostru de antrenori 
un mic jubileil : va fi cea de-a 
25-a condusă de ei. Jumătate

‘dintre cele 24 disputate pînă 
acum au fost cîștigate. 5 s-au 
încheiat la egalitate si 7 
fost pierdute. Golaveraj : 35— 
25.

Cît despre adversarii noș
tri. așa cum am mai anunțat, 
antrenorul Mike 
convocat pentru 
3-a confruntare 
mână următorii 
Southall (Everton).
(Lincoln City) — portari ; Hop
kins — “ 
ham). 
City).
Jones 
Jacket 
ley), P. Nicholas
James (Stocke City), M. Tho-

Mirceo TUDORAN

au

England a 
această a 

galezo-ro- 
jucâtori : 

Fclgate

(Fulham). Price (Tottep- 
J. Charles II (Swansea 
Ratcliffe

(Chelsea) 
(Watford).

(Everton), J. 
— fundași ; 
Flynn (Burn- 
(Arsenal). R.

(Continuare in pag 2-3)

După etapa a 7-a a Diviziei ,,k“

CAMPIONATUL NU SE RIDICĂ, ÎNCĂ, LA COTELE
V

»

Recitai de oină pc stadionul Tineretului din Capitalii

CEA MAI LUNGĂ
ȘI MAI PASIONANTĂ FINALĂ

Antrenorul emerit Al. Rafai- 
lcscu, unul din autorii mono
grafiei sportului nostru națio
nal. afirma că a asistat dumi
nică la cea mai lungă și poate 
cea mai viu disputată finală 
de campionat din istoria olnei. 
Cine au fost autorii acestui 
veritabil record, datorită că-

și astfel C.P. ..Casa Scinteii* 
și Dinamo au terminat cam
pionatul la egalitate de punc
te: 23. Conform regulamentu
lui. cele două candidate la pri
mul loc s-au reîntîlnit intr-un 
dublu meci de baraj, furnizînd 
un adevărat recital, care l-a 
determinat pe președintele ar

Dinamoviștii la citeva minute după ce au îmbrăcat tricourile de 
campioni (rindul de sus, de la stingă la dreapta) : antrenorul 
Gh. Vlase, I. Minac, Gh. Chițu, C. Oancea, Al. Bobeică, N. Pau- 
lescu, Tr. Perșinaru, I. Paulescu, FL Dincă. V. Sebe — pre
ședintele secției; (jos) — M. Andrușcă, T. Sîrbu, N. Păsărică, 
I. Fundățeanu, P. Stoian. Foto : D. NEAGU

EVOLUȚIILOR ECHIPELOR NOASTRE REPREZENTATIVE

ruia numeroșii spectatori veniti 
pe Stadionul Tineretului din 
Capitală au fost reținuți a- 
proape trei ore în plus peste 
program 7 Dinamo București, 
lansată din start în cursa pen
tru păstrarea invidiatului titlu, 
multipla campioană a țării, 
C. P. „Casa Scînteii", decisă, 
mai mult ca orieînd. să-i depo
sedeze de titlu pe principalii 
lor adversari, și — de ce nu 7 
— Universitatea București, e- 
chipă plină de elan, care în 
turneul de la Călărași a 
încurcat... ițele. în evidentă 
ascensiune de formă, tipografii 
si-au realizat (rețineți în ulti
mul meci al reuniunii finale) 
obiectivul propus, învingînd în- 
tr-un ioc de uzură pe dețină
torii titlului cu 20—17 (10—10)

sociației sportive Dinamo Bă- 
neasa. Darie Budeanu, un prie
ten statornic al sportului nos
tru național, să exclame : „Oi
nă este deosebit de frumoasă 
cînd se întilnesc echipe temei
nic pregătite ! Nici nu slin 
cînd au trecut cele trei ore 
de joc...“.

într-adevăr. acești iscusiți 
oiniști care sînt dinamoviștii 
Si tipografii bucureșteni. au 
făcut ca minuscula minge să 
poposească adesea peste linia 
de fund a terenului (C.P.B. a 
realizat 17 și dinamoviștii 14 
puncte suplimentare) : în re
prizele de la ..prindere" au

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. Z-3)

Camp.onatul 
se agită.

primei divizii 
In sensul bun 

cuvîntului dar, din păcate, 
oferă și destule lucruri 
puțin plăcute. Ne gîndim, 
primul rînd, la calitatea 
destă a partidelor, chiar la 
ciul liderului, pe care 
rui nostru 
îngăduință 
tru nivelul jocului din prima 
repriză. Acesta e adevărul, în- 
tr-o perioadă in care fotbalul 
nostru obține rezultate bune în 
confruntările internaționale —

al 
ne 

mai 
în 

mo- 
me- 

ironica- 
îl notează cu 7 cu 
Si asta doar pen-

recent, rezultatul e-cel mai
gal realizat de olimpici, mier
curi, la Utrecht, unde gazdele 
noastre, inclusiv conducăto
rii federației olandeze, a- 
dresau felicitări jucătorilor și 
antrenorilor pentru frumoa
sa comportare — campionatul 
nu se ridică la nivelul aștep- 

Iată un argument care 
să

tat. 
vine 
noastră : 
care au evoluat duminică 
echipele 
van și Coraș au fost trecuți

întărească afirmația 
dintre olimpicii 

în 
lor de club, doar lo-

IU Cttna iWt W dc CN Judo dc la moscova

AMBIȚII CODITE PE MUNCĂ
. . . ■*., ină la

Mai sint citeva zile je
Campionatele mondial • .
judo, programate de id 
duminică pe tatami dir rnarea 
Sală a sporturilor de la Mos
cova. Competiția este aș- • 
teptatâ cu deosebit interes, la 
Start fiind prezenti majorita
tea campionilor din 1981, de la 
Maastricht 
renume, în 
gazdă, din 
goslavia, 
cei din țara „soarelui răsare1 
— Japonia — unde s-a născut 
acest sport. Sportivii noștri vor 
fi prezenți la marea confruntare 

:ate- 
orin

(Olanda), sportivi cu 
primul rînd din țara 
Franța, Belgia, lu- 

Italia și bineînțeles

Gheorghe Dani 
Constantin Niculae

Ștefan Nagy
ta), Mwcea 
mijlocie), 
(mijlocie), 
(semigrea) 
(grea), avînd ca 
Alexandru Vasile
vra.

I-am urmărit 
cute pe . „tricolori" 
cru pe saltelele Complexului 
sportiv „23 August", sub în
drumarea antrenorilor si sub

de la 
geriile

Moscova la toate 
de greutate.

(superușoară), 
(semi- 
(ușoa- 
Vwhă- 

Toma 
Năîtică 

Cioc

Mihalache 
Costcl

Și

cu majuscule in casetele teh
nice ale cronicilor !

Campionatul actual reține a- 
tenția prin citeva lucruri inte
resante, 
liderul 
după numai 7 
tanțat la 3 puncte, 
lansat, cu victoriile 
radea 
de la 
prins 
dente 
ca să 
der deloc intimplător, Sportul 

• ocuoă locul al doilea și la pro
centul de 
doilea rînd, 
semnat și 
a actualei campioane 
namo. Anul trecut. ___
Iui Mulțescu si Moraru nu cu
noscuse infrîngerea 22 de 
etape. Și nu ar fi acesta prin
cipalul motiv de îngrijorare 
pentru că F. C. Olt — învin- 
gătoarea 
echipă bună, 

pe «tore 
zionarele noastre 

în sfirșit. etapa 
viziei „A" nu se

în primul rînd. iată. 
Sportul studențesc, 

etape s-a dis- 
Startul său 

de la O- 
si Ploiești si cu egalul 

Hunedoara, le-a cam sur
pe celelalte preten- 

la cucerirea titlului. Și 
demonstreze că e un li-

eficacitate. în al 
etapa a 7-a a în- 
prima infrîngere 

- Di- 
echipa

„Cupa Liliana Ronchetti“ la baschet

„U“ CLUJ-NAPOCA A OBȚINUT
PROMOVAREA ÎN MINUTUL 40

\
Mihai 
antrenori pe 

si Dorin

zilele
la

Ga-

tre- 
lu-

Nicolae CHINDEA

(Continuare In pao a 4-a'i

La ultimele antrenamente Constantin Niculae executind unul 
dli procedeele sale preferate

campionilor — este o 
capabilă să

„A“.
a 7-a 
va uita cu- 

rînd prin marea surpriză de la 
Craiova. Universitatea. în
vinsă acasă de către Politeh
nica Iași ! Semnatarul aces-

în-

a Di-

Constantin ALEXE

(Continuare in nao ?'3)

AZI, LOTUL DE DOI, SUB
Lotul reprezentativ de box 

s-a reunit sub conducerea an
trenorului emerit Ion Popa 
în vederea importantelor gale 
internaționale pe care le va 
susține în luna noiembrie. 
Este vorba de dubla întîlnire 
cu reprezentativa R. D. Ger
mane (la București si Galați) 
și de Balcaniadă, găzduită la 
această ediție de Grecia 
Urmărind o cit mai bună pre
gătire pentru aceste evenimen
te pugilistice. s boxerii din 
lotul national vor susține 
meciuri de verificare într-o 
atractivă reuniune ce va 
avea Ioc azi (ora 17) în Sala 
sporturilor din Călărași. în pro
gramul acestei gale de verificare 
figurează si campionul „mij
lociilor" noștri, Dorit Mari- 
cescu, sportiv spre care se în
dreaptă acum în mod deo

După cum am mai anunțat, 
echipa feminină de baschet 
Universitatea Cluj-Napoca a 
eliminat din „Cupa Liliana 
Ronchetti" formația italiană 
Unimoto Cesena (79—75 la 
Cluj-Napoca, 60—62 la Cesena) 
și s-a calificat în optimile 
de finală ale competiției. La 
înapoiere de la Cesena, an
trenorul Nicolae Martin ne-a 
dat citeva amănunte : „Gaz
dele au condus tot timpul, a- 
vînd în min. 22 un avans de 
10 puncte, iar in min. 28 de 7 
puncte. Am refăcut, iar în 
min. 40 Gheorghița Bolovan 
a înscris cos si aruncare liberă, 
aWrtmA ctWv&a. Va. numai 2 
puncte diferența (W—ftS) pt 
care le-a menținut, deși bas
chetbalistele de la Unimoto 
au încercat să obțină mingea 
prin faulturi repetate. Noi, 
însă, nu le-am executat, ci 
am preferat să repunem min
gea în joc de la linia laterală 
Punctele formației noastre 
au fost marcate de : Pali 25 
Bădinici 12. Bolovan 9 — care

au avut cea mai bună presta
ție Popa 6. Kiss 6. Bagiu 2 ) 
coșgeterele adversarelor t
Gwinn 20, Cr. Tonelli 14. Ire
proșabil arbitrajul lui S Oblak 
(Iugoslavia) și G. Huber (Aus
tria)".

SELMWWX MV S\>\\A
A RO’lANIH

PE PRIMIT LOC LA SOFIA
S^OFIA, 10 (Agerpres). — 

Conincursul international de spa
dă. de la Sofia a fost cîștigat 
de selecționata României (Ni- 

i co.iae Bodoczi, Liviu Constan- 
tincscu, Nicolae Felix, Sorin 
Sajtoc, Rudolf Szabo), clasată 
pe primul loc cu 5 victorii. Pe 
locurile următoare s-au situat 
echipele R. D. Germane — 4 
victorii și Poloniei — 3 victorii.

„LUPA- SELECȚIONERILOR
sebit atenția iubitorilor spor
tului cu mânuși de ia noi. 
datorită faptului că el a 
fost invitat la Roma să parti
cipe la „Cupa Mondială", fă- 
cind parte din prima reprezen
tativă a Europei. Marices- 
cu va avea ca adversar la Că
lărași un puncheur redutabil 
metalurgistul bucureștean Ma
rios Popa. Iată si alte meciuri 
din programul galei de veri
ficare a lotului : Titi Cercel 
(Dinamo) — Ion Bona (Stea
ua). Ion Stan (Dinamo) — 
Valerieă Dumitriu (Metalul 
București) Gheorghe Simion 
(Metalul București) — Traian 
Gavrilaș (IMUC București), 
Dumitru Senciuc (AEM Timi
șoara) — Gheorghe Adafinci 
(Dinamo București). Vor ve
dea dacă de data aceasta se
lecționerii lotului vor fi scu
tiți de... surprize.

BOXERUL C. ȚIȚOIU - 

ÎNVINGĂTOR LA BERLIN
BERLIN, 10 (Agerpres). — 

Participind la turneul interna
țional de box de la Berlin, 
Constantin Tițoiti (muscă) a ob
ținut medalia de aur, întrecind 
în finală pe Abrahmanov 
(U.R.S.S.), M. Marcu (semigrea) 
s-a clasat pe locul doi, tar M. 
Fulger (ușoară) a ocupat locui 
trei

• La Wroclaw s-a desfășurat 
întîlnirea internațională ami
cală de box dintre selecțio
natele de juniori ale cluburilor 
Voința (România) Si Start 
(Polonia). Pugiliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 14—6. S-au remarcat: Adrian 
Kerekes (semimuscă), Ghcorghe 
Iepure (muscă) Constantin Gră
dinarii (pană), Paul Petre (se- 
mimijlocie) și Constantin Bucur 
(mijlocie mică).



Campionatul Diviziei ,,A“ la tenis de masă ETAPA A 3-a A DIVIZIEI „A" DE POPICE
in campionatul divizionar 

popice s-a disputat simbâtk 
pa a III-a a turului, în

„A" 
lost re- 
duminică, 

prima e- 
Victoriile 

C.P.L.
Si C.S. 

ca scor)

Campionatul Diviziei 
la tenis de masă a 
luat.
cu ____
tapă a 
obținute 
București 
Arad 
in țața 
I.I.R.U.C. 
pectiv. 
menține 
brată 
feminină, 
masculin, 
tarea restanței 
Napoca — Universitatea 
Craiova vom vedea 
este vorba de o regrupare sau 
da menținerea avansului sub
stanțial pe care-1 au acum cra- 

la

simbătă si 
partidele din 

returului, 
de MILMC 

(așteptată) 
(neașteptată 

formațiilor Progresul 
București 

FAIAMAR 
deosebit 

lupta 
in 
abia

------ ii"*-------------------------- ‘tu
șii Tismănar a depășit orice aș
teptări, doborind din 290 d: lo
vituri 978 de popice, ceea ce con
stituie un 
brașovene 
de 960 pd 
GRUIA — 
M1ȘOARA 
TIAIIȘOARA 5051—4916 (4—2) 
CONSTRUCTORUL ----------
LAROMET BUCUREȘTI 5027—4962 
(4—2) • AURUL BAIA MARE — 
METALUL HUNEDOARA 5370— 
4813 <6—0). Diferența de scor a- 
ratâ decalajul valoric dintre cele 
două formații. Cel mai bun de 
la gazde — I. Bice — a avut 957 
de „bețe", iar de la hunedoreni
— I. Torok - 845 p. (OV. NE
MEȘ — coresp.) • PROGRESUL 
ORADEA — CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ 5286—5209 (4—2) «
ELECTROMUREȘ-TG. MUREȘ

— TEHNOUTILAJ ODORHE1 5270 
—5027 (3—3). Gazdele au dominat 
copios, avind în Farkas — 934 șl 
Hosu — 919 cei mai preciși po
picari. D; la oaspeți cele mai 
multe puncte le-a obținut Rozsa
— 863. (I. PAUȘ — coresp.) •
INDUSTRIA SIRME1 CIMPIA 
TURZII — CHIMICA T1RNAVEN1 
4939—4716 (5—1) • VOINȚA
BUCUREȘTI — GLORIA BUCU
REȘTI 5136—5129 (4—2). întîlnire
spectaculoasă, în care ambele 
divizionare au avut merite: Voin
ța pentru omogenitatea ei (Ra
dulescu — 880, Plștalu — 870), iar 
Gloria pentru cele două rezulta
te mari (Vasile — 917, Cătineanu
— 886). (A. SOARE — coresp.).
• METALUL ROMAN — OLIM
PIA BUCUREȘTI 4993—4935 (4—2)
• CH1MPEX CONSTANTA — 
C.F.R. CONSTANȚA 4909—5107 
(2—I). O curiozitate: principalii 
realizatori ai celor două forma
ții au avut punctaje 
Donos (Chlmpex) — 
(C.F.R.) cîte 897 pd. 
GAN — coresp.).

de 
eta- 

_care 
s-au obținut, iu majoritatea ca
zurilor, rezultate scontate, mai
ales la bărbați. La femei s-au
Înregistrat citeva surprize, victo
rii iu deplasare ale formațiilor 
Voiuța Tg. Mureș, Voința Plo
iești și Metrom Brașov. Bine s-au 
prezentat in această confruntare 
campioanele țării, VOIN’fA TG. 
MUREȘ (învingătoare la scor la 
Timișoara) și AURUL BAIA MA
RE (net superioară in partida 
cu Metalul Hunedoara), care la 
sfirșitul săptăminii vor evolua la 
Plaiickstadt (R.F.G.) in turneul 
final al „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI-. Iată rezultatele e- 
tapei:

FEMININ • CARTAȚI SINAIA
— VOINȚA BUCUREȘTI 2308—
2340 pd (scor individual 3—3) •
U.T. ARAD — VOINȚA ODOR- 
HEI 2271—2234 (6—0) • VOINȚA
ORADEA — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2272—2237 (5—1). Meci cu 
rezultate foarte strinse, cele mai 
precise jucătoare fiind ~ 
Mate — 395, respectiv 
Bartna — 385 (I. GHIȘA
resp.) • GLORIA BUCUREȘTI — 
PETROLUL BAICOI 2521—2412 
(4—2). Gazdele au evoluat bine 
in schimburile 2 șl 4, cînd Mar
gareta Cătineanu (452) și Ana Pe
trescu (439) și-au surclasat ad
versarele. De la petroliste foarte 
bine a jucat Marteta Oprescu — 
435 pd. (O. GUȚU — coresp.) • 
VOINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2324—2432 (1—5). Mu- 
rtșencele au dominat de la în
ceput și pînă la sfirșit, avînd in 
Ellsabeta Albert — 437 și ndiko 
Szasz — 414 jucătoare de excep
ție. De la gazde, doar Maria Dra- 
gomir — 401 a făcut fața jocului. 
(C. CREȚU — coresp.). • LA- 
ROMET BUCUREȘTI — VOINȚA 
GALAȚI 2615— 2490 (3—3). O par
tidă cu rezultate, am putea spu
ne, Ieșite din comun. Primele 
concurente din cele două echipe 
au punctat astfel: Elena Tranda
fir — 478 (!) și, respectiv. Elena 
Radu 452. (N. COSTACHE — co
resp.) • C-S.ii. REȘIȚA — CON
STRUCTORUL GHERLA 2460—2290 
(5—1) 0 OLIMPIA BUCUREȘTI
— METROM BRAȘOV 2340—2355 
(3—3) • HIDROMECANICA BRA
ȘOV — C.F.R. TG. MUREȘ 2416— 
2400 (3—3) • RAPID BUCUREȘTI
— VOINȚA PLOIEȘTI 2431—2497 
(1—5). Ploleștencele au ciștigat 
pe merit, fiind mult mal precise 
dtcit bucureștencele. care jucau... 
acasă. Constanța Constantin — 
440 șl Minela Mihăilă — 420 au 
fost principalele performere. De 
la Rapid s-a remarcat o singură 
jucătoare Ioana Dogaru — 426. 
(D. BRANOIU — Coresp.).

MASCULIN • RULMENTUL 
BRAȘOV — CARPAȚI SINAIA 
5302—4952 (S—1). O partidă în
care cunoscutul nostru popicar Io-

inou record al arenei
— vechiul record era 
și ii aparținea. (C.

coresp.) e C.F.R, TI-
— VICXORIA-GUBAN

. . • GALATI —

Miine, laIDaniela Isac 1. (P. GEORNOIU 
— coresp.).

C. S. M. CLUJ-NAPOCA — 
METALURGISTUL CUGIR (f) 
5—2 și 5—3. 
na Ghe 3+3.
1 +1, Gabriela Gherman 
pentru gazde.
tiana Furtună 1+1. Rodica Ur- 
banovici 1+2. (N. BLAGA — 
coresp.).

C. S. M. BUZĂU 
Ț1REA TG. MUREȘ (f) 
0—5. Victorii : Olga
2+1, Tiinde Nemeș 2+2. 
Erdos 1+2. (D. SOARE 
resp.).

VOINȚA S. 
CANICA 
(m) 5—9 șt 2—9. 
tat : Hodaș 2, Makoldi 2+2 
Bartha 1 pentru gazde, 
pectiv Călăuz 3+2, Ghiță 
Udriște 1. Gheorghe 4+2. 
blul Gliiță, Gheorghe 1+1 (Z, 
KOVACS

c. s. ș. 
STIROM 
REȘTI (m) 4—9 și 1-9. 
torii : L. Nagy 3, Kiss 1. du
blul Nagy, Fulop 1 pentru gaz- 

3+3, 
Alexe 
1. (A.

Victorii : Mari-
Zitta Ferenczi

1 + 1
respectiv Ta-

I
■
I

ROMANIA
ÎN PRELIMINARIILEIres- 

Mare, 
echili- 

intrecerea 
ce lâ 
dispu- 
Clttj- 

I 
dacă

in 
timp 

după 
C.S.M.

1NFRA- 
0—5 și 
Nemeș 
Emeșe
— co-

I • Spcriâtu $i Ddlini - noul

FINA
MARE — ME 

BUCUREȘTI 
Au pune-

I
• Oaspeții âu sosit ieri

iovenii. Iată amănunte de 
partidele etapei :

SERIA I

res-
1+3, 
du-

Ibolya
Ilona

— co-
I
I

PROGRESUL I.I.R.U.C. 
MILMC C.P.L. (f) 0—5
3—5. Unul din derbyurile gru
pei de elită s-a 
victoria celor de 
care au alcătuit o echipă mult 
mai omogenă si cu evidente 
valori. Victorii : Cristina
Enulescu 2+2, Anca Cheler 
2+1, Carmen 
pentru învingătoare. 
Cristina /—___2-----
Păun 3. (R. POPESCU 
resp.).

C. S. ARAD
MARE (£) 5—0 și 5—0. Victorie 
detașată. surprinzătoare prin 
severitatea scorului, dar nu 
și prin jocul prestat de gazde, 
care au punctat prin Gabriela 
Kadar 2+2, Irina Marton 2+2, 
Andrea Geller 1+1 (N. STRA- 
JAN — coresp.).

A. S. A. MUNTENIA BUZĂU 
— PROGRESUL I.I.R.U.C. (m) 
0—8 și 9—4. Aflate în cursă 
pentru „prinderea11 
nilor, gazdele au -------
învingătoare în ambele jocuri, 
dar nu fără emoții, mai ales în 
primul. Au punctat : Fejer
4+2, Craioveanu 3+2, Roma- 
nescu 1+3, Stoianov 1. Badea 

dublul Craioveanu, Fejer 1 
respectiv 

“, Onețiu 
Moraru 1.

Și

incheiat cu 
la MILMC,

— coresp.).
OD. SECUIESC —
C. S. Ș. 2 BUCU- 

' * Vic-

I
I

si 
Victorii :

Anca 
Găgeatu l-f-2 

____________, respectiv 
Anghelescu l și Maria 

co-

FAIMAR B,

craiove- 
terminat

Fejer

1,
pentru învingători, 
Moraru 2+3, Cauri 3_. 
2+1, dublul Cauri, I—. 
(D. SOARE — coresp.).

de, respectiv Ovanez 
Buga 2+3, Stelian 2+2, 
2, dublul Buga, Ovanez 
PIALOGA — coresp.).

ÎNFRĂȚIREA TG.
— CONSTRUCTORUL 
MUREȘ (m) 9—3 și 9—3. 
torii : 
2+2, 
dublul 
pentru 
Singeorgean 
dublul Pali, 
ALBU — coresp.).

In clasament, la feminin pe 
primele locuri se află 
MILMC C.P.L. București si 
C. S. Arad cu cite 13 p. in timp 
ce la masculin conduce — 
verși taica 
(2 jocuri 
mată de 
Buzău 16 p. în seriile secunde 
în frunte se află Constructorul 
Si Înfrățirea Tg. Mures (fe
minin). Mecanică fini Bucu
rești si înfrățirea Tg. Mureș.

Următoarea etapă va avea 
loc în zilele de 19 și 20 no
iembrie.

Naidin 3-| 3.
Balint 2+3, 

Naidin, A. 
învingători.

3+1. 
Lorincz

MURES 
TG. 
Vic- 

Vaida 
Koffol 1, 
Fulop 1 
respectiv 

Pali 2+1, 
(C.1.

Uni-
I Craiova 18 p 

mai puțin), ur- 
A. S. A. Muntenia

SERIA A II-A

CONSTRUCTORUL TG. MU
RES — C.F.R. C.S.Ș. PETRO
ȘANI (f) 2—5 si 5—4. Victorii : 
Maria 
niela 
Kysgyorgy 
respectiv 
Daniela
Mărcuș 1+1. (C. ALBU — co- 
resp).

METALUL C.S.Ș. RM. VÎL- 
CEA — C.S.M. IAȘI (f) 5—2 

. Victorii : Maria 
3+2, Ana Ciobancan 

Carmen Manole 1 pen- 
învingătoare, respectiv 

Gaftea Verebceanu 
Adriana Palamiuc 1+1,

Da- 
Iudiih 
gazde.

Losanczi 2+2. 
Popoviciu 2,

1 pentru _ 
Ildiko Gyongyoșî 1, 

Păduraru 3+3. Ana

și 5-3. 
goslov 
2+2, l 
tru 
Mariana 
1+1,

Bo-

RECITAL DE OINĂ
(Urmare din pag- 1)

realizat pase si combinații de
rutante, iar la „bătaia mingii11 
s-au apărat ermetic prin cele 
două culoare. Dinamoviștii au 
fost ___— — ___—2------
mingii11, plusul de forță și pre
cizie în lovituri fiind decisiv: 
19—15 (12—9) și 17—16 (10—8) 
pentru Dinamo București (an
trenor — maestrul sportului 
Gh. Viase ; președintele sec
ției — Victor Sebe, fost rug- 
byst de performanță), care cu
cerește astfel al 13-lea titlu 
de campioană a țării.

Au evoluat următoarele 
formații : DINAMO — M.
Andrușcă1, P. Stoian (1). Gh. 
Chițu (1). A. Bobeică (2). FL. 
DINCĂ (2). N. Paulescu (2). I. 
Paulescu (1), C. Oancea. T. 
SÎRBU (2), TR. PERȘINARU 
(4). N. PĂSĂRICĂ (1). Au 
mai jucat I. Fundățeanu (4) și 
I. Minac (1) ; C.P.B. — I. Zică 
(1). V. Gălăteanu (6). GH. 
DRAGHICI (2), A. Burcică 
(4). M. Simoiu. M. DRAGO- 
MIR (2), M. Stănescu (6). M. 
ȘULFARU (3), S. Iancu, 
Putinței (1). O. Robescu 
Au mai iucat I. Anton și î. 
Dacău (acesta din urmă, jucă
tor și antrenor). în paranteze 
punctele suplimentare în toate 
jocurile de duminică.

Arbitrii P. Is (rate (Sibiu). V. 
Comșa (Călărași), 
trescu (Focșani). 
(București) și V. 
Mare) au condus 
tență și autoritate.

Pe stadionul Central din Cra
iova s-a des'ăsurat simbătă si 
duminică etapa a 5-a. cu invitați, 
a Concursului republican de atle
tism pentru juniorii de catego
ria a IH-a. lată rezultatele înre
gistrate : FETE : 80 m : Alexan
dra Goițescu (IEFS) 10,3 ; 200 m : 
Mariana Păun (Viitorul) 26.3 ; 
800 m : Nicul ni Radu (Metalul) 
2:153 ; 2 ooo m : Cătălina Gheor
ghiu (CSS M Eminescu Iași) 
6:26,5 ; 200 mg: Florina Ntrier (Vi
itorul) 29,4: 4> 80 m : Viitorul
41.5 : 2 km marș : Magda Roma-
nescu (Viitorul Vaslui) 10:06.0 ; 
lungime: Lucica Crstea (CSS 
Oradea) 5,48 m : înălțime : Lu
minița Marcu (CSM Suceava) 1.67 
m ; 80 mg : Florina Neder 11.6 ; 
greutate: Elena Ghilencea (CSSA 
Cimpulung Muscel) 13,48 m: disc: 
Maria Nemes (CSS 1 Baia Mare) 
35.80 m : suliță: Monica Songoth 
(CSS 1 Baia Mare) 40,30 m ; 
BĂIET! : 80 m: Crist an Oberschi 
(CSS Suceava) 9.0: 21» m : 
nut Matinca • - -
23.3 : 800 m : 
talul Salonta) 
Uscatu (CSS 
ico mg : Cristian Zarcu (Viitorul)
13.6 : 200 mg: Adrian Minu (CSS

Pitești) 27,2 ; 1 ooo m obstacole :

Bota (CSSA Cluj-Napoca) 
5 km marș : Viorel An- 
(Farul Constanța) 25:03,7 ;

Petre 
2:524;
drone ._____ _________. _ _____  .
4>.S0 m : CSS 4 București 36,7 ; 
înălțime: Cristian Călinescu (CSS 
190 București) 1.90 m: prăjină : 
Tiberiu Vintilă (CSS 5 București) 
3.80 m : lungime : Dragos Nistor 
(Petrolul Ploiești) 6,48 m : greu
tate: Gheorghe Guset (CSS Za
lău) 15,03 m ; disc : Mihai Hal- 
magjti (CSS Șoimii Sibiu) 52.56 
m : suliță: Jan Ungureanu (CSS 
7 Dinamo) 66.78 m: ciocan : Ga
briel Liviu Ion (Viitorul) 59,02 
m.

superiori la „prinderea

A. 
(2).

Gh. Dumi- 
A. Cazacu 
Bălin (B. 

cu compe-

identice — 
sl Frigea 
(GH. DRA-

Concursul pc categorii
de greutate

la lupte libere

SPORTIVII - DE
AU DOMINAT

LA STEAUA
ÎNTRECERILE

In
Brașov 
de trei 
cadrul 
can pe 
lupte 
182 de 
cluburi 
au asistat la intilniri 
de un nivel tehnic si 
Iar satisfăcător.

Iată primii 
cat. 48 kg — 
(Steaua). 2. St. 
rea Oradea). 3. 
S. Mare) ; cat.

Sala
s-au 
zile. 
Concursului 

eategorii de 
libere. Au 
cvncurenți din 
si asociații- Spectatorii 

atractive, 
spectacu-

sporturilor 
desfășurat, 
întrecerile

din 
timp 

din 
republi-

ireutatc la 
participat 

28 de

clasați : 
Drâghiei 
(înfrăți-

I
I
I
I
I
1
I
I
I
I

Dâ- 
(Pe-.rolul Ploiești) 
Atti'a Jaraba (Me- 
2:00.7 ; 3 *6* m: Ion 
Hm. VUcea) 9:16.5:

★
Tot la Craiova s-au disputat 

Camo'onate'e r.a'ionale de mars 
si maraton redus pentru Juniorii 
de categoria L Rezultatele : ■ 10
km mars Icte : .Victoria Onrea 
(Voința Tg. Jiu) 5434,2. Daniela 
Zamfir (CSSA Craiova) 51:44.4. 
Nico!eta Dinu (PIT) 55:«1.6: 20 
km maraton fete : Corina Că- 
prtresem (Steaua) lhl4:SM. Ge^r- 
geta State (V.norul Vaslui) 
11U7.15.4. Aurelia Haldu (CSS 
Beius) lh21:01.1 ; 30 km maraton 
băieți : Costel Constantin (Stea
ua) lhS3 Sora Bratu (Musce
lul Cîmpulune) lh40:05. Ion R;zea 
(CS Tlrgoviste) lh40:53.

ECHIPA DE HOCHEI DINAMO BUCUREȘTI |H TURNEU IA HARKOV
Hocheiștii de la Dinamo Bucu

rești au plecat duminică intr-un 
turneu de citeva jocuri la Har
kov, la invitația clubului Dinamo 
din localitate A făcut deplasa
rea lotul obișnuit al echipei 
bucureștene, din care lipsesc însă 
Gherghișan, Dumitrache și Teo

T. MARINESCU

dori u. 
club 
nală 
tia 
rești
pregătire și în 
jocuri.

au fost suspendați de 
activitatea com pett jo

Ei
din

si. in plus. excluși din sec- 
de hochei Dinamo Bucu- 
pentru lipsă de interes In 

participarea la

învingătorul zilei
Luînd un start lansat cu Son

daj, T. Marinescu a reușit să ciș- 
tige principala cursă a reuniun i 
de duminică, intr-un nou record 
(1:25,6/km), iar Coltic, cu R, Ar- 
sene in sulky, șl-a adjudecat 
cursa de semilond. G. Tănase a 
obținut șl el două victorii, cu 
Bon, campionul generației de 2 
ani (șl el realizlnd un nou re
cord: 1:28,2/km) și cu Orslna, dar 
victoria acesteia din urmă a fost 
realizată cu concursul celorlalți 
concurențl. Primei? două alergări 
au revenit formației F. Pașcă, cu 
Secărica, un 2 ani de nădejde, șl 
cu Hot, condus cu inteligență de 
tînărul F. Baicu. Suav și Satim 
din formația G. Popescu au reu
șit, de asemenea, victorii, Satim 
impresionînd prin maniera în 
care a fost condus de G. Buz
nea. Radna, condusă de S. Io- 
nescu, a produs surpriza zilei,

Iar Silicon, cu M. Ștefănescu la 
timonă, a fost adus cu precizie 
in finalul cursei.

REZULTATE
I : 1. Secărica 
Galaxia. Cota:
Cursa a 11-a:
1:30,2, 2, Jertfa. Cîșt. 2, 
ev. 18. Cursa a în-a:
(N. Nicolae) 1:40,6, 2. Rașova, 
Laminor. Cota: cîșt. 2,60, ord. 5, 
ev. 18, ord. triplă 84. Cursa a 
IV-a: 1. Sondaj 
1:25,6, 2. Fren’tica,
Cota: cîșt. 7, ord. 15, ev. 20, ord. 
triplă 107. Cursa a V-a: 1. Satim 
(Buznea) 1:29,1, 2. Hamilton. Co
ta: cîșt. 32, ord. 38, ev. 22. Cursa 
a Vl-a: 1. Coltic (R. Arsene) 
1:30,2, 2. Sufix, 3. Crainic. Cota: 
cîșt. 3, ord. 13, ev. 24, ord. tri
plă 114, triplu 2—4—6 325. Cursa 
a Vil-a: 1. Orslna (Tănase) 
1:30,2, 2. Feteasca, 3. Herald. Co-

TEHNICE: 
(Pașcă) 
cîșt. 3, 
î. not

18.

18,
1.

2.

Cursa 
1:36,3, 2. 
ord. 18. 
(Baicu) 

ord. 24, 
1. Suav

6.

(Marinescu)
3. Heracle.

trei
1. D.
Doniec
V. Avram (Unio 
52 kg — 1. Gh. 

Neagoe (Steaua), 
(Dinamo Brașov), 
raș (Hidrotehnica 
ța) : cat. 57 kg — 1. V. Buclca 
(Dinamo Brașov). 2. I. Așaftei 
(Hidrotehnica), 
(Constructorul

62 kg

2. D Bircu
3. St. Co- 

Constan-

3. M. Boroș 
Hunedoara) ; 

cat. 62 kg — 1. A. Șutcu
(Steaua), 2. Gh. Mitran (Vulcan 
București). 3. M. Popa 
Onești) ; cat 68 kg — 
Anghe! (Steaua), 2. D. 
noiu (Dinamo Brașov), 
Andras 
— 1. 
Moraru 
tOș 
kg — 
tehnica), 
(Steaua). 
(Nicolina
L Gh. Fodore (Dinamo Bra
șov), 2. C. Rada (Steaua), 3. 
A. Matefi (C.S.M. Sf. Gheor
ghe) ; eat 100 kg — 1. A. Pa- 
nait (Dinamo Brașov). 2. P. 
Negoiță (Progresul Brăila). 3. 
L Baciu (Steaua) ; cat. +100 
kg — 1. A. lanka (Dinamo
Brasov). 2. E. Panait (Steaua), 
3. P. Paraschiv (Steaua).

începind de vineri, 
vor avea loc 
cadrul 
can pe 
la lupte

(C. S.
1. G 
Ghio-

3. V.
74 kg
2. V.

3. I. Aka-
(Diramo Braiov), cat. 82
1. -----

(Steaua) ; cat.
O. Dușa (Steaua). 

(Steaua),

I. Rîșnoveanu (Ilidro- 2 c — - - •
3. P.

Iași) ; cat. 90 kg —

I
I
1
i
I
!
I

Tămăduianu > 
Hodoigeanu I 

t. 90 kg — !

tot aici, 
și disputele din 

Concursului republi- 
categoni de greutate ■ 
greco-romane. 
C. GRUIA — coresp.

HI P I S M
. ev. 3, ord. 

: 1. Bon 
_ Repetiția, 3. 

cîșt. 2,60, ord. 50, 
‘ “ 647. Cursa a

Ionescu) 1:28,3, 
Cota: cîșt. 3,

ta: cișt. 1,80, ord. 8, ev. 
triplă 49. Cursa a VlII-a: 
(Tănase) 1:28,2, * 
Secret. Cota:
ev. 8, ord. triplă
IX- a: 1. Radna (S.

2. Clara, 3. Bela.
ord. închisă, ev. 245. ord! triplă 
1048, triplu 5—7—9, 730. Cursa a
X- a: 1. Silicon (M. Ștefănescu) 
1:29,2, 2. Siderala. Cota: cîșt. 6, 
ord. 35, ev. 515.

In reuniunea din 2 octombrie 
comisarii au aplicat unele sus
pendări drastice contra amatori
lor B. Manea și Stănllă, care însă 
nl se par cam exagerate (mai 
drastice decît cîle contra drive- 
rilor).

2.

A. MOSCU

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

In cursul dimineții de ieri a 
avut loc reunirea lotului de ti
neret în vederea partidei cu 
echipa Italiei din preliminariile 
C.E., întîlnire care va fi găz
duită miercuri, de Ia ora 15, de 
orașul Slatina. Față de com
ponența inițială, au intervenit 
două noutăți : convocarea lui 
Balint și Speriata, portarul li
derei Diviziei „A“, Sportul stu
dențesc, înlocuindu-1 pe Duca- 
dăm, reținut de examene. In a- 
ceste condiții, antrenorii Cornel 
Drăgușin și Nicolae Pantea au 
la dispoziție următorii jucători: 
Speriata și Stîngaciu — portari; 
Mănăilă, Popicu, Belodedici, 
Tătăran, Gheorghiu, Eduard si 
Matei — fundași ; Bălan, Efti- 
mie, Paveliuc, Hanghiuc, C. 
Ilie și Balint — mijlocași ; Lă
cătuș, Sertov, O. Popescu și 
Fîșic — înaintași. Imediat după 
reunire, lotul de tineret s-a de
plasat, cu autocarul, la Slatina, 
unde a luat startul pregătiri
lor pentru dificila partidă cu 
„schimbul de miine11 al actualei 
campioane mondiale. Programul 
zilei de luni a cuprins un ri-

ȘTIRI 9 ȘTIRI ©
■ ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. Meciul Widzew Lodz — 
Sparta Praga (prima manșă 
turul II al Cupei U.E.F.A.) 
fost încredințat unei brigăzi 
arbitri din România : 
la centru. 
Popescu.

• PRIMA MANȘA A MECIU
LUI DINAMO BUCUREȘTI — 

HAMBURG, care se va dis
puta miercuri 19 octombrie, la 
ora 18, pe stadionul „23 August", 
va fi condus de arbitrul olan
dez Jan Kaiser.

în 
a 

__ de 
ton Igna, 

Ion Velca și Florin

s.v.
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DINAMO, ÎNTRE
Prezent duminică la Slatina peni 

urmări pe Dinamo București, antrJ 
secund al lui Hamburger Sport Vi 
Rainer Oifhansen, aprecia, după I 
„capacitatea echipei de a păstra bJ 
la mijlocul terenului, frumoasa țel 
de pase pc care dinamoviștii 
zeazâ în teren'1, reținind insă —■ iii 
Iași timp — „forța de atac redl 
campionilor României11. Rezumînd I 
observațiile antrenorului vest-germa 
meciul cu F.C. Olt, ele apar ca judiq 
și — dacă vreți — pot constitui 
explicație . a eșecului dinamovi] 
în derbyul etapei. Dealtfel, Dinam 
avut un atac slab în toate cele ' 
jocuri susținute pînă acum, în aces 
zon, 
nici
0—1

in deplasare, >n care n a ci 
un gol : 0—0 la Iași, 0—0 la Gl 
la Slatina.

UN RECUL, SP
Universitatea Craiova, învinsă pe ■ 

zonul propriu de către o echipă din ■ 
tonul doi al campionatului nostru ! sH 
nul exclamării ar merita dubla!. ■ 
Universitatea Craiova nu numai căB 
a îngenunchiat-'pe „Centralul11 ei în ■ 
unor formații de renume interna ,ii<M 
(Fiorentina, Kaiserslautern. Bordei 
Benfica, să le mai amintim?), dar nl 
mai pierdut, pe aceiași stadion, în ca 
pionatul intern, din ziua de 25 mai ■ 
(cu Steaua, 1—2). Acolo unde nu au izl 
tit un Antognoni, Briegel, Giresse, I 
triumfat Paveliuc și Cănănău! Ce-i drl 
„surprjza11 face parte, cu drepturi dej 
ne, din lumea fotbalului, de ce n-ar al 
parte și Universitatea Craiova de z;| 
betul ei ironic?... Dar, în cazul de fa 
nu surpriza in sine (infringerea pe tea 
propriu) trezește atitea nedumeriri. I 
maniera de exprimare în teren, 1 
NERECUNOSCUT, pentru o echipă ea 
pînă mai ieri reprezenta fait fotfialu 
românesc. Universitatea a dominat in 
adevăr, dar jocul ei a fost neclar

• MARI SUCCESE 
NENTE LA LOZ ÎN PLIC, 
riile de Loz în plic aflate 
vînzare continuă să prilej uiască 
participantilor mari și frumo.ase 
satisfacții, respectiv cîștiguri în 
autoturisme „Dacia 1300“ și im
portante sume de bani. Printre 
cei mai recent! posesori de auto
turisme obținute la Loz în plic

PERMA- 
Se- 

în
miN
se num^ 
(Adj ud), 
Buzescu, 
vanovici 
(Bucureșt 
ceava), 
reș), Ră<
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et a 
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ocarul,

lus de 
Ini, se 
Rarului 
la fun
ii, am- 
Icașilor 
klderisi 
K Vig- 
Kancini 
proba- 

tni vor 
ntrena- 
sic, iar 
;o-tatic.

re se va 
prie. la 

brigadă 
din Sue- 
pe Kiel

bntativele 
I Mistriei 
pare la 15 
itul euro- 
ni), va fl 
Radu Pe-

PENTRU A TREIA OARA FAȚĂ ÎN FAȚĂ
(Urmart din d g l)

mas (Stocke City). — mijlo
cași ; lan Rush (F. C. Liver
pool), Vaughan (Cardiff City). 
G. Davies (Fulham). A. Curtis 
(Swansea City) — înaintași. 
După cum se vede cei 
multi dintre jucători 
vează în prima ligă a Angliei 
iar în vîrful liniei de atac se 
află marea speranță a fotbalu
lui din Tara Galilor. Ian 
Rusii, un jucător Pătrunzător, 
excelent șuter. în ciuda ti
nereții sale.

Meciul, care se va disputa 
pe stadionul Racecourse Gro-

rn ai 
acti-

und, din Wrexham, cu înce
pere de la ora 20,30, ora Bucu- 
reștiului, se anunță dificil, 
țir.ind seama si de rezultate
le înregistrate 
de gazde : se 
special, scorul 
înregistrat la Cardiff, cu 
zilia. într-un meci pe 
se afirmă. galezii ar fi 
buit să-1 cîștige. Dealtfel 
Galilor se află pe primul 
în clasamentul grupei a 
a preliminariilor C. E. si 
mari șanse ca anul viitor 
se afle printre cele opt parti
cipante în turneul 
Franța J

anul acesta 
evidențiază, în 

egal (1—1) 
Bra- 
care, 
tre- 

Țara 
loc 

IV-a 
are 
să

final din

DUPĂ ETAPA A 7-a A DIVIZIEI
(Urmare din pag. 1)

tor rînduri ar avea motive de 
satisfacție profesională pen
tru că după meciul susținut de 
ieșeni, la " 
In ciuda 
remarca 
litehnicii. 
un fotbal 
joc, fără 
propriului 
tehnica (culmea.
antrenor. pentru 
Simionas încă nu 
trenor) cîștigă 
Nimeni, n-ar fi bănuit-o de o 
asemenea ispravă (chiar și 
în condițiile absenței lui Lung
— Tilihoi — Ungureanu — Cîr- 
țu — Negrilă), mai ales că echi
pa din Copou nu reușise în 
primele două meciuri de acasă 
decît două ..remize". Dar, Uni
versitatea 
avertizată 
ținute de 
și Bacău, 
rii și
craiovean au crezut — probabil
— în tradiție. în faptul că la 
Craiova, mai totdeauna, se 
punea doar... problema scorului 
cu care gazdele vor învinge, că 
pe .,Centralul“ craiovean 
oaspeții n-au mai reușit să 
cîștige de trei ani. Duminică, 
Universitatea a primit o lec
ție aspră, din care, mai ales 
cei ce conduc această echipă 
fruntașă a fotbalului nostru, ar 
trebui să învețe. Se vede trea
ba că nu s-a acționat cum 
trebuie după meciul cîștigat ..ca 
prin minune" cu Steaua. Dar 
ulciorul... -

------------ NOTE e

București, cu Steaua, 
înfringerii suferite, 

jocul frumos al Po- 
preocuparea pentru 

de calitate, fără 
baricadare în 
careu.

anti- 
fața 

Poli- 
fără

Iată, 
echipa
că jucătorul 
poate fi an- 
la Craiova.

fie 
ob-

trebuia să 
de egalurile 

Politehnica la Galați 
Jucătorii, 

conducătorii
antreno- 
clubulul

NOTE

zz

consemnatCe ar mai fi de 
după etapa a 7-a ?

Frumoasa angajare 
a jucătorilor rapidiști in 
refacerea terenului pierdut, 
ei întorcindu-se cu un prețios 
punct de la Petroșani, rod al 
unei prestații frumoase. Pafta 
de joc și... de gol a tinerei e- 
chipe Steaua, care demon
strează că există premise pen
tru un viitor promițător, deși 
hopurile cele mai grele (me
ciurile cu Dinamo și Craiova), 
nu le-a trecut, 
e eficacitatea 
de ea pînă acum, 
clasamentului ■ au 
celeași echipe cu 
rezonantă 
tru : F. 
Petrolul, 
cacîtatea 
goluri —.
A.S.A. Tg. Mureș. S. C. Bacău, 
C. S. Tîrgoviște. Jiul. Rapid și 
Dinamo 
centul 
du-se 
dea. în 
mai fi de discutat din 
pre 
s-au 
$e _ 
demonstrează slăbiciuni reale 
pe planul sportivității. La me
ciul Sportul studențesc — F. C. 
Argeș s-au acordat 7 cartonașe 
galbene (iar un meci al lide
rului 1). >ar la Rm. Vîlcea — 6. 
Prea multi 
duritățile cu 
detrimentul.
observam de 
al nivelului 
tacular al Diviziei ..A“.

si dăruire 
rapidiști

Imbucurătoare 
demonstrată 
In subsolul 

rămas a- 
nume de 

în fotbalul ncs- 
C. Argeș, Corvinul, 
Satisfăcătoare 
etapei — 22

capitol la care

efi- 
de 

însă

au rămas datoare, pro- 
datorîn- 

la 
Si 

nou 
disciplină 1 Din 
acordat multe cartona- 

galbene — 22 —. ceea ce

de ansamblu 
meciului de 
primul rind.

Ora- 
ar 

des- 
nou

jucători confundă 
jocul atletic 1 în 
firește — - cum 

la bun început — 
tehnic și spec-

Șl HAMBURG
I această oră, problema princi- 
Ihipei! S-a spus la începutul 
lului că Dinamo a făcut achi- 
I, că și-a completat echipa pe 
I cu adevărat deficitare. Dacă 
■ararea imediată (Rednic, Ando- 
Mțfy poate avea acoperire (în 
lai’’3 goluri primite în 7 jocuri), 
pe discutabilă în privința cîș- 
tensiv. De cîteva etape Iamandi 
toacă (accidentat), Nemfeanii nu 
Imentul dorit. Viorel Radu nu 
In formație. La Slatina, carehțe- 
Hui s-au văzut mai ales după 
nd, deși a dominat (în final, 
ț), Dinamo n-a reușit egalarea.
această nereușită nu poate fi 

mai pe seama carențelor de atac 
ireștenilor ; trebuie ținut seama 
iziția apărării adverse, foarte de-

• NOTE • NOTE • NOTE-------------------------------------

cisă si care a practicat un marcaj sever.
Dar va fi altfel in dubla intilnire cu 

Hamburger S.V.? Rămîne de văzut în ce 
măsură antrenorii D. Nicolae-Nicușor și 
Cornel Dinu vor reuși să găsească solu
țiile de creștere a randamentului ofen
siv, a eficacității în compartimentul ata
cului, soluții care ar putea porni de la 
recuperarea Iui Iamandi și reintrarea Iui 
Mulțcscu (conducătorul de joc dinamo- 
vist n-a jucat la Slatina, fiind suspendat 
pentru două cartonașe galbene ; a evo
luat însă la „speranțe", mareînd două 
goluri).

In orice caz. așteptăm in dubla confrun
tare cu deținătoarea Cupei Campionilor 
Europeni, un Dinamo mai energic, mai 
viguros, cu mai multă „sete de gol“ de
cit la Slatina, unde echipa „nu și-a dat 
drumul" decît după ce s-a văzut condu
să. dar, nici atunci, n-a obținut decit... 
cernere.

Radu URZICEANU

TRECĂTOR
■itienit la mijlocul terenului, ex-
■ lejer in apărare. Cu o defensi- 
■tă. grupată, organizind contra-
■ la momentul oportun, respectind. 
■cuvinte, rețeta clasică, Politehnicii
■ fost lesne să obțină două puncte, 
■nde altă dată s-ar fi simțit com- 
I, nevoită să cedeze, în ciuda fot- 
I corect pe care l-ar fi opus.
Kt un simplu accident sau sem- 
■nei crize?
Iu a răspunde 
lem cîteva teme 
Jtecjul cu lașul, 
|indu-se) fără Negrilă (2 cartonașe 
b), Lung, Tilihoi, Ungureanu și 
Isuspendați în bloc pentru indis- 
L într-un moment cind nervii au 
lat la o decizie contestabilă a unui 
I. Dovadă 
I psihică 
fizică în 

vident, în 
»n internațional, 
iți concomitent pe mai multe p’a-

la întrebare vă 
de meditație. 
Craiova a jucat.

clară de uzură psihică, 
poate fi soră bună cu 
cazul unei echipe solici- 
ultimele 3—4 sezoane, și 

cu 7—8 jucători

DIVIZIA „C"- REZULTATELE ETAPEI A Vil-a
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 16 octombrie)

de 
că 

pu-nu s-a
pe care ea 

valoareade

de dumini- 
unui fe

nuri : cupe europene, campaniile echipei 
naționale, programul echipei olimpice.

S-a spus adeseori că pe banca Univer
sității Craiova ar exista o inflație 
rezerve de valoarea titularilor? Iată 
anii au trecut și fenomenul 
tut permanentiza, înlocuitorii 
îi propune azi fiind departe 
„11 “-lui de bază.

Ni se pare deci că eșecul
că poate reprezenta simptomul 
cui craiovean — sperăm, trecător — în 
campionat.

Marea revanșă a acestor fotbaliști me
rituoși nu poate fi decit una singură : 
reprezentarea, în continuare, cu brio sub 
tricoul tricolor. Clubul, ne-au mărturisi
t-o conducătorii și antrenorii echipei, va 
fi mîndru de înrolarea hotărîtoare a ju
cătorilor săi pe marea scenă internaționa
lă, unde fotbalul nostru are aspirații in? 
temeiate. Asta nu înseamnă, firește, că 
în campionat Universitatea a depus ar
mele. Să sperăm că fotbaliștii, Craiovei 
vor fi în stare să-și strîngă — din 
nou — rîndurile Ia greu..

Ion CUPEN

Df STAI LOTO PRONOSPORI IMOR'IEUA
u Constantin 
fxandru (com. 
Corman), Rado- 
oea), Stan Paul 
iru Ilie (Su- 
tvan (Tg. Mu- 
inică (Brașov),

• CÎȘTIGUnn.E TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 5 OCTOM
BRIE. Cat. 1: 1 variantă 100% — 
Autoturism „Dacia 1300" (70.000
lei) șl 1 variantă 25% a 17.500 lei; 
cat. 2: 1 variantă 100% a 23.439

lei și 6 variante 25% a 5.8C0 lei; 
cat. 3: 11,59 variante a 5.095 lei; 
cat. 4: 82,25 a 712 lei; cat. 5: 
228.75 a 256 lei; cat. 6: 7.187,75 a 
40 lei; cat. 7: 244,25 a 200 lei; cat. 
8: 3.778.50 a 40 lei. Report la cat. 
1: 84.759 lei. Autoturismul Dacia 
1300 a fost cîștigat de GHEOR- 
GHE CRISTEA din Țăndărei — 
Ialomița.

Serio I

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc
— C.F.R. Pașcani 1—1 (0—0), Re-
lonul Să vin ești — Electro Buce* 
cea 1—0 (0—0), Șiretul Pașcani — 
Metalul Rădăuți 2—1 (0—1), Ce
tatea Tg. Neamț — Celuloza Pia
tra Neamț 3—0 (1—0), Laminorul 
Roman — Avîntul Frasin 4—0 
(1—0), Zimbrul Șiret — Cristalul 
Dorohoi 3—0 (1—0), Minerul Va
tra Dornei — Unirea Săveni 2—0 
(1—0), Carpați Gălănești — Mi
nerul Gura Humorului 1—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a VII-a: 1. C.F.R.
PAȘCANI 9 p (14—5), 2. A.S.A. 
Cîmpulung 9 p (9—2), 3. Carpați 
Gălănești 9 p (11—10)... pe ulti
mele locuri: 15. Șiretul Pașcani 
4 p (12—17), 16. Celuloza P. Neamț 
4 p (6—12).

ETAPA VIITOARE: Cristalul Doro- 
hoi — A.S.A. Cîmpulung: S. Patrichi 
(Vaslui), Relonul Sâvinești — Celulo
za P. Neamț: M. Petrescu (Brâila), 
Avîntul Frasin — Unirea Sâveni: O. 
Rad (Sighet), Minerul Vatra Dornei
— Cetatea Tg. Neamț: E. Burcă
(Cluj-Napoca), Minerul Gura Humoru
lui — Laminorul Roman : A. Grama 
(Bistrița), C.F.R. Pașcani — Șiretul 
Pașcani: I, Schiopu (Focșani), Elec
tro Bucecea — Zimbrul Șiret: E. An* 
tonică (Focșani), Carpați Gălănești
— Metalul Rădăuți: P Buhalău (Gh. 
Gheorghiu-Dej).

Seria a ll-a

Minerul Comănești — Aripile 
Bacău 1—1 (1—6), Constructorul, 
Iași — Petrolul Momești 2—1 
(2—1), Voința-Gloria Odobești — 
Viticultorul Panciu 1—1 (0—1),
FEPA 74 Bîrlad — Mecanica Va
slui 2—1 (0—1), Metalul Tg. Se
cuiesc — Chimia Mărășești 4—0 
(4—0), Proletarul Bacău — Ener
gia Gh. Gh. Dej 2—0 (1—0). Inter 
Vaslui— Letea Bacău 4—1 (2—0), 
Victoria Gugești — Luceafărul 
Adj ud 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. ARIPILE 
BAC Au 12 p (15—2), 2. F.E.P.A. 
74 Bîrlad 10 p (13—6), 3. Gloria 
Odobești 10 p (7—4)... pe ultimele 
locuri: 15—16. Constructorul Iași 
4 p (5—10). Energia Gh. Gh. Dej 
4 p (6-11).

ETAPA VIITOARE: Luceafărul Ad- 
jud — Fepa 74 Bîrlad: C. Mangher 
(Botoșani), Chimia Mârâșești — Mi
nerul Comănești: N. Pruteanu (P. 
Neamț), Proletarul Bacău — Metalul 
Tg Secuiesc: G. Bîldea (București), 
Viticultorul Panciu — Victoria Gugești: 
I Gheorghe (Brâila), Petrolul Moi- 
nești — Voința Gloria Odobești: C. 
Prepeliță (Gheorgheni), Inter Vaslui
— Mecanica Vaslui: A. Ganea (Slo
bozia), Energia Gh. Gheorghiu-Dej - 
Constructorul lași: G. Tâulea (Fă
găraș), Letea Bacău — Aripile Ba
cău: T. Cruceanu (Tecuci).

Seria a lll-a

Ș.N. Tulcea — Victoria Tecuci 
1—0 (1—0), .Arrubium Măcln —
Cimentul Medgidia 3—1 (0—0),
D.V.A. Portul Galați — Progresul 
Isaccea 8—0 (3—0), Ancora Ga
lați — Portul Constanța 1—0 
(1—0), Laminorul Brăila — Chim- 
pex Constanța 1—2 (0—1), Voința 
Constanța — Metalul Mangalia 
1—2 (1—0), Șoimii Cernavodă —
Chimia Brăila 1—o (0—0), I.M.U. 
Medgidia — Victoria T.C. Galați 
3—f0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. Ș.N. TUL
CEA 12 p (16—4), 2. Metalul Man- 
galia 11 p (9—4), 3. Chimia Brăi
la 9 p (16—10)... pe ultimele 
locuri: 15. Victoria T.C. Galați 
4 p (8—17), 16. Progresul Isac
cea 4 p (6—26).

ETAPA VIITOARE: Chimia Brâila - 
Laminorul Brăila: C. Popa (lași),
Chimpex Constanța — Voința Constan
ța: S. Grosu (Călărași), Arrubium 
Macin — D.V.A, Portul Galați: I. Dă- 
noiu (București), Șoimii Cernavodă — 
Progresul Isaccea: I. Dumitru (Bu
zău), Cimentul Medgidia — I.M.U. 
Medgidia: G. Găman (București), 
Portul Constanța — Ș.N. Tulcea: V. 
Botescu (Giurgiu), Ancora Galați — 
Victoria T.C. Galați: E Mitrea (Bucu
rești), Victoria Tecuci — Metalul Man
galia: N. Năstase (București).

Seria a IV-a

Poiana Cîmpina — Metalul Bu
zău 4—0 (1—0), Carpați Nehoiu — 
Petrolul Băicoi 2—0 (1—0), Mi
nerul Filipești — Unirea Urziceni 
3—0 (1—0), Victoria Țăndărei — 
Victoria Lehliu 1—1 (1—0), Petro
lul Brăila-Ianca — Tractorul Vi- 
ziru 1—0 (0—0), Chimia Brazi-Plo- 
iești — A.S.A. Mizil 2—1 (1—1), 
Chimia-Victoria Buzău — Rapid 
Fetești 1—0 (0—0), Petrolul Berea
— Carpați Sinaia 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. POIANA 
CÎMPINA 12 p (17—6), 2. Carpați 
Nehoiu 11 p (13—3), 3. Chimia 
Brazi 11 p (18—10)... pe ultimele 
locuri: 15. Tractorul Viziru 4 p 
(7—12), 16. Carpați Sinaia 3 p
(10-11).

ETAPA VIITOARE: Victoria Lehliu - 
Petrolul Brăila-Ianca: V. Bobeanu 
(Tulcea), Carpați Sinaia — A.S.A. 
Mizil: A. Roîea (București), Unirea 
Urziceni — Petrolul Berea: D. Cojo
carii (Tg. Măgurele), Chimia Brazi
— Victoria Țăndărei: !. Dinu (Tecuci), 
Metalul Buzău — Chimia Buzău: D. 
Pienescu (P Neamț), Petrolul Băicoi
— Poiana Cîmpina: D. Dumitrache 
(Sibiu), Tractorul Viziru — Carpați 
Nehoiu: S. Hampu (București), Mi
nerul Filipești — Rapid Fetești: F. 
Szabo (Sf. Gheorghe).

Seria a V-a

Abatorul București — Mecani
ca fină Steaua București 0—1

(0—0), Aversa București — Teh- 
nometal București 1—0 (1—0),
Constructorul Călărași — Argeșul 
30 Decembrie 3—0 (2—0), Flacăra 
roșie București — Danubiana 
București 1—0 (0—0), Viitorul
Chirnogi — I.S.C.I.P. Ulmeni 1—1 
(0—0), Ș.N. Oltenița — I.U.P.S. 
Chitila 0—1 (0—0) — s-a jucat la 
București, I.C.S.I.M. București — 
Viscofil București 1—0 (0—0),
F.C.M. Giurgiu — I.C.P.B. Bolin- 
tin Vale 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 12 p 
(12—1), 2. I.C.S.I.M. București 9 
p (12—4), 3. Abatorul București 
9 p (9—4)... pe ultimele locuri: 
15. F.C.M. Giurgiu 4 p (2—7), 16. 
Ș.N. Oltenița 3 p (2—9).

ETAPA VIITOARE: I.S.C.I.P. Ulmeni
— F.C.M. Giurgiu: V. Să puna ru (Con
stanța), Aversa București - Abato
rul București: D. Busuioc (Craiova), 
I.U.P.S. Chitila — Constructorul Că
lărași: V. Anton (Bacău), Danubiana 
București — Mecanică fină Steaua 
București: V. Tabără (Ploiești),
I.C.P.B. Bolintin Vale — Viitorul Chir
nogi: M Vintilâ (Caracal), Tehnome- 
tal București — Viscofil București: V. 
Stroie (Moreni), Argeșul 30 Decem
brie - Ș.N. Oltenița: M. Irimescu 
(Craiova), Flacăra roșie București - 
I.C.S.I.M. București: V. Donțu (Ga- 
loți) .*

Seria a Vl-a

Progresul Corabia — Muscelul 
Cîmpulung 2—0 (1—0), Electronis
tul curtea de Argeș — Dacia Pi
tești 0—1 (0—0), Textila Roșiori
— știința Drăgănești Olt 1—0 
(1—0), Flacăra-Automecanica Mo
reni — Petrolul Videle 6 -o (1—0), 
Chimia Găești — Sportul munci
toresc Caracal 1—1 (0—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Recolta Stoi- 
eănești 3—1 (2—1), Dunărea-Venus 
Zimnicea — Electrica Titu 1—1 
(1—1), Cimentul Fieni — Mefâlul 
Mija 0—0.

Pe primele tocuri: 1. FLACAra 
MORENI 12 p (18—3), 2. Sp. m. 
Caracal 11 p (17—5), 3. Muscelul 
Cîmpulung io p (11—3)... pe ulti
mele locuri: 15. Dunărea Zimni
cea 5 p (6—16), 16. Textila Ro
șiori 4 p (3—11).

ETAPA VIITOARE: Sportul muncito
resc Caracal — Progresul Corabia: 
C. Drulă (Tg. Jiu), Metalul Mija
— Electronistul Curtea de Argeș: N. 
Piștea (Mediaș), Dunărea Venus Zim
nicea — Petrolul Videle: D. Catri- 
nescu (Ploiești). Dacia Pitești — Ști
ința Drăgănești: N. Tenea (Drobe- 
ta Tr. Severin), Muscelul Cîmpulung
— Cimentul Fieni: C. Marcu (Rm. 
Vîlcea), Electrica Titu — Cetatea Tr. 
Măgurele: S. Diniță (Oltenița), Re
colta Stoicănești — Chimia Găești: 
S. Zbirnea (Rm Vîlcea), Textila Ro
șiori — Flacăra Moreni: I. Moise 
(Buzău).

Seria a VII-a

Viitorul Drăgășani — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 1—1 (0—1),
Progresul Băilești — Jiul Rovi- 
nari 1—0 (1—0), Dunărea Calafat
— Pandurii Tg. Jiu 0—0, Armă
tura Strehaia — Petrolul Țicleni 
4—0 (2—0), Metalul Mihăești —
Mecanizatorul Șimian 5—1 (2—0), 
Metalurgistul Sadu — Electropu- 
tere Craiova 3—0 (1—0), Celulo
za Drobeta Tr. Severin, — Lotru 
Brezoi 3—1 (3—1), C.F.R. Craiova
— Dierna Orșova 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEV. 8 p (13—7)
— penalizată cu —1 p, 2. Progre
sul Băilești 8 p (10—8), 3. Celu
loza Drobeta Tr. Sev. 8 p (11—9)... 
pe ultimele locuri: 15. Petrolul 
Țicleni 5 p (5—10), 16. Pandurii 
Tg. Jiu 3 p (9—6) — penalizată 
cu —4 p.

ETAPA VIITOARE: Petrolul T’deni
— Metalurgistul Sadu: A. Naidin 
(Petroșani), Armătura Strehaia — Me
talul Mihăești: L. Rosoga (Timișoa
ra), Progresul Băilești - Celuloza 
Drobeta Tr. Severin: L. Frunză (Si
biu), C.F.R. Craiova — Pandurii Tg. 
Jiu: D. Ciolan (Pitești), C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Dunărea Calafat: 
R. Vlad (Arad), Jiul Rovinari — Vi
itorul Drăgășani: E. Tamaș (Cugir), 
Dierna Orșova — Electroputere Cra
iova: C. Manda (Reșița), Lotrul Bre
zoi - Mecanizatorul Șimian: A. Stan 
(Pitești).

Seria a VIll-a

Constructorul Timișoara — Mu- 
reșul-Explorări Deva 1—1 (1—1),
Metalul Oțelu Roșu — Metalul 
Bocșa 1—0 (0—0), Minerul Gh?- 
lar — Minerul Anina 2—0 (1—0), 
Minerul Oravița — U.M. Timișoa
ra 2—1 (0—1), Minerul Paroșeni
— Minerul Moldova Nouă 2—1
(2—0), Minerul Aninoasa — Mi- 
nerul-Știința Vulcan 4—1 (2—1),
Mecanica Orăștie — Minerul Cer- 
tej 3—2 (2—0), Victoria Călan — 
Dacia Orăștie 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MURE
ȘUL DEVA 12 p (13—6), 2. Mi
nerul Paroșeni 10 p (14—10), 3. 
Constructorul Timișoara 9 p 
(12—7)... pe ultimele locuri: 15. 
Minerul Anina 5 p (8—11), 16. Mi
nerul Vulcan 5 p (8—12).

ETAPA VIITOARE: Minerul Știința 
Vulcan — Minerul Anina: N. lorgu- 
lescu (Rm. Vîlcea), Constructorul Ti
mișoara — U.M. Timișoara: V. Urba- 
novschi (Oradea), Victoria Că'an — 
Metalul Bocșa: C. Tunsoiu (Slatina), 
Mureșul Explorări Deva — Metalul 
Oțelu Roșu : I. Barna (Oradea), 
Minerul Moldova Nouă — Minerul 
Ghelor: G. Tufynaru (Tg. Jiu), Mi
nerul Paroșeni — Minerul Oravița: 
I. Csaki (Tîrnăveni), Mecanica O- 
răștte — Dacia Orăștie: D. Tapelea 
(Craiova), Minerul Certej — Minerul 
Aninoasa: V. Marcu (Cluj-Napoca).

Seria a IX-a F

Rapid Jibou — Strungul Arad
1— 0 (0—0), Unirea Valea lui Mi
hai — Voința Oradea 3—0 (2—0), 
Minerul Or. dr. Petru XJroza — 
Silvania Cehu Silvaniei 3—1 
(1—0), C.F.R. Arad — Minerul 
Șuncuiuș 1—0 (0—0), Minerul Săr- 
mășag — Unirea Tomnatic 2—0 
(1—0), Unirea Sînnicolau Mare — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 2—2 
(0—1), înfrățirea Oradea — Bi
horeana Marghita 1—0 (1—0), Șoi
mii Lipova — Victoria Ineu 2—0 
(0—0).

Pe primele locuri: 1. ÎNFRATI- 
REa oradea 9 p (10—2), 2. Mi
nerul Or. dr. P. Groza 9 p (15—9), 
3. Șoimii Lipova 8 p (16—8)... pe 
ultimele locuri: 15—16. Bihorea
na Marghita 5 p (9—12), oțelul 
Or. dr. P. Groza 5 p (10—13).

ETAPA VIITOARE: Minerul Șuncuiuș
— Minerul Sârmășag : I. Ghencian 
(Satu Mare), C.F.R. Arad — Strun
gul Arad; I, Suciu (Cluj-Napoca), 
Victoria Ineu - Unirea Valea lui Mi
hai: D. Ardeleanu (Satu Mare), Sil
vana Cehu Silvaniei — Rapid Jibou: 
P. Bogdan (Reghin), Șoimii Strun
gul Lipova — Unirea Tomnatic: V. 
Ivan (Drobeta Tr. Severin), Unirea 
Sînnicolau Mare — Bihoreana Mar
ghita: V_ Bâlăneanu (Alba lulia), 
Oțelul oraș dr. P. Groza — Minerul 
oraș dr. P. Groza: I, Pătruț (Timi
șoara), Voința Oradea — înfrățirea 
Oradea: I. Ghergheli (Baia Mare).

Seria a X-a

Olimpia Gherla — Sticla-Arie- 
șul Turda 1—2 (1—1), C.I.L. Si
ghet — C.E.M. Cluj-Napoca 5—0 
(2—0), Minerul Băița — Unirea 
Dej 5—0 (1—0), Unio Satu Mare
— CUPROM Baia Mare 5—0 (2—0), 
Minerul Baia Borșa — Lăpușul 
Tg. Lăpuș — meciul s-a întrerupt 
în min. 88, la 1—1, Minerul Baia 
Sprie — Bradul Vișeu 4—1 (2—0), 
Minerul Băiuț — Victoria Cărei 
3—0 (2—0), Chimia Tășnad — Oa
șul Negrești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. STICLA 
TURDA 13 p (16—3), 2. C.I.L. Si
ghet 9 p (10—2), 3. Unio Satu 
Mare 8 p (12—7)... pe ultimele 
locuri: 15. C.E.M. Cluj-Napoca 5 
p (6—12), 16. Olimpia Gherla 4 
p (10—15).

ETAPA VIITOARE: Sticla Arieșul 
Turda — Victoria FIUT Cărei: G. Ma- 
covei (Deva), C.I.L. Sighet — Mine
rul Baia Sprie: C. Vas (Oradea), 
Bradul Vișeu —: Olimpia Gherla: C. 
Todicâ (Fălticeni), Oașul Negrești — 
Minerul Baia Borșa: I. Petri (Arad), 
C.E.M. Cluj-Napoca — Minerul Băiuț: 
E. Rîmniceanu (Rm. Vîlcea), Lăpușul 
Tg. Lăpuș — Unio Satu Mare: E. Ma
jor (Luduș), Unireo Dej — Chimia 
Tășnad: I Zombori (Odorheiu Se
cuiesc), Cuprom Baia Mare - Mine
rul Băița; G. Negrea (Bistrița).

Seria a Xl-a

Foresta Bistrița — Unirea Alba 
lulia 4—0 (2—0), Minerul Rodna
— Textila Năsăud 3—0 (0—0), So
da Ocna Mureș — Metalotehnica 
Tg. Mureș 2—1 (2—0), I.M.I.X.
Agnita — Oțelul Reghin 0—0, U- 
nirea Ocna Sibiului — Inter Si
biu 2—2 (1—1), Metalul Aiud — 
Metalul Sighișoara 4—0 (3—0),
Mecanica Alba lulia — Mureșul 
Luduș 3—0 (2—0), Electromureș
Tg. Mureș — Surianul Sebeș 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri: I.M.I.X. AG
NITA 10 p (6—5), 2. Metalul Aiud 
9 p (14—4). 3. Electromureș Tg. 
Mureș 9 p (12—4)... pe ultimele 
locuri: 15. Metalul Sighișoara 4 
p (4—13), 16. Textila Năsăud 2 p 
(1-13).

ETAPA VIITOARE: Mecanica Alba 
lulia — Unirea Alba lulia: A. Cuz- 
manovici (Reșița), Minerul Rodna — 
IMIX Agnita: S. Bițiu (Gura Humo
rului), Unirea Ocna Sibiului - Fo- 
re.«to Bistrița: T. Petrescu (Craiova), 
Sunanul Sebeș — Soda Ocna Mure
șului: I. Munteanu (Timișoara), Elec
tromureș Tg Mureș — Metalotehnica 
Tg. Mureș: A. Barabaș (Brașov), 
Textila Năsăud — Mureșul Luduș: S. 
Jucan (Cîmpia Turzii), Metalul Aiud
— Oțelul Reghin: T. Demian (Za
lău), Metalul Sighișoara — Inter Si
biu: I. Samek (București).

Seria a XIl-a

Chimia Or. Victoria — Tracto
rul Brașov 0—2 (0—1), Utilajul 
Făgăraș — Minerul Bălan 1—0 
(0—0), Metrom Brașov — Mobila- 
Măgura Codlea 3—0 (1—0), Tor
pedo Zămești — Precizia Săcele
2— 0 (0—0), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Textila Prejmer 1—1 
(0—0), Viitorul Gheorgheni — 
I.C.I.M. Brașov 4—0 (3—0), Mu
reșul Toplița — Celuloza Zărnești 
2—2 (1—1), Minerul Baraolt —, E- 
lectro Sf. Gheorghe 3—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 13 p (15—2), 2.
Viitorul Gheorgheni 11 p (13—4). 
3. Electro Sf. Gheorghe 9 p 
(10—10)... pe ultimele locuri: 15. 
Mobila Codlea 4 p (7—14), 16.
Torpedo Zărnești 3 p (4—12).

ETAPA VIITOARE: Viitorul Gheor
gheni — Torpedo Zărnești: I. Ilie 
(Tîrgoviște), Textila Prejmer — Mine
rul Baraolt: G. Vișinescu (BucureștiY, 
Metrom Brașov — I.C.I.M. Brașov: G. 
Mihăilescu (București), Chimia oraș 
Victoria — Minerul Bălan: G. loneseu 
(Ploiești), Celuloza Zărnești - Utila
jul Făgăraș: G. Martiș (București), 
Tractorul Brașov — Electro Sf. Gheor
ghe: G. Vasîle (București), Mureșul 
Toplița — Mobila Măgura Codlea: S. 
Sasu (Sinaia), Precizia Săcele — U- 
nirea Cristuru Secuiesc: A. Păun
(București).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



LAKE CASITAS VIITOAREA GAZDA

/I ÎNTRECERILOR NAUTICE CUPRINSE

IN PROGRAMUL JOCURILOR OLIMPICE
Dc vorbă cu antrenorul emerit VICTOR 'IOCIAM despre

cvolufia canotoarelor Ia concursul preolimpic

și 2 vîsle 
Marioara

Antrenorul emerit Victor Mo- 
ciani a pregătit și însoțit echi
pajele noastre feminine de ca
notaj la concursul preolimpic 
de pe Lake Casitas, gazda vi
itoarelor întreceri nautice cu
prinse în programul Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles. 
Rezultatele de la această im
portantă Regată se cunosc : ce
le două echipaje românești, 
medaliate cu argint și bronz 
ia recentele C.M. de la Duis
burg, au cucerit primul loc în 
probele de 2 rame (Elena Hor- 
vat. Rodica Arba) ’ ~ **
(Elisabeta Oleniuc.
Ciobanu).

Rep. : în ce companie au e- 
voluat canotoarele noastre, cum 
arată lacul Casitas ?

V.M. : Concursul preolimpic a 
reunit, cum era de așteptat, 
elita schifului mondial. Excep- 
tînd echipajele U.R.S.S., pe 
pistele lacului Casitas au fost 
prezente majoritatea finaliste
lor de la campionatele mondia
le din vară, de la Duisburg. 
Fetele de pe Snagov — pentru 
prima oară Ia un concurs in 
S.U.A. — s-au acomodat bine 
cu particularitățile lacului, cu
cerind victorii în ambele 
be. Ne-au trebuit cîteva 
bune peijtnt a ne adapta 
renfei de fus orar (10 
climei (la sfirșitul lunii 
tembrie au fost 28’ la umbră), 
specificul lacului : aproapi con
tinuu vint lateral din stingă 
vislașelor. EI începe dimineața 
cu o ușoară adiere, către prînz 
se înăsprește ri&icînd valuri 
mari (pentru securitatea spor
tivilor un elicopter a străbătut 
continuu întinderile lacului), de 
la ora 14 scade din intensitate, 
iar* după ora 17 se poate ieși la 
antrenament.

Rep. : Canoiștii care au evo
luat și ei la acest concurs pre
olimpic ne-au spus că lacul, 
regiunea este asemănătoare ce
lei de la Vidraru.

pro- 
zile 

dife- 
ore), 
sep-

ionel pavel - Învingător In concursul

Bulgaria, Cehoslova- 
Germană. Polonia Și 
el ureînd pe cea 
treaptă a podiumu- 

Clasamentul :

Tînărul nostru campion de 
dirt-track Ionel Pavel (Stea
ua). a avut o frumoasă com
portare în concursul interna- 
tional-de la Leipzig, in com
pania unor adversari de va
loare din 
cia. R. D. 
Ungaria, 
mai înaltă 
lui laureaților.
1. I. Pavel 13 p. 2. C. Radezchi 
(Cehoslovacia) 12 p. 3. D. Tri- 
mer (R.D.G.) 12 p, 4. J. Schu-

C. M. DE JUDO
(Urmare din pag. 1) 

noștri 
fiecare procedeu 

parte, cu mai rnulți 
pe rînd. cu gîndul 
care îi vor întîlni 
confruntare a mon- 

$i acest lucru l-am 
cu deosebire la 

Niculae si Mircea 
care au fost me- 

aur la europenele 
la 
la 
de

Debrețin și res- 
Rostock.
la Moscova se 

dificil si este 
vreun pronostic

privirea atentă a secretarului 
federației. Anton Muram. Este 
de notat in primul rînd serio
zitatea cu care băieții 
executau 
tehnic în 
adversari 
la cei pe 
în marea 
diatelor.
remarcat 
Constantin 
Frătică. cei 
daliati cu 
din 1961. te 
peetiv 1982,

Examenul 
anunță foarte 
greu de tăcut 
cu privire Ia >ansa de a urca 
pe podium. Oricum, după cum 
na spunea Anton Muraru. 
sportivii noștri sînt hotâriți să 
lupte cu toate tortele pentru 
afirmarea si in arena mondială. 
Am stat de vorbă cu toii com- 
ponenții lotului și am constatat 
mult optimism, faptul că. 
în general. îsi cunosc adver
sarii. „T-am studiat cu multă 
atenție pe fiecare”, ne spunea 
Constantin Niculae. Ne aștep
tăm din partea sportivilor noș
tri la o comportare cit mai 
bună, cu poziții cit mai ridi
cate în ierarhia valorică mon
dială a iudoului.

timp, de către organi-

: Așadar, o parte dintre

V.M. : Intr-adevăr, este o re
giune muntoasă, sălbatică, la
cul — mărginit de canioane ca- 
liforniene — e însă la altitu
dine mai mică. în vederea a- 
cestei repetiții generale dinain
tea Jocurilor Olimpice, organi
zatorii au ținut să verifice to
tul : instalațiile tehnice de con
curs, cele destinate presei, ra
dioului și televiziunii, pontoa- 
nele, hangarele, tribunele. Ele 
vor ii montate din nou in a- 
junul Olimpiadei, lacul Casitas 
— o uriașă sursă de apă pota
bilă — fiind închiriat doar in 
parte, și numai pe o perioa
dă de • 
za teri.

Rep. . . . _
canotoare au făcut cunoștință 
de pe acum cu locul desfășu
rării viitoarelor întreceri nau
tice din cadrul Jocurilor Olim- 
oice de la Los Angeles. Se 
poate vorbi de un avantaj al 
„terenului" ?

V.M. : Intr-o măsură oareca
re, da. Canotoarele din S.U.A. 
au sosit in mai multe finale 
pe locuri fruntașe. Ele însă nu 
au putut depăși cele mai pu
ternice echipaje europene, în
deosebi pe cele ale R. D. Ger
mane (Jutta Hample, noua 
campioană mondială de la 
Duisburg, a cîștigat și aici pro
ba de simplu).

Rep. : Acum, fetele și-au re
luat antrenamentele pe Snagov. 
Veți folosi cele văzute, cele 
constatate la acest concurs pre- 
olimpic, în viitoarea pregătire 
a canotoarelor ?

V.M. : Sinteni încă sub pu
ternica impresie a acestei de
plasări de peste Ocean. In cli
pele de răgaz vom relua, vom 
revedea totul cu ochii minții, 
spre a ne fi de maxim folos 
această participare la concursul 
preolimpic, spre a realiza un 
bilanț cit mai bun Ia Jocurile 
Olimpice de Ia Los Angeles.

Vasile TOFAN

DE LA LEIPZIG
mann (R.D.G.) 11 p, 
logh (Ungaria) 11 p, 
cocka (Cehoslovacia)

• A doua ediție 
Metalul București4*, 
rată vinerea trecută 
stadionului din 
fost 
(C. S. 
mează 
(Met. 
(I.P.A. 
che (Steaua) și Ivi. 
(I.P.A. Sibiu) — bite 11 p. 
GUȚU — coresp.)

• Duminică a avut loc 
Sibiu ediția inaugurală 
„Cupei Voința",

G. Ba- 
I. Klo-

P- 
„Cupei

5.
6.
10 

a
desfășu- 

pe pista 
Pantelimon, a 

ciștigată de E. Botezatu 
Brăila) cu 15 p. îl ur- 
în clasament : M. Dobre 
Buc.) 14 p. S. Ghibu 
Sibiu) 13 p. S. Postola- 

(Steaua) și Ivi. Șoaită 
(O.

la 
a 

care a reu
nit pe cei mai buni specialiști 
ai genului. Revenit de la 
Leipzig, Ionel Pavel (Steaua), 
a fost prezent Ia start, trecînd 
primul linia de sosire. în toate 

-manșele. EI a totalizat 15 punc
te, 
de M. Dobre (Met.
14
P, 
P, 
P 
p.

fiind urmat, în ordine. 
Buc.) cu 

p. S. Postolache (Steaua) 12 
M. Gheorghe (Met. Buc.) 12 
E. Botezatu (C.S. Brăila) 12 
si M. Soaită (I P.A. Sibiu) S 
(I. IONESCU — coresp.).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM a Cursa de 

formula 3 de la Donington (An
glia). din cadrai campionatului 
european. a fost ciștigată de 
Martin Brundle (Anglia). urmat 
de Pierluigi Martini (Italia) și 
James Weaver (Anglia). In cla
samentul C-E. conduce John Niel
sen (Danemarca) cu 59 D. ur
mat de Martini 57 p si Emanuele 
Pirro (Italia) 46 p.

badminton • Cupa campio
nilor europeni a fost ciștigată de 
echipa dareză Centofte. care în 
finala desfășurată la Paris a în
trecut cu 7—4 formația suedeză 
Aura.

BOX • Portortcanu! Hector Ca
macho. campion mondial profe
sionist la categoria super-pană 
(versiunea W3C). 1st va pune 
titlul în joc la 18 noiembrie In 
fata compatriotului său Rafael 
Solis. Camacho (21 de ani) este 
neînvins în 22 de mec’uri.

CICLISM • Cursa Blois-Cha-

ACTUALITATEA ÎN TENIS
© în finala turneului femi

nin de la Detroit, statul Mi- 
..Ci'- 

Virgi-

ame-

chigan. contînd pentru 
cuitul Virginia Slims", 
nia Ruzici a obținut un frumos 
succes întreeînd-o pe 
ricanca Kathy Jordan cu 4—6. 
6—4, 6—2. Printre învinsele 
sale la acest turneu notăm pe 
australianca Wendy Turnbull 
și americanca Sharon Walsh.

• La Lyon în. competiția fe
minină. a cărei finală a avut 
loc duminică,. Andrea Temes- 
vari (Ungaria) a învins-o pe 
Catherine Tanvier (Franța) 
cu 6-2. 7—5.

• Campionatul 
tanii, desfășurat 
în vestul Angliei, 
gat de Jon Durie

Marii Bri- 
Ja Telford, 

a fost cîști- 
eare a dis-

MECI DE ȘAH
ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

reprezentativele 
R. D. Germane 
Formația noas- 

pe M. Șubă, FI.
Pavlov (căpita-

între 12 si 13 octombrie, in 
localitatea balneară Zinnowitz 
(R.D.G.). va avea loc întîlni- 
rea internațională amicală de 
șah dintre 
masculine ale 
și României, 
tră cuprinde 
Gheorghiu, M.
nul echipei). Th. Ghițescn, M 
Ghindă, V. Stoica, O. Foișor, 
C. Ionescu și antrenorul Em. 
Reicher. Se va juca la 8 mese, 
în două grupe de cite 4 ju
cători, cu tur si retur. •

STOP CADRU
Una dintre revelațiile aces

tui sezon de concursuri al a- 
nului atletic internațional 
1983 trebuie considerat și a- 
runcătorul de greutate polo
nezul Edward Sarul, neaștep
tatul cîștigător al medaliei de 
aur la' prima ediție a „mon
dialelor*4 de la Helsinki. Sa
rul este un atlet „de primul 
pluton" încă din 1982, de cînd 
devenise recordman al Poloni
ei cu o performanță de 20.64 
m, dar această poziție nu-1 
recomanda totuși pentru pri
mul loc al podiumului cam
pionatelor lumii, mai ales că 
la această probă surprizele sînt 
oricum mai puține decît la 
alte probe. Tar în acest an, au 
existat cîțiva atleți care 
s-au jucat, pur și simplu, a- 
runeînd bila de oțel, grea de 
7,257 kg% peste sau în apropie
rea liniei de 22 de metri. Ba 
mai mult, chiar în acest an, 
la 25 iunie, la Los Angeles, 
Udo Bayer obținuse un nou 
record mondial cu un rezul
tat de 22,22 m, iar americanul 
Dave Lăut se prezenta în Fin
landa cu o suită impresio
nantă de performante în frun
tea căreia trona, tot din iu
nie, un 21,94 m.

Si iată că Ia 7 august, în 
chiar ziua de debut a cam
pionatelor mondiale, în prima 
finală a concursurilor mas
culine. Edward Sarul nu res-

RECORD DE ÎNSCRIERI 
PENTRU C.M. 1986

Un comunicat al F.I.F.A. 
publicității la Zurich, anunță că 
pentru ediția viitoare a campio
natului mondial, al cărui turneu 
final va avea loc în Mexic in 
1986, 119 federații naționale si-au 
trimis înscrieri la forul interna
țional in vederea participării la 
preliminarii, cu 10 mal multe 
decît înscrierile pentru „mundia- 
lul“ spaniol. Repartiția pe conti
nente a celor 119 țări: Europa 
Africa 29, Asia 26, America 
Nord si zona Caraibilor 18, 
merica de Sud 10, Oceania 
Tragerea la sorți a grupelor 
avea loc la 7 decembrie la 
rich, iar meciurile eliminatorii se 
vor disputa între 1 mai 1984 și 
15 noiembrie 1935.

i 33, 
de 
A-

3. 
va 

Zu-

ville. una din „clasicele" sfîrșitu- 
lui de sezon, a fost cîștigată de 
belgianul Ludo Peters, care a 
parcurs 237 km în 5h27:25 (me
die orară 43,431 km). In conti
nuare s-au clasat: Adrie van der 
Poel (Olanda) 5h27:25. Jan Raas 
(Olanda) 5h27:53. Greg Lemond 
5h27:53, Silvano Conțin! (Italia) 
5h27:53.

POLO • La Barcelona. în tur 
eliminatoriu din cupa campionilor 
europeni : C. N. Barcelona — 
Va sas Budapesta 13—13 (1—2. 3—4. 
6—5. 3—2). Ambele echipe se ca
lifică pentru sferturile de finală 
(Ia turneu a mai participat C. N. 
Marsilia). • La Alphen aan de 
Rijn (Olanda) în turneul elimina
toriu din cadrul C.C.E.: AZC 
Alphen — Yuzne Ihsias Kulubu 
(Turcia) 22—7, Neptun Sol'.entu- 
na (Sued a) — Royal Gand (Bel
dia) 16—6. AZC Alphen — Royal 
Gand 29—1. Yuzne Thtsias — Nep
tun 8—5. AZC Alphen — Neptun 

pus. în finală, de Virginia 
Wade cu 7—6. 4—6. 6—2. in 
semifinale, Durie a învins-o 
pe Sue Barker cu 1—6. 6—2, 
6—3, iar Wade a întrecut-o pe 
Ann Hobbs cu 6—2. 6—3.

• Turneul international de
monstrativ de la Vancouver a 
fost cîștigat de jucătorul ameri
can Jimmy Connors, care a 
dispus în finală cu 6—1, 6—2, 
6—2 de compatriotul său Biîl 
Scanlon.

CONCURS DE VERIFICARE
A HALTEROFILILOR

DIN R. D. GERMANA,
IN VEDEREA C. M
în vederea apropiatelor cam

pionate mondiale de haltere, 
care vor începe la sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare la Erevan, în 
R. D. Germană a avut loc un 
concurs de verificare a lotului 
reprezentativ. La categoria se- 
mimijlocie, Joachim Kunz a 
realizat trei recorduri excelen
te : 157,5 kg la smuls, 202,5 kg > 
la aruncat și 360 kg la total. 
Alte rezultate : cat. pană : 
Letz 287,5 (125+162,5), Mavius 
272,5 (122,54-150) ; cat. grea- 
ușoară : Mantek 390 kg (175+ 
215) ; cat. grea : Hennig 390 kg 
(165+225).

EDWARD SÂRUL

Newy 
123 kg. 
Gornik 
pregă-

pectă nici un fel de Ierarhie 
prestabilită și iese primul In 
întrecerea coloșilor! El obți
ne 21,04 m din prima încer
care. cu care a condus pînă 
la a cincea aruncare, atunci 
cînd Ulf Timmerman (R.D.G.), 
o altă revelație a probei, ob
ține 21,16 m. In ultima încer
care însă. Sarul redevine pri
mul, cu 21,39 m, într-o între
cere în care principalul favo
rit. Bayer, nu a aruncat decît 
20,09 m, cu care s-a clasat 
abia al șaselea.

Edward Sarul s-a născut la 
16 noiembrie 1958, la 
Kosciol, are 195 cm și 
Face parte din clubul 
din Zabrze unde este . „
tit de Aleksander Daszkiewicz. 
Iată și evoluția rezultatelor 
campionului lumii : . 1975 —
13,20 m, 1976 — 14,93 m. 1977 
— 16,74 m. 1978 — 18,24 m, 
1979 — 19,06 m, 1980 — 19,80 m, 
1981 — 18,44 m, ---- -----
m. Anul acesta, 
din cariera sa, 
performantă de 
record national.

„Pentru *84 
bineînțeles, la Olimpiada de la 
Los Angeles, iar titlul cucerit 
la Helsinki mă obligă. în con
tinuare. la mai mult“. a de
clarat campionul lumii Ed
ward Sarul.

1982 — 20,64 
cel mai bun 
deține și o 
21,68 m —

mă slndesc.

Romeo VILARA

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
• Echipa Camerun s-a calificat 

pentru turul al treilea, deoarece 
reprezentativa Tunisiei a anunțat 
F.I.F.A. că se retrage din compe
tiție. . Tot in zona Africii, în 
meci tur : Zambia — Egipt 1—0. 
Echipa învingătoare d.n dubla in- 
tilnire dintre cele două formații 
se va califica pentru turneul fi
nal alcătuit din 6 selecționate. 
Primele trei clasate in turneul 
final al zonei se vor califica pen
tru turneul de la Los Angeles • 
La Dakar : Senegal — Maroc 1—1. 
Echipa marocană s-a calificat 
Dentru turul următor.

20—7. Yuzne Ihtsias — Royal 
Gand 14—5. AZC Alphen și Yuzne 
Ihtsias s-au calificat pentru sfer
turi de finală.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din campionatele Asiei, care se 
desfășoară la Wuxi (R.P. Chi
neză): masculin: Cal Zhenhua
(R.P. Chineză) — Hiroukl Abe 
(Japonia) 3—2, Xie Saike (R.P. 
Chineză) — Sujay Chorpade (In
dia) 3—0; feminin : Amiko Kanda 
(Japonia) — Klm Gyong Sun 
(R.P.D. Coreeană) 3—1. Cao 
Yanhua (R.P. Chineză) — Indu 
Puri (India) 3—0,

VOLEI • 
volei de la 
cîștigat de 
ma. urmată 
Olsztyn. 
Cannes 
Olsztyn 
3—0. cu 
Olsztyn

Turneul masculin de 
Albi (Franța) a fost 
echipa italiană Par- 
de Zagreb, Cannes si 

Rezultate : Parma cu 
3—1, cu Zagreb 3—1. cu 
3—0; Zagreb cu Olsztyn 
Cannes 3—0; Cannes cu 

3—2,

IUGOSLAVIA. Un vast 
program cultural se va 
desfășura cu ocazia „O- 
limpiadei albe" la Saraje
vo. Un spectacol special 
va avea loc la deschide
rea oficială a celei de a 
87-a Sesiuni a Comitetului 
Internațional Olimpic, la 
care vor colabora corurile 
„Radio Sarajevo" și al A- 
sociației pentru artă și 
cultură „Slobodan- Princip 
Seljo". „Numerele" de ba
let, muzică, teatru vor fi 
susținute de artiști ai tea
trelor naționale din Sara
jevo, Zagreb și Belgrad.

R. F. GERMANIA. La 
DUsseldorf s-au desfășurat 
lucrările seminarului se
cretarilor generali ai Aso
ciației europene a comite
telor olimpice naționale. 
Pe agenda de lucru au fi
gurat probleme referitoare 
la mișcarea olimpică, prin
tre care și cea a controlu
lui antidoping la viitoarele 
olimpiade.

GRECIA. Comitetul olim
pic elen are un nou pre
ședinte în persoana d. An
gelo Lembessis, membru 
din 1974 al acestui orga
nism. Noul președinte, de 
profesiune arhitect, care-i 
succede lui M. Athanassia- 
dis, tragic dispărut, a fost

PE GLOB
un autentic polisportiv. în 
tinerețe a practicat înotul, 
poloni, canotajul, yachtin- 
gul, tirul și... schiul. De 
altfel, el a făcut parte din 
reprezentativa Greciei la 
Jocurile de iarnă din 1952 
de la Oslo. Pe plan profe
sional a contribuit la rea
lizarea centrului olimpic, 
cu noul stadion olimpic, de 
la Kalogreza, gazda din 
1982 a campionatelor euro
pene de atletism și în 1983 
a finalei „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal.

MALTA. Comitetul olim
pic maltez a sărbătorit 
„Ziua olimpică“ la sediul 
lui „Neptun club", unde 
s-a desfășurat și un stagiu 
de pregătire pentru polo- 
iști, organizat în cadrul 
amplei acțiuni a solidari
tății olimpice.

JAPONIA. După cum se 
știe orașul Kobe va orga
niza în 1985 a XIII-a edi
ție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară. în 
vederea acestui important 
eveniment se află in con
strucție un complex spor
tiv, cu un stadion pentru 
atletism (capacitate de 
60 000 locuri). Concursurile 
de natație și cele de gim
nastică vor fi găzduite de 
bazele sportive din „Port 
Island", o insulă... artifi
cială, construită în golful 
unde se află orașul-port 
Kobe.

S.U.A. In această vară 
echipa americană de înot 
sincronizat, ramură a no
tației care a fost introdu
să șl In programul olim
pic, a făcut spectaculoase 
demonstrații acompaniate 
de orchestrele simfonice 
din Colorado Springs 
din Indianapolis.

Panathinaikos 
Ser- 
2—2, 
Pa- 

4—0, 
2-2. 
pri-

CAMPIONATE, CUPE
SPANIA (et. 6): Valencia — 

Espanol 4-=0. Real Socladad — 
Malaga 0—2, Cadiz — Betis Se
villa 0—0, Salamanca — Valla- 
dollld 2—2, C.F. Barcelona — Gi- 
jon 4—0, Atletico Madrid — Mur
cia 1—1, Sevilla — Athletic Bil
bao 4—1, Osasuna — Mallorca 
4—0, Zaragoza — Real Madrid 
3—1. Pe primele locuri: Atletico 
Madrid 10 p, Barcelona, Malaga, 
Valencia cu cite 9 p. Pe ultimele: 
Real Sociedad, Mallorca, Cadiz, 
Osasuna cite 3 p.

GRECIA (et. 6)
— Apollon 2—1, Heraklls — 
res 3—1, Ethnikos — Aris 
PAOK — OFI 1—0, AEK — 
nionlos 4—1, Doxa — Larissa 
Kalamaria — Olympiakos 
Aigaleo — Yannlna 1—0. Pe . 
mele locuri: Panathinaikos II p, 
HerakUs 10 p, PAOK 8 p. Pe ul
timele: Serres 3 p, Yannlna 1 p.

SUEDIA: Pentrtr semifinalele 
cupel s-au calificat AIK, IFK 
Giiteborg, Oester și Malmo. Iată 
rezultatele retur din sferturi : 
A.I.K. — Hammarby 1—1, I.F.K. 
Goteborg — Elfsborg 4—2, Oester
— Oerggyte 4—0, Malmo — Halm- 
stad 6—0.

OLANDA. Cîteva rezultate din 
Cupă: Rijnburgse Boys (amatori)
— Tilburg 3—1, Cambur — Eind
hoven 2—2, Nijmegen — Excel
sior Rotterdam 2—0, Helmond — 
Haarlem 0—0, Utrecht — Volen- 
dam 1—0, Rohda Raalte (amatori)
— Sparta Rotterdam 2—1, DWV 
Amsterdam (amatori) — F.C. den 
Bosch 1—0.
• La Guangzhou s-a disputat 

meciul internațional amical de 
fotbal dintre reprezentativa R.P. 
Chineze șl o selecționată a ora
șului Rio de Janeiro. Partida s-a 
încheiat la egalitate: 1—1 (1—0).


