
Un frumos succes al sportivilor noștri

VOÎNȚÂTg. MUREȘ Șl AURUL BAIA MARE
AU CUCERIT C.C.E. LA POPICE

PLANKSTADT, 
16 (prin telefon). 
Pe arena Mehr- 
zweckhalle din lo
calitate s-a desfă
șurat turneul fi
nal al Cupei cam
pionilor europeni 
la popice, ediția 
1983, la care au 
participat 20 de e- 
chipe campioane 
(femei și bărbați), 
printre care si 
VOINȚA TG. MU
RES (f) si AU
RUL BAIA MA
RE (m). 
zent antele 
niei au ----
nat competiția continentală, 
obținînd un strălucit succes : 
ambele formații au ocupat 
primul Ioc, cucerind astfel ti
tlurile de campioane ale Eu
ropei. Voința Tg. Mures 
antrenor, maestra emerită a 
sportului Margareta Szemanyi 
— intră pentru a treia 
în posesia trofeului (a 
oară consecutiv). * Aurul 
Mare — antrenor Roger 
nat — obține pentru 
oară titlul continental.
două echipe românești au fost 
tot timpul celor trei zile de 
întreceri din localitatea vest- 
germană în frunte. printr-o 
comportare foarte bună, reu
șind rezultate valoroase în 
ambele locuri, atît în preli
minarii cit și în finală. Ele au 
intrat în manșa decisivă (a

Ildiko Szăsz (Voința Tg. Mureș) și Iuliu 
Bice (Aurul Baia Mare) principalii reali

zatori ai celor două echipe
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Etapa a 8-a a Diviziei „A" de fotbal

Repre- 
Româ- 
domi-

oară 
doua 
Baia
Cer- 

prima
Cele

doua) a turneului cu 
care le-au situat pe 
loc.

După Prima manșă.
rată vineri si sîmbătă1. Voința 
se afla pe primul loc cu 2513 
p, fiind la egalitate de punc
te CU
(R.F.G.), pe locul 3 fiind K.K. 
Rijeka (Iugoslavia) cu 2426 p. 
La bărbați, conducea 
Baia Mare cu 5495 p — 
tă de Voii Kegelklub 
helm (R.F.G.) cu 5441 _
Elore Budapesta cu 5380 p. 
Excelent au jucat din echipele 
românești Iuliu Bice, care a 
obținut cel mai mare rezultat 
al turneului final (974 p d), și 
Ildiko Szasz. creditată în pri-

rezultate 
primul

desfășu-

F.K.C. Wolfsburg

Aurul 
urma- 
Eppel- 
p și

(Continuare in pag 2-3)

Finalele ,,Daciadei<‘ la gimnastică ritmică

C. S. S. BRASOVIA, CAMPIOANĂ PE ECHIPE
Doina Stăiculescu (Flacăra roșie București), campioană

la individual compus și la obiecte

_ DOINA STĂICULESCU
Sîmbătă șl duminică au con

tinuat întrecerile finale ale 
„Daciadei" la gimnastică ritmi
că, cu evoluțiile sportivilor 
le la categoria maestre. Titlul 
de campioană republicană a 
fost cîștigat de formația Clu
bului sportiv școlar Brașovia

cu 108,55 puncte, urmată de 
C.S.Ș. 1 Constanța (I), la o 
diferență foarte strinsă : 108,35 
p. Mai mult. Clubul sportiv 
școlar de pe litoral a prezentat 
în concurs două echipe, care 
au și urcat pe podium, ocupînd 
în clasament locurile 2 și 3, 
ceea ce dovedește preocupare 
și calitate în pregătirea tinere
lor sportive.

Gimnastele de la C.S.Ș. Bra- 
șovia (antrenoare prof. Livia 
Brebenaru) au evoluat cu exe
cuții valoroase si. în același 
timp, cu compoziții spectacu
loase. Cea mai bună compor
tare în echipă a avut-o Miha- 
ela Tănase, care a obținut note 
mari la toate obiectele.

Ln individual compus. Doina 
Stăiculescu (Flacăra roșie 
București — antrenoare prof. 
Maria Gîrbă) a îneîntat publi
cul și pe specialiști prin sen
sibilitate și creativitate. De alt
fel, ea a obținut nota maximă la 
..măciuci" (10) și a cucerit titlul 
de campioană, compoziția exer
cițiului, măiestria în execuție 
și ritmul impresionînd în mod 
deosebit Be locul ai doitea 
s-a clasat Dorina Cordoș 
(C.S.Ș. 2 Buc.), care a fost în 
luptă directă cu Doina Stăi- 
culescu la toate obiectele, mai 
puțin la „cerc", pe care l-a 
scăpat în final. Dorina Cordoș

Elena DOBINCĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

F C. BIHOR, VICTORIOASĂ Șl LA GALAȚI,
SINGURA ECHIPĂ NEÎNVINSĂ ÎN... DEPLASARE!
O Politehnica lași, după 

performanța de la Craio- 
va, a trecut și de lider I 
O Steaua (două puncte la 
Hunedoara) continuă să 
urce... 0 Rapid —__ scorul

etapei I

Rada deschide scorul in 
partida Rapid — C. S.

Tirgoviște (3—0)
Foto : I. MIHĂICA

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
Petrolul Ploiești 
Politehnica lași 
S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Dunărea C.S.U.
Rapid 
Corvinul Hunedoara- Steaua 
F. C. Argeș - Jiul Petroșani
Meciul Dinamo - Universitatea Craiova a 

aminat.
ETAPA VIITOARE
Vineri 21 octombrie

Jiul Petroșani ' — Universitatea Craiova
Sîmbătă 22 octombrie

- S.C. Bacău
- Dunărea C.S.U.
— Politehnica lași
- Steaua
- A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Argeș
— Rapid
— Corvinul Hunedoara 

se va disputa în ziua de marți

- F.C. Olt
- Sportul studențesc
- F.C. Baia Mare
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Bihor
- C.S. Tirgoviște

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

(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 

fost

Chimia Rm. Vilcea
Petrolul Ploiești
C.S. Tirgoviște 
Dinamo
F.C. Baia Mar»
F.C. Bihor
Sportul studențesc
F.C. Olt

• Etapa a Xl-a
1 noiembrie, în loc de sîmbătă 5 noiembrie.

s a încheiat turul

campionatului de rugbij

Ieri s-a încheiat prima parte 
a campionatului de rugby, ac
tivitatea internă urmind să 
facă loc acum partidelor inter
naționale. In frunte — după 
nouă etape — s-a situat, ne
învinsă, echipa clubului Di
namo, ceea ce constituie, o 
performantă cu totul deosebită. 
Iată cîteva amănunte de la me
ciurile de ieri.

STEAUA — DINAMO 15—18 
(9—6). Meciul cel mai „tare" 
al campionatului a fost în
tâmpinat cu foarte mare in-

HANDBALIȘTII NOȘTRI DIN NOU VICTORIOȘI; 25-20
CU FORAAAȚIA BULGARIEI

hdlțare spectaculoasă, aruncare puternică si Oh. Covaciu in- 
icrie in poarta echipei Bulgariei. Foto : Dragoș NEAGU

Handbaliștii din reprezen
tativele României si Bulgariei 
s-au întâlnit, din nou, a- 
seară. de această dată în sala 
Floreasca din Capitala. Și, cum 
era firesc, „tricolorii" au obți
nut o nouă victorie, 25—20 
(12—8), impunîndu-și clasa 
valorică superioară. N-a fost, 
insă. nici de această dată u- 
șor. Pe de o parte unele scăderi 
care răvășesc adesea jocul 
formației noastre, iar pe de 
alta ambiția si puterea cu care 
oaspeții au luptat pentru un re
zultat onorabil au dus la e- 
chilibrarea forțelor în multe 
dintre cele 60 de minute ale 
partidei, au făcut imposibilă 
detașarea reprezentativei noas
tre la un scor care să eviden
țieze diferența dintre grupa A 
a C.M. — din care face parte 
echipa Româhiei — și grupa C

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)

GOLGETERII

1. SPORTUL STUD. 8 6 1 1 16- 4 13
2. Steaua 8 5 1 2 19- 7 11
3. F.C. Bihor 8 4 3 1 13- 8 11
4. Dinamo 7 4 2 1 12- 3 10
6. F. C. Olt 8 3 4 1 8- 5 10

Politehnica lași 8341 8- 5 10
7. A.S.A. Tg. Mures 8 3 3 2 9-10 9
8. Jiul 8413 8-10 9
9. S. C. Bacău 8 4 1 3 7-12 9

10. Universitatea Craiova 7 3 1 3 10- 7 7
11. Rapid 8 2 3 3 8- 8 7
12. Chimia Rm. Vilcea 8 2 3 3 6- 9 7
13. F. C. Argeș 8305 10-10 6
14. F.C. Baia Mare 8224 7-16 6
15. C.S. Tirgoviște 8 1 3 4 5-11 5
16. Dunărea C.S.U. 8 1 3 4 2- 8 5
17. Corvinul 8125 8-13 4
18. Petrolul 8116 8-18 3

5 GOLURI : Coraș. Lăcătuș, Cîmpeanu II, 
Pițurcă, Grosu — 1 din 11 m. 4 GOLURI : 
Nemteanu — 2 din 11 m, Irimescu — 4 din 11 m.

Relatări de la meciurile etapei, in pag. 2—3

DINAMO ÎNTRECE STEAUA (18-15) 
Șl CONDUCE-NEÎNVINSĂ-ÎN CLASAMENT
teres, numeroși bucureșteni 
ținînd să asiste la acest im
portant „moment al adevă
rului", găzduit de un teren 
frumos, dar neincăpător cînd 
are de făcut fată unor eveni
mente rugbystice mari. Pen
tru că, în orice situație s-ar a- 
fla cele două fruntașe ale 
rugbyului nostru, o în
tâlnire între ele este, de mai 
bine de 30 de ani, un... eveni
ment. Așa au stat lucrurile și 
iert Sigur, Steaua, cu garni
tura mai completă, se prezenta 
pe propriul teren ca favorită. 
Dar pentru a-și valorifica 
deplin șansa trebuia să... joa
ce ! Or, ieri, ,,XV"-le militar 
nu a jucat decît fragmentar, 
(primele 20 de minute si ulti
mele 5). nedezvoltîndu-și după

așteptări întreaga capacitate 
de exprimare. înaintarea nu 
a „legat" acțiuni decît ara
reori, iar treJ sferturile nu au 
fost nici ele puse în valoa
re. deoarece Alexandru (ale 
cărui șuturi . stârnesc admi
rație) nu a fost inspirat de a- 
ceastă dată, șutind prea mult, 
și cînd trebuia si cînd nu. 
într-un cuvînt. Steaua a fă
cut un joc mediocru. în a- 
ceste condiții, ea a înles
nit succesul echipei dina- 
moviste, ieri mult mai activă, 
mai oportună, care a avut 
și șansa de a beneficia (în a- 
fâra unei conduceri tehnice 
înțelepte, ponderate) de a- 
semenea jucători în teren

(Continuare în nag. Z-3)

Mircea Paraschiv. unul din artizanii victoriei dinamoviste, plea
că la atac pe lingă grămadă, (Fază din meciul Steaua — Di
namo 15- -18). Foto i Dragoj NEAGU



CAMPIONATELE NAȚIONALE
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POLITEHNICA IAȘI 
SPORJUL STUDENȚESC

bun ; 
circa

F. C. ARGEȘ 
JIUL PETROȘANI

fiind climi- 
La reluare 
„face" tot 
Alexandru, 

dar de

__ excelentă a lui 
Cioacă, singur, la 12 

poartă, a făcut o pre- 
defectuoasă, refuzînd, 

golul care părea inevl-
iute. t-a 
recuperâ- 

eflcacității 
desprin
și pe

Balla și Dragomir, 
Halusz 4, Chiprianov

7—7 
îm- 

nor-

A“

,23 August î teren 
; spectatori -

12—7 (pe poartă :
4—2. A marcat :

ȘTIINTA PETROȘANI — 
FARUL CONSTANTA 16—10 
(9—3). Farul cedează In a 
patra etapă consecutivă ! Par
tida a fost dîrză, studenții do-

Gh. Hușiiu s-a 
onorabil într-o

.je- 
cadă 
cen-

Bucu — Sigmirean, 
PAVE-

Mircea RADU — coresp.

Stadion 
timp frumos ,* 
12 000. Șuturi : 
5-0). Camere : 
FLOREAN (min. 88).

POLITEHNICA : “ 
Anton, URSU, CIOCIRLAN. ____
LIUC, Gheorghiu, Cănănău, FLOREAN 
— Cioacă (min. 90 Gh. Munteanu),

I

„U" Li imite, "neînvinse
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin te

lefon). După desfășurarea ce
lor 24 de meciuri ale turneului 
inaugural al . campionatului 
național de baschet masculin, 
în fruntea clasamentului se 
află neînvinse echipele Steaua 
și Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, ambele totalizînd 
cîte 8 p. Le urmează : 3—4.
C.S.U. Balanța Sibiu și Dinamo 
București 7 p, 5—8. Academia 
militară Mecanica fină Bucu
rești. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești. Politehnica C.S.Ș. Unirea 

- Iași și Rapid București 6 p, 
9—10. Dinamo Oradea și Farul 
Constanța 5 p, 11—12. Carpați 
Grup 8 București și C.S.U. 
Brașov 4 p.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — C.S.U. SIBIU 84—62 
(46—33). Gazdele au condus de 
la început, nedînd nici o spe
ranță adversarilor. Crăciun și 
Herbert au recuperat aproape 

' totul sub panouri și și-au lan
sat cu succes coechipierii pe 
contraatac, în special pe Barna. 
Au> marcat : Crăciun 17, Aldea 
4, Barna 21, Ilea 4, Trif 8, Ro
taru 8. Herbert 10. Nicoară 12 
pentru „U“, respectiv Chirilă 
22, Palhegy 4, Bleahu 5, Apos
tu 14. Dăian 5, și Bretz 12. Au 
arbitrat bine V. Ilin (Timișoara) 
și E. Szilvester (Tg. Mureș).

C.S.U. SIBIU — FARUL 
84—83 (39—43). A fost cea mai

La Ittc, Crișul, șl

SATU MARE, 16 (prin tele
fon). Trei echipe au Izbu
tit să rămină neînvinse după 
prunul tur al Diviziei „A" de 
baschet feminin : Crișul Ora
dea, Universitatea C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca si Voința 
Bvcurești, fiecare acumulînd 
cîte 8 p. Le urmează: 4—5. 
Olimpia București si Spor
tul studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 2 București 7 p, 6—7. 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare și U- 
niversitatea Timișoara 6 p, 
8—9 C.S.U. J’rahova Ploiești și 
Progresul 
5 p. 10—12.
Rm. Vîlcea, _ ,_  ___
„Bolyai" Tg. Mureș si I.E.F.S. 
C.S.Ș. 4 București 4 p.

CRIȘUL ORADEA -----
VERSITATEA 
79—64 (41—36). ____
echilibrat pînă în min. 33. cînd 
orădencele aveau un *’-----
punct în plus : 59—58. 
cest moment.

Stirom București
Chimistul C.S.Ș. 

Comerțul Lie.

UNI- 
TIMIȘOARA 
Joc foarte

singur
Din a-

Crișul a înce-

C.C.E. LA POPICE

(Urmare din pag. 1)
mul meci cu 449 p, tar în jo
cul decisiv cu 433 p.

Clasamentele finale • 
NTN : 1. VOINȚA TG. 
5032 pd (îin primul joc 3513, 
cel de al doilea 35191) 
pioană a Europei, 2. FJCjC. Wolf
sburg 4009 pd, 3. Ferenicvănos 
Budapesta 4904 pd, 4. K.K. Rijeka 
4873. Iată ți rezultateile individua
le ale jucă toanelor de la Voința : 
Jldiko Szăsz 449—438, Elisabeta 
Albert 438—431, Elisabeta Bonta 
>97—393, Maria Zsizslk 425—438, 
Ana Szabo 400—427» Maria Todea 
409—393. MASCULIN : 1. AURUL
BAIA MARE 10931 (5495—5436) —
campioană a Europei, 2. Vofl 
Kegelklub Eppelbeim 10911, 3.
Elotre Budapesta 10810, 4^ Slavia 
Brno (Cehoslovacia) 10552. Rezul
tatele jucătorilor de la Aurul : 
Iuliu Bice 974—954, Ion Biciușcă 
•17—906, Stelian Boariu 933—889, 
Alexandru Naszodi 856—884, Vasia 
ponos 941—937 șl Ernest Gergely 
•75—855.

femi-
MUREȘ 

* în 
eam-

DE BASCHET 1 F®11 ■ _ I HA?
31, pentru învingători, respec- î

frumoasă partidă a ultimei zile 
a turneului. Studenții lui Fla
vin Stoica, afectați de insuc
cesul din ajun, au făcut multă 
risipă de energie, pentru a ob
ține această victorie, aflată pe 
muchie de cuțit pînă în ulti
mele secunde de joc. Sibienii, 
cu Dăian și Brctz în vervă sub 
panouri și cu Apostu un ade
vărat spiriduș, au reușit să 
treacă de experimentații con- 
stănțeni, de la care au cores- 
ouns doar Băiceanu (același 
baschetbalist de excepție) și 
Tecău. Finalul a fost dramatic 
și victoria putea reveni orică
rei formații. în min. 29, scorul 
era favorabil studenților cu 
68—55 și se părea că nu vor 
avea probleme în cîștigarea 
partidei, dar Băiceanu Și-a 
tras echipa după el și, în min. 
40, Farul conducea cu 83—82 ! 
Apostu (CSU Sibiu) a benefi
ciat de două aruncări libere, 
pe care le-a transformat cu 
calm și și-a adus echipa in 
avantaj : 84—83. Cînd mai
erau două secunde de joc, 
Bretz (CSU) a comis o gre
șeală /personală inexplicabilă 
— departe de coșul echipei 
sale — dar tînărul Ilucă (Fa
rul) a ratat cele «jouă arun
cări libere și, odată cu ele, 
posibilitatea victoriei sau a 
prelungirilor. Au marcat : 
Chirilă 9, Palhegy 4, Bleahu 
4, Apostu 8, Dăian 28, Bretz

tiv Chirie 6, Tecău 21, Radu 
4, Mănăilă 9, Șerban 2, Băicea
nu 31. Moldoveanu 2, Iluca.8. 
Bun arbitrajul cuplului clujean 
Fr. Took — I. Szabo.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
MILI- 

Sporti- 
Roman 
joc al 
Barna 

printre evidențiați), 
Rotaru au fost 
buni de pe 
printre adversarii

POCA — ACADEMIA 
TARA 102—83 (52—40).
vii pregătiți de Gh. 
au făcut cel mai bun 
lor din actualul turneu, 
(mereu 
Herbert și 
cei mai 
teren, deși 
lor s-au aflat baschetbaliști ex
perimentați «ca Diaconcscu. 
Zdrenghea si Tarău. Au în
scris : Crăciun 10, Aldea 2, 
Barna 22. Ilea 2, Trif 7, Rota
ru 18, Herbert 28, Nicoară 13, 
respectiv Zăchițeanu 4, Zdren
ghea 14, Scalețchl 8, Neculcc 3, 
Gliită 13. Diaconescu 15, Tarău 
2, Neagu 24. —

CELELALTE REZULTATE : 
Farul — C.S.U. Brașov 77—74 
(44—33), Dinamo Oradea — 
I.C.E.D. 59—63 (36—23), Dina
mo Buc. —’ Rapid 80—66 (37— 
34). Steaua — Politehnica Iași 
91—57 (45—26). Academia Mili
tară — Carpați 85—62 (52—32), 
LC.E.D. — Carpați 71—49 (41— 
25), Steaua — C.S<J. Brașov 
93—54 (44—18). Dinamo Buc. — 
Dinamo Oradea 95—76 (44—44), 
Politehnica Iași — Rapid 65—60 
(34—27).

Divizia etapa a 8-a

PRIMA INFRINGERE A LIDERULUI
în Copou. performera etapei 

precedente, invingătoarea de 
la Craiova, s-a aflat sîmbătă 
față în fată cu liderul care 
nu cunoscuse înfrîngerea. Tri
bunele, aproape pline. Așadar, 
atmosferă si premise pentru 
un meci bun. Din păcate, pro
verbul cu „Ia pomul lăudat...**, 
nedorit, avea să se adevereas
că. Echipele s-au angajat în- 
tr-un mea disputat, au făcut 
risipă de energie si la acest 
capitol nu li se poate imputa 
nimic. Valoarea tehnico-tac- 
tică și spectaculară' a acestui 
atît de așteptat joc a fost 
însă mediocră. de nota 5. 
Doar zece faze (exact zece) 
au făcut ca tribunele să... tre
sară. S-a jucat, de regulă, pî
nă în preajma careurilor, iar 
fazele de gol au fost foarte 
rare : în min. 28. cînd la gre
șeala

Sertov (min. 72 Lela).
SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 

- M. Mihail, PANA, Cazan. 1. MUN- 
TEANU II - A. MUNTEANU I (min. 
75 Bucurescu), Șerbănică. Coraș, 
Terheș — FI. Grigore, M. Sandu.

A arbitrat bine A. Cheorghe (P. 
Neamț) ; la linie : I. Medveș (Ora- 
rea) și C. Gheorahiță (Brăila).

Cartonașe galbene : FL. 
M. SANDU, SIGMIREAN.

Trofeul Petschovschl : 9.
ranțe : 3-0 (2-0).

țeni 
„spăr 
nat), 
cu F 
albaș 
dezar 
laban 
tohi 
doar 
asem 
între 
mai 
pârtii 
mari 
ghiucl 
ou pol 
min. 
Anghd 
execul 
șit să 
cest „ 
țreptal 
lor, ca 
sebirel 
tru 
atît î 
„grup 
Liliac, I 
dublaj

Voința citc 4
put „să curgă" mai 
desprins datorită 
rilor Iui Leitner si 
lui Cu tuș. Această 
dere s-a materializat 
fondul unor inexplicabile 
greșeli de apărare ale studen
telor. Au marcat : Leitner 29, 
Culuș 20, Perțache 14, Pop 1, 
Constantinescu 6, Casetti 3, 
respectiv Catrina 23, Czmor 14, 
Armion 12, Bodea 10, V. Che- 
pețean 6.

MOBILA SATU MARE — 
CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
57—52 (28—31). Sătmărencele
și-au găsit cu greu cadența. 
Ele au jucat timorate, greșind 
pase și aruncări din poziții fa
vorabile. în min. 22, 
era egal : 33—33. fn 
nuare gazdele au evoluat __
clar și, cu Iudith Gross si Mo
nica Aștelean in vervă, au ob
ținut o victorie muncită. Au 
înscris : Biriuțiu 20, Aștelean 
12, Gross 10, Toth 7, Capra 3, 
Pall 3, Tudoran 2, respectiv 
Barbu 25. Petre 14, Trușescu 4, 
Misăilă 4, Ionescu 3. Duțu 2.

SPORTUL STUDENȚESC — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 48—44 
(26—22). Așa cum se vede și

din scor, a 
chilibrat, dar 
tehnice si in 
mâții au dat 
ficacitate exasperantă. Echi
pa din Tg. Mures conducea în 
min. 32 cu 42—34. Se va pro
duce surpriza ? Nu, pentru că 
pînă la sfîrșltul meciului jucă
toarele din Tg. Mures nu au 
mai înscris decît două punc
te!!), in timp ce experimenta
tele lor adversare au preluat 
inițiativa și au dștigat o par
tidă ce Părea pierdută. Au mar
cat : Bărăgan 20, Cvaihal 12, 
Ionescu 8, Netolițchi 4, Tocală 
4, respectiv Torday 14, Benko 
10. Cristea 6, Rad 6, Farcaș 4, 
Vasile 2, Munteanu 2.

CELELALTE REZULTATE: 
Voința Buc. — I.E.F.S, 81—61
(33—25) ; C.S.U. PIpiești — O- 
limpia Buc.' C“ 7 ~
„U“ Cluj Napoca — 
Buc. 92—64 (46—40). 
Sportul studențesc 
(24—31). Progresul 
28—37 (24—28). Universitatea
Timișoara — Mobila Satu Mare 
77-60 (33—24). Chimistul Rm. 
Vîlcea — „U“ 24—70 (6—34),
Crișul — Olimpia 63—67 (33— 
44), C.S.U. Ploiești — Comer
țul 67—40 (30—10).

Ștefan VIDA — coresp.

SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI
La Miercurea Ciuc au conti

nuat jocurile din campiona
tul Diviziei „A", seria 
cundă. Iată rezultatele eta
pei a doua : Lotul de 18 ani 
— Tîrnava Odorhei 15—3 (6—0, 
3—2, 6—1), după o 
excelentă a juniorilor, 
durile cărora s-au 
K. Antal, Dumitriu 
autori a 10 din cele 1 
înscrise de echipă; 
au impresionat prin 
combinații tactice si tehnică. 
Lotul de 20 de ani — A.S.E. 
Sp. studențesc 6—4 (2—0,
1—4, 3—0), meci ceva mai bun

evoluție 
din rîn- 
remarcat 
si Gliga, 
15 goluri 

juniorii 
i viteză,

TURUL CAMPIONATULUI DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

lucizl precum Dărăban (pe 
înaintare), Paraschiv și... Po
dărescu (pe treisferturi) — 
foarte buni. Să mai adău
găm combativitatea grămezii, 
tactica bine aleasă, cu șu
turi -lungi și cu menținerea 
jocului în jumătatea de te
ren a Stelei. Ținind seama și 
de ineficacitatea formației 
gazdă, ne explicăm succe
sul „XV“-lui dinamovist. care 
repetă întru totul jocul M 
scorul de anul trecut I

Iată cum s-au 
punctele întrecerii 
Începe jocul tare 
pid 
said 
ei 
ALEXANDRU 
fondul 
după 
butul 
mingea 
lei: 
duce

— IIODORCĂ — eseu 
ALEXANDRU trans-

și’ 9—0‘l Un ofsaid al 
_ ___ steliste este 

sancționat de PODĂ-
— 1. p. (min. 23). care 
performanta peste 10 
și e 9—6. Din min. 38 
va juca în 14 oameni,

Gh. Ion

fost un meci e- 
lipsit de virtuți 

care ambele for- 
dovadă de o ine- 

exjsperantă.
[. Mureș conc

PIpiești — O- 
57—65 (32—47),

Progresul 
LE.F.S. — 

50—59 
— Voința

al „tineretului", care încet- 
încet se pune pe picioare ; 
au marcat : Sofronie. 2, Csoti, 
Zaharia, Sandor și Gheorghi- 
ță, respectiv Csata 2, Stoica 
si Jinga. I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghc — Metalul Rădăuți 9—6 
(4—0, 4—3, 1—3) la căpătui u- 
nui joc foarte echilibrat în 
ultimele două reprize, cînd e- 
chipa din Rădăuți a jucat 
foarte bine. Au marcat : Vișan 
3, Nuțescu,_ Szabo, Ugron, An- 
dreescu, 
respectiv 
și Coca. (V. PAȘCANU — co
resp.).

I 
I

„în bloc" a apărării oas-, 
pete si la ezitarea 
riatu. Florean nu a 
de situația creată ; 
30, singur în colțul 
mare. Terheș s-a grăbit și 
șutat mult peste poartă : 
min. 44 a fost 
Gheorghiu să irosească o bună 
situație. întîrziind șutul. Apoi, 
după pauză, abia în min. 70, 
la centrarea 
Florean, 
m de 
luare 
parcă, 
tabil.

Liderul a jucat doar ca să 
nu piardă, departe de valoa
rea -Si posibilitățile pe care 1 
le cunoaștem. De prin min. 
70 s-a retras în apărare (cu

REPLICA JUCĂTORULUI DE REZERVĂ

lui Spe- 
beneficiat 
în min. 

careului 
a 

___ _ în 
rândul Iui

M. Sandu lingă Pană) 
dutele" sale aveau să 
în min, 88 : Sigmirean a 
trat de pe partea dreaptă, 
FLOREAN a preluat balonul, 
a trecut cu dibăcie, dar și cu 
șansă, de Bucurescu, Șerbănică 
și Cazan și. din colțul careu
lui mic., a șutat în partea o- 
pusă, lingă bară, nemailă- 
sînd nici o speranță Iui Spe
riatu. Bucureștenii ar putea 
invoca luftul din preajma .ca
reului mic al lui Coraș (min. 
74), dar victoria gazdelor este 
pe deplin meritată, pentru că 
ieșenii au dominat mai mult, 
au fost maț insistent! si, una 
peste alta, au avut controlul 
partidei.

Grosu.1 
Nici iJ 
caj mJ 
„călcîni 
în can 
gazdelJ 
fuz, ni 
de „vî 
52, cîn

Intrat în ultimul moment în 
,,U“-le de start, rezerva Mar- 
gelatu a avut o replică pe cit 
de rapidă pe atît de eficientă. 
In chiar primul minut de joc, 
el s-a strecurat abil printre doi 
adversari, a reluat din apropie, 
re centrarea lui Voicu, Cavai a 
scos de lingă bară, insă mingea 
a revenit tot Ia MARGELATU, 
care, eu un șut plasat, in col
țul lung, a deschis scorul. La 
adăpostul acestui rapid gol, • 
piteștenîi încep să construiască 
în liniște pe fondul unul calm 
plat generat de retragerea pe- 
troșenenilor în zona propriului 
careu, oaspeții afișind un sin
gur gînd, acela de a „închide" 
cit mai bine culoarele de ac
ces. Și, astfel, arbitrul Igna 
s-a văzut nevoit să rămină a- 
proape toată prima repriză doar 
în terenul Jiului, acolo unde 
debitul ofensiv al Argeșului 
căuta cu insistență o fisură în 
barajul Jiului. Dar breșa nu 
apărea, deși gazdele au apelat 
la mai toate mijloacele de pă
trundere, iar cînd erau foarte 
aproape de reușită s-a opus, 
in extremis, Cavai, așa cum a 
fost cazul la șuturile lui Iovă- 
nescu (min. 18) și Jurcă (min. 
36). Pe tot parcursul primului 
act, Cristian a intrat în scenă 
doar o singură dată, în min. 38, 
cînd a reținut mingea expedia
tă cu capul de Cura în urma 
unei centrări a lui Stoinescu.

La reluare, oaspeții și-au 
schimbat optica, devenind mai 
îndrăzneți în ofensivă, astfel 
incit partida a avut cîteva pe-

Stadion „1 Mai" ; teren bun : timp 
frumos ; spectatori — circa 8 000. Su
turi : 27—4 (pe poartă : 12—2). Cor
ner» ; 8-0. Au marcat : MARGELATU 
(min. 1) și NICA (min. 82).

F.C. ARGEȘ : Cristian - VOICU. 
Moiceanu, Stancu, Tulpan — M. ZAM
FIR (min. 72 Roman). Badea, IOVA- 
NESCU - Jurcă, NICA. MARGELATU 
(min. 57 D. Zamfir).

JIUL : CAVAI - V. Popa. NEAGU, 
M. POPA, Stana — Dosan, Dina (min. 
65 Vinătoru), Muia — Stoinescu, 
Cura (min. 76 Vizitiu), Lasconl.

A arbitrat bine I. Igna ; la linie : 
I. Ferenczi (ambii din Timișoara) și 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 9. ta spe
ranțe : 1-0 (1-0).

rioade de echilibru, cu faze care 
au alternat la ambele părți. O 
alternanță a existat ți In pri
vința ocaziilor : Dina (min. 55), 
Nica (min. 56), Jurcă (min. 66 
și 69), Cura (min. 68) și Do- 
san (min. 77). De înscris vor 
înscrie tot argeșenii : în min. 
82, Tulpan l-a angajat pe NICA 
cu o minge pe partea preferată 
de acesta, piteșteanul a intrat 
decis în careu șj a șutat vio
lent, cu stingul, fără replică 
pentru Cavai. Partidă se înche
ie cu un clasic contraatac al 
gazdelor (oprit în min. 86 de 
Cavai), care ne-a întărit consta
tarea că ele stăpînesc mai bine 
această lecție decît pe aceea a 
jocului pozițional, cînd au în 
față o apărare supraaglomerată.

Dupăl 
consecd 
deplasai 
s-a 
fata 
zător, 
număr) 
joc, cai 
te de s 
ma pa 
mult 
gazdeloi 
plin md 
ne chial 
frumoas 
că-datăl 
ceasta 
netă.

Sub 
curi. 
nat 
precipiți 
mai aid 
Astfel, I 
minute 
general 
dinții c 
nut o 
lui Tuli 
se cu t 
Treptat, 
revenit, 
tiva și 
mai

frunt" 
noscut 
— au si 
lui Perr 
turi p 
(min. 22 
șit cu 
ratare a 
lovitură 
miilocul 
MON 
min. 41 
zător ș> 
metri, 
gol, î 
fost uri 
mănător

s
minind mai tot timpul și ata- 
cînd i 
linia 
cat : 
CAN
eseu ;

Rădulescu — o altă 1. p. (min. 
75), tot PODĂRESCU : 9—18. 
Finalul Stelei e furibund. Se 
joacă „prelungirile" și abia 
acum, după 7 (șapte) 1 .p. (toa- 

~ te jucate „la mină"), MURA- 
RIU reușește un eseu tar
div, pe care ALEXANDRU îl 
transforma : 15—18. Meciul
era însă jucat !

Arbitrul <
descurcat
partidă grea.

STEAUA : Codoi — Fuicu, 
Divid, Enache, Hodorcă — A- 
lqxandru, Coman — Murariu, 
L. Constantin, Radulescu — 
Țepurică, M. Ionescu — Cioa- 
rec. Munteanu,' D. Căinaru.

DINAMO : Petre — Chiri- 
cencu. Constantin, Marghes- 
cu, Aldea — Podărescu, Pa
raschiv — Marin (min. 38 Mes- 
zaros). Borș, Veres — Cara- 
gea, Dărăban — Țurlea. Gh. 
Ion, C. Gheorghe.

Dimitiie CALLIMACHI

drop — pentru oaspeți. St 
Crăciunescu (Buc.) a arbitrat 
bine. (C. GREȚU, coresp.).

C.S M. SIBIU — GRIVIȚA 
ROȘIE 3—12 (3—6) ! Oaspeții 
au practicat un antijoc con
tinuu, în care gazdele, în zi 
slabă, s-au ^angrenat. Au mar
cat : IGNAT (CSM) — drop 
--respectiv TUDOSE (drop) și 
TUDOR (1. p. + 2 drop). A 
condus cu greșeli P. Soare 
(Buc.) (I. BOȚOCAN, coresp.)

VULCAN BUC. — GLORIA 
PTT ARAD 27—12 (15—6).
Meci frumos cu multe faze 
frumoase, aplaudate la sce
nă deschisă. Au marcat: A. 
DINU — 5 1. p„ MARIAN — 
eseu. GORDIN 2 Lp. + tr„ res
pectiv GHIMIS si AMARAN- 
DEI — eseuri, DOMOCOȘ și 
LECA cite o tr. A arbitrat O. 
Ionescu (Constanța). (D. MO- 
RARU — SLIVNA).

T. C. IND. MIDIA — MAȘINI 
GRELE OLIMPIA 6-4 (6—0). 
Succes meritat. Au înscris 
NICA (1. p. + drop), respectiv 
PERPELEA — eseu. (G. DRA
GAN. coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
POLITEHNICA FEBR.

CLUJ-NJ
Joc curd 
fiind ma
Il-a. Al
21. p„ B
— .eseur
VfLCEAJ 

RAPID 
TUL BÎJ 

C.S.M.
BUC. 16J 

Seria I 1. 
2.
3.
4.
5.

— 6.
7.
8.
9.

10.

cu îndrăzneală, chiar cu 
de treisferturi Au mar- 
LUCA 3 Lp., ORTELE- 
— drop (!), KELEMEN — 

; respectiv LUNGU — 
eseu, V. ION și BEZUȘCU — 
cîte o 1. p. A arbitrat I. Vasili- 
că (Bue.) (T. CORNEA, 
resp.).

POLITEHNICA IA$I 
SPORTUL STUDENȚESC 
(0—3). Dominarea fiind 
pârțită, rezultatul apare 
mal Totuși. după pauză, 
arbitrul A. Briceag (Buc.) l-a 
privat pe localnici de un e- 
seu valabil ! Au înscris : BĂ
LAN — eseu +1. p. pentru 
gazde, GURĂMARE — eseu, 
PARASCHIVESCU — 1. p. pen
tru Sportul. (M. MACOVEI, 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 7—9 (0—3). 
misurpriză explicabilă 
faptul că timișorenii au 
blat" după eseuri și au 
ocazii multe. V. SUCIU 
seu si RAICU — drop au 
tat pentru gazde. ISTRATE, 
TOADER și CANTEA

David 
clasic : 
formă 
treisferturilor 
prompt 
RESCU 
repetă 
minute 
Dinamo 
talonerul 
nat pentru lovire ! 
primele faze le 
Steaua (Codoi, 
Munteanu, Țepurică). 
marcat va marca Dinamo (min. 
46) pe i 
STANTIN, 
taculos ’ 
CU tr. 
ducerea 
va mai 
Steaua 
man. 
purică) 
mo> 
mult. ______ __ __ _ ____
re Constantin), PODĂRESCU 
mai izbutește o 1. p.9—15, 
apoi — după placaj întîrziât (?)

DTNAd 
steaua 
șt. B. 
Gri vita 
CSM S 
Farul 
Șt. Pe 
Poli, i 
Univ.

- Sp. sd
Seria a

2. Rul men 
rla PTT . 
Miflla-Nâv 
Suceava 1 
Febr. Cta: 
talurglstul 
Buc. 17 p 
10. Rapid

Notă : î 
echipele s 
zultatMl di

Partida 
— Știința 
va discuta

contraatac prin CON- 
I, care a intrat spec- 
în eseu; PODĂRES- 
si Dinamo ia con- 

(9—12), pe care nu o 
ceda pînă Ia sfirșit. 
(L. Constantin, Co- 

Munteanu, David. Țe- 
ratează, iar Dina- 

„ține rezultatul". Mai 
în min. 70 (după o rata- 

Ccnstantin),
izbutește

marcat
Steaua 
ia ra-

min. 7 of- 
(Paraschiv 
grămadă, 

3—0. Pe 
„asigurat", 

la 30 m de 
în min. 20 

partea Ste- 
Coman — Alexandru (se 
pe partea închisă) —

conducerea : 
dinamovist 

Vereș) după 
L p. 

unui joc 
o grămadă 
dinamovist, 

iese de

Se- 
prin 

„um- 
irosit 

— e- 
punc-
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DUNĂREA C.S.U.
F. C. BIHOR

o
2 (0)

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 12 000. 
Șuturi ; 18—7 (pe poartâ : 9-4). Cor- 
nere : 12-4. Au marcat î ILE * 
52) fi GROSU (mln. 80).

DUNAREA : Oană - Pisău, 
H, Anghelinei, R. Mureșan — 
(min. 50 Bejenaru), Balaban 
55 Ichim). Romilă - 
tohi, Cernescu.

F.C. BIHOR : LILIAC - DIANU, 
BIszok (min. 48 Szucs), ZARE, Nițu
- N. Mureșan, TAMAȘ, GROSU, ILE
— Filip, Georgescu (min. 47 Dumi
trescu) .

A arbitrat foarte bine M. Stoenescu; 
la linie : V. Alexandru (ambii din 
București) și C. Gheorghe (Suceava),

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2-0 (1-0).

(min.

Gâlan 
Borali 
(min. 

Hanghiuc, An-

de ușor pe Anghelinei (ce 
cursă a făcut orădeanul t) și 
ILE a finalizat dintr-un unghi 
aproape imposibil : 0—1. Va
urma o altă ratare a lui Han
ghiuc (miii. 59, tot din careu), 
o degajare a lui Zare de pe 
linia porții (min. 67) 
nou gol al oaspeților : 
i-a „înșirat" subtil pe 
linei și Oană : 0—2 ;
83 Ichim va salva de 
porții, iar in min. 86 Romilă 
va rata un penalty, la un fault 
făcut de Nițu. Victorie merita
tă a orădenilor.

IN
M 
lin 
r. 5 
în 

Li
la 
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tn- 
ri- 
nai 
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Bc- 
»u- 
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80- 
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Lri.
de 
in 

tea 
Fti- 
rc a 
Bu
lă, 
hau 
ia- 
tiei

lată 
rta

lolf 
re- 
ară
40, 

pin 
LO- 
I *n 
rin. 
I de 
llea

a 
se
dat

-0). 
lele
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>cu 
(M.

:n-
ID
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27
25
18
W
17
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15
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ide 
re-

;oșle 
! se

și... un 
GROSU
Anghe- 
în min. 
pe linia

Stelîan TRANDAF1RESCU

LA DISTANȚĂ

VALOARE
S. C. BACĂU 
F.C. BAIA MARE

2
0

tn

»er»n b ■n ;

(p. poarte :

mi’huț

. Stadion „23 August" ; 
timp însorit, viat ușor ; 
circa 7 000. Șuturi : 18—7 
7-2). Co mere : 7—X Au 
SOLOMON (min. 41) 
(min. 72).

S.C. BACĂU : Mangeae — VIS- 
CREANU, Cârpuci, G SOLOMON, 
EUSEI - A vădanei, ADOLF, Șoșu - 
Șoiman, MIHUȚ (min. 87 Andronk), 
Penoff (min. 65 Andrieș).

F.C. BAIA MARE i Perneș - Art- 
zanov, Buzgâu, Ignat, RUS — BA
LAN. Sepi, MUREȘAN, Bonte (mln. 
46 Loiș), Roznoi (mîn. 71 D. Moldo
van), TULBA

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu j ja linie : L. Mâiereanu șl 
P. Cadar (toți din Brașov).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi 

ranțe : 1-1 (1-1).

BUZGAU.
La spe-9.

cit de 
Suturi

al lui MIHUȚ. Dar pe 
măiestre au fost aceste ____
de la distantă transformate In 
goluri, pe atit de nereușite a- 
veau să fie execuțiile în alte 
faze, mai favorabile, de fi
nalizare. dintre care le-am 
reținut îndeosebi pe cele din 
minutele 50 (lovitură imprecisă 
de cap a lui Soșu), 82 ~
copilăresc al aceluiași
la marginea careului
și 90 (șut neplasat al hii 
portarul Perneș respingînd 
salvator cu piciorul).

Impresionind 
cui prin 
constructiv 
acționînd 
In atac, 
la rîndul lor. două bune 
ții (prin Roznai. în mim 
Tulba, în min. 74), i 
rămase nefrțictificate.

(luft 
Șoșu 

mic D 
Adolf,

plăcut 
jocul deschis 

practicat, 
în general 
băimărenii au

publi
ci dar 

timid 
avut, 

situa- 
55. și 

ambele

Constantin FIRANESCU

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPKES' DI JJ 
16 OCTOMBRIE 1983

FAZA I :
, Extragerea 
U 20 3 .

Extragerea 
3 23 5 36

Extragerea 
17 36 «1 18

FAZA A n-a :
a

I : 4 ie

a n-a :
a m-a :

IV-a :Extragerea
20 19 22

Extragerea
20 44

Extragerea
10 6
Fond total de cișUguri:

a

a

t

45

17»
25 32 «

58 50

v-a :
Vl-a :

41 36 7

19 16 4

Klein, căpitanul echipei Cor
vinul, se arăta înaintea meciu
lui cu Steaua „convins că 
forța de joc a echipei noastre 
va cîștiga în fața contraatacu
rilor echipei militare”. Și pînă 
la pauză totul a decurs con
form pronosticului, presiunea 
elevilor lui L. Vlad la poarta 
adversă obligîndu-i pe bucu- 
reșteni să stea grupați în ju
rul buturilor proprii, cu do
rința evidentă de a intra la 
cabine cu un scor recuperabil. 
Țel în bună măsură realizat 
pentru că la sfîrșitul primei 
reprize scorul era minim (a 
înscris în min. 20 VĂETUȘ 
trimițînd cu capul balonul în 
poartă, cu boltă, peste Iordache 
indecis), în pofida multelor ac
țiuni ofensive ale hunedoreni- 
lor (cea mai aproape de gol 
fiind cea din min.’ 31, cînd 
Văetuș a șutat senzațional de 
la 30 m. balonul împins In ex
tremis de Iordache oprindu-se 
în bară). »

Renunlînd la reluare la un 
fundaș (Anghelini) în favoarea 
unui jucător de construcție 
(Majaru) si după egalare (în 
min. 51, la centrarea Iui E- 
duard, Cîmpeanu a întors 
scurt balonul Ia PITURCĂ și 
acesta a șutat cu efect în 
poartă : 1—1) înlocuindu-1 pe
Cîmpeanu, care 
randament scăzut, 
locaș ofensiv, 
tare care l-a 
prima linie pe 
și-a anunlat 
de a schimba
Profitînd și de scăderea ran
damentului ofensiv al Capri
nului (vizibil la Klein. Văetuș

0 VICTORIE

dăduse 
cu un 
Petcu, 

avansat

un 
mij- 
mu-

In
Șt.
SiMajaru, Steaua 
deschis intenția 
cursul jocului.

Giuleștenii au dorit mult vic
toria — care să confirme acel 
0—0 de la Petroșani — dar 
după felul cum s-a jucat în 
primele 30 de minute, nimeni 
nu întrevedea că tocmai în a- 
cest meci se va realiza scorul 
etapei ! Atacurilor „oarbe" ale 
rapidiștilcr (doar Sameș a tri
mis citeva pase mai... clare), 
tSrgoviștenii le-au opus un mar
caj strict, trio-ul Agiu — S. 
Dumitrescu — Ene barind prin 
mobilitate și forță in interven
ții drumul spre poarta Iui 
Vasile Marcel. Așa se face că, 
pînă in min. 36, n-a existat 
nici o ocazie de gol, abundînd 
în schimb faulturile. în acest 
minut, însă, Manea a executat 
al cincilea corner de pe stingă, 
balonul a ajuns în „grămada" 
din fața porții de unde a sărit 
pînă la RADA, care l-a reluat 
cu capul în plasă : 1—0 și e; 
chipa lui Valentin Stănescu și 
Viorel Kraus pur și simplu s-a 
descătușat.

Pentru că a urmat o a doua 
repriză foarte atractivă ; o re
priză cu de toate — ratări 
imense, cartonașe galbene șl 
roșii, intervenții in extremis 
ale portarilor și două goluri 
într-un final cu periculoase.... 
bubuituri de petarde 1 Oaspeții 
au reînceput jocul mai deciși, 
Constantin a expediat două 
„ghiulele" care nu și-au atins 
însă, ținta, după care V. Marcel 
a deviat miraculos în corner 
șuturile-gol ale lui Petruț (min. 
54), Rada (min. 56) și Ion Ion

22

38

2

56

11

20

L173.401 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 

16 OCTOMBRIE 1983

KLEIN, INFIRMAT,.
CORVINUL HUNEDOARA 1 (1)
STEAUA 2 (0)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — 
Șuturi ; 1-4—9 (pe poartă 
nere : 7—3. Au marcat 
(mln. 20). PIȚURCA 
TUȘ (min. 85).

CCRV1NUL : lonîță 
Dubinciuc, Bogdan 
Moldovan. Klein — 
Cojocaru), Văetuș. ----------

STEAUA : lordache — Anghelîni
(min. 46 MAJARU), Tătăran, FI. Ma
rin, Eduard - Balint, lovan, Pușcaș 
— LĂCĂTUȘ, Cîmpeanu (min. 70 St. 
Petcu), PIȚURCA.

A arbitrat bine !. Crăciunescu ; 
ta linie : Gh. Constantin și N. Di- 
nescu (toți din Rm. Vilcea).

Cartonașe galbene : KLEIN, BOG
DAN, PUȘCAȘ. ST. PETCU.

Trofeul Petschovschi : 10. la
ranțe : 5—1 13—0).

circa 15 000.
: 7—4). Cor- 

___ 1 . VĂETUȘ 
(min. 51), LĂCA-

— Vlad, Gâlan I,
- I. PETCU, L 
Nicșa (min. 62

MATEUȚ.

spe-

pur- 
Ma- 

m-m» _ ________    sa1®
individuale din min. 54, 63 și 
66, anihilate ■ doar de paradele 
oportune ale lui Iordache). e- 
chipa bucureșteană și-a valo
rificat inteligent tactica con
traatacului. Șt tocmai spre fi
nalul partidei (min. 86). cina, 
după un corner la propria 
poartă, unde se aflau, cu ex
cepția Iui lonițâ și Bogdan, 
toți jucătorii hunedoreni, Ma
jaru a țîșnit pe stingă, susți
nut pe centru de Balint șl 
LĂCĂTUȘ. Ultimul, ajuns sin
gur Ia 10 m, a primit balonul 
și a înscris ușor : 1—2. .

Astfel, pronosticul lui Klein 
a fost infirmat !

Paul SLAVESCU

MULT DORITĂ

și'Nicșa), al cărui singur 
tător de cuvînt a rămas 
teut (excelente acțiunile

UN GOL CA

SPECTACOL RATAT
Tot meciul n-a fost altceva 

xlecît o încercare continuă a 
A.S.A. de a desface apărarea 
grupată a oaspetei sale. O în
cercare inabilă, cu pase tele
fonate, ușor de interceptat sau 
cu mingi înalte aruncate la în- 
tîmplare, cu tentative (blocate) 
de pătrunderi individuale din 
liniile din spate, cu exe
cuții stîngace la finalizare 
ale lui Fanici care a ratat pu
tinele ocazii de gol ivite. 
Jocul șters al lui Boloni a tras 
și mai mult înapoi echipa mu- 
reșeană care, necoordonată 
și fără un „vârf" în stare să 
„chinuie" apărarea vilcenilor, 
se îndrepta spre un ne
voiaș o—o. pe teren propriu. 
In min. 67 însă. Chimia se 
hotărăște să iasă din defensiva 
de fier în care se organizase 
și reușește primul său sut pe 
poartă (Carabageac) și pri
mul corner în favoarea i a. 
încurajat parcă de această 
reușită, in minutul următor 
Basno se lansează pe extremă 
si centrează inlfr-un careu evi
dent rarefiat (fundașii for
mației militare aveau preocu
pări ofensive), iar CARABA- 
GEAC sare Ia cap și înscrie : 
0—1 ! Lovitură de teatru, dar

A.S.A. TG. MURES f (0)
CHIMIA RM. VILCEA 1 (0)

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
6 000. Șuturi i 17-6 (pe * poartâ : 
6—3). Cornere : 14-1. Au marcat :
CARABAGEAC (min. -58) și BOLONI 
(min. 69).

A.S.A. : Naște — Szabo, Jenei, 
ISPIR, Goll - C. Ilie, Boloni, S. 
Dumitrescu (min. 64 Onuțan) — -Cior- 
ceri (min. 34 Varga), Fanici, BOTH II.

CHIMIA : Pavel - BASNO. CIU- 
PITU, UDREA, Teleșpan - Lazâr, JO
VAN, Niculcea — Verigeanu (min. 
76 Palea), Preda (min. 58 Vergu), 
Carabageac.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu ; 
la linie : J. Grama și L. Ciucu (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2-2 (1-1).

de viață scurtă, căci peste 
doar un minut BOLONI ega
lează de la 19 m, beneficiind 
dc o minge aruncată peste a- 
pârarea vilceană care în
cearcă să-1 scoată „>n ofsaid" 
făcînd un pas înainte, dar 
Basno, nesineronizat, dejoa
că intenția colegilor lai.

Mai rămăseseră 20 de mi
nute pînă la fluierul final, dar 
meciul, deși mai animat. , mai 
dinamic, recade în haos.

Ion CUPEN

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I —-------- ------------------------------------------

3 (1>
0
bun :
circa

RAPID
C. S. TÎR.GOVIȘTE

Stadion Republicii ; teren 
timp frumos ; spectatori —
20 000. Șuturi : 18-10 (pe poartâ :
12-3). Cernere: 15-1. Au marcat:
RADA (min. 36). MANEA (mln. 86
din penalty) și PtIRUȚ (min. 90).

RAPID ; Mânu - BAJAN, Tfțâ, SA
MEȘ (min. 72 Pîrvu), Mincu - RADA. 
Ion Ion, PETRUȚ - R. Cojocaru 
(min. . S3 Avram), Damaschin, MA
NEA.

C.S. TIRGOVISTE : V. MARCEL - 
Niculescu, DUMITRESCU, Agiu, Pi- 
taru — Ene, Aelenei (min. 79 M. Co
jocaru), Constantin — Isala, Turcu 
(min. 65 Tudor), O.. Popescu.

A arbitrat bine I. Velea ; Ia linie : 
C. Bitlan și M, Horea (toți din Cra
iova) .

Cartonașe galbene : ION JON,
AELENEI, TURCU, PITARU, 
FL. COJOCARU, NICULESCU.

Cartonașe roșii : AGIU.
Trofeul Petschovschi : 7. la

ranțe : 4-1 (3—0).

AGIU,

spe-

lui 
r_______ 65),

problema victoriei nu se mai 
punea. Rapid șl-a mărit, totuși, 
tîrziu avantajul în mln 86 : V. 
Marcel l-a faultat în careu pe 
Damaschin, după ce pericolul 
fusese îndepărtat, și MANEA 
a transformat impecabil pcnal- 
ty-ul : 2—0. Iar în min. 90 — 
ultima șl cea mai rapidă fază 
• meciului: pătrundere pe 
dreapta Avram, pasă înapoi la 
Ion Ion, deviere surprinzătoare 
a acestuia pînă la PETRUȚ, 
șut puternic, plasat, din inte
riorul careului și 3—0.

Laurențiu DUMITRESCU

(min. 63). După eliminarea 
Agiu pentru injurii (min.

IN 0«O 1966 I

.1. GLORIA Buzău
2. Gloria Bistrița
3. Oțelul Galați
4. Partizanul Bacâu
5. Unirea D. Focșani
6. Metalul Plopeni
7. F.C.M Progr. Br.
8. Prahova Ploiești
9. Ceahlăul

10. C.S. Botoșani
11. C.S.M. Borzești
12. F.C. Constanța *
13. Unirea Slobozia
14. C.S.M. Suceava
15. Delta Tulcea
16. Dunărea Călărași
17. Olimpia Rm. Sărat
18. Chimia Fălticeni

• Echipă penalizată

9 8 1 0 15- 3 17
9 6 2 1 14- 5 14
9 5 3 1 14- 7 13
9 5 2 2 10- 7 12
9 4 2 3 14-11 10
9 4 2 3 11- 9 10
9 4 2 3 10-11 10
9 4 2 3 8-10 10
9 4 1 4 10- 8 9
9 4 0 5 15-14 8
9 4 0 5 8-10 8
9 4 14 19-10 7
9 3 15 11-10 7
9 2 3 4 9-12 7
9 1 4 4 6-19 6
9 2 16 7-14 5
9 1 2 6 4-11 4.
9 117 7-21 3 

cu două puncte.

PRAHOVA PLOIEȘTI — F.C. 
CONSTANTA 2—1 (1—0) s Marcu 
(mln. 44), Tudor (min. 62), res
pectiv K. Toma (min. 84).

GLORIA BISTRIJA — OTELUL 
GALAJI 1—1 (0—1) : St. Popa
Goiin. 81 din 11 m) pentru Glo
ria, Petrescu (min. 34) pentru 
Oțelul.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
C.SJU. BOKZEȘTI 1—8 (1—0).
Mladin (min. 17).

METALUL PLOPENI — CHI
MIA FĂLTICENI 8—0 (1—0) :
Moldoveanu (min. 84 pi 17).

C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO
TOȘANI 1—0 (0—0) : Ostofie
(min. 89).

DUNAREA CĂLĂRAȘI — GLO
RIA BUZĂU 0^-1 (0—0) : Cramer 
(mln. M). ‘

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
1—0 (1—0): Mangalagiu (min. îl).

UNIREA SLOBOZIA — DELTA 
TULCEA 0—0.

OLIMPIA RM. SĂRAT — PAR
TIZANUL BACĂU 0—0.

Relatări de la A. Cristea, I. 
Toma, C. Rusu, V. Frîneu, I. 
Mlndrescu, N. Constantinesca, FI.

Jficheanu, I. Matei șl T. Bu- 
nescu.

SERIA A II-a ~—
ȘOIMII l.P.A. SIBIU — CAB- 

pați mIRșa 3—1 (2—0): Beleaua 
{min. 16), S. Marcu (mta. 45), 
Florescu (min. 48), respectiv Fă- 
țan (min. 87).

F.C.M. BRAȘOV — NITRAMO- 
NIA FĂGĂRAȘ 2—1 (1—0) : Văl- 
dean (min. 42), Gherglie (mln. 
70), respectiv Neagu (mtn. 88).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI —• 
METALUL BUCUREȘTI »-l 
(2—1) : Ene (min. SSJ, Naghi 
(mln. 39), respectiv C. Nlca 
(mln. 1®).

GAZ METAN MEDIAȘ — I.P. 
ALUMINIU SLATINA 1—0 40—0) : 
Kusch (min. 77).

CHIMICA TUSNĂVENI — UNI
REA ALEXANDRIA 1—0 (0—0) :
Banei (min. 81).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI l—o (0—0) : Zalupca
(mln. 67).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
ROVA ROȘIORI 1—0 (0—0) :
Nlca .(mim. 61).

CONSTRUCTORUL T.CX CRA
IOVA — I.M.A.S.A. SF. GHEOR
GHE 2—0 (0—0) : Constantinescu
(tain. 76) șl Păuna (mim. 85).

Meciul AVINTUL REGHIN — 
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
se dispută ta ziua de 19 octom
brie.

Relatări de la I. Ionescu, I. 
Stanca, O. Guțu, M. Tacăl, 1. 

SERIA A IlI-a —

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 octombrie) : Chknia Fălticeni 
— Dunărea Călărași, Delta Tul- 
oea — Olimpia Rm. Sărat, C.S. 
Botoșani — Unirea Slobozia, F.C. 
Constanța — C.S.M. Suceava, 
F.C.M. Progresul Brăila — Pra
hova Ploiești, Oțelul Galati — 
Unirea Dinamo Focșani, Partiza
nul Bacău — Metalul Piopeni, 
C.S.M. Borzești — Gloria Bistri
ța, Gloria Buzău — Ceahlăul P. 
Neamț.

Ducan, D. Daniel, 
M. Vlădoianu.
1. F.C.M. BRAȘOV
2. Șoimii l.P.A.
3. Carpați Mirșa 
4C Gaz metan
5. Autobuzul
6. Unirea Alex.
7. Progresul Vulcan
8. Nitramonia
9. Avîntui

10. Automatica
11. Metalul Buc.
12. Dînamo Victoria
13-14. IMASA Sf. Gh.

I.P. Aluminiu
15. ROVA Roșiori
16. Chimica Ttrn.
17. Chimia Tr.- Mag.
18. Constr. T.C.I.

D. Grăia si

9 6 12 
9 5 2 2
9 5 1 3
9 5 13
9 4 2 3
9 4 14
9 3 3 3
9 4 14
8 3 3 2
9 4 0 5
9 3 2 4
8 2 4 2
9 3 2 4
9 3 2 4
9 4 0 5
9 3 15
9 3 15
9 2 16

19- 8 13 
17-12 12 
22-16 11
11-10 11
9-10 10

13-12 9
15-14 9
12- 12 9

9-11 9
9-8 8

12-11 8
8- 7 8
9- 9 8
9- 9 8

13- 16 8
14- 17 7
10- 14 7
9-24 5

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 octombrie) : I.P, Aluminhi 
Slatina — Nitrațnonia Făgăraș, 
Unirea Alexandria — Progresul 
Vulcan București, Metalul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș, Chi
mica .Tirnăveni — Avîntui Re
ghin, Automatica București — 
Șoimii l.P.A. Sibiu, Carpați Mîr- 
șa — Autobuzul București, F.C.M. 
Brașov — Chimia Tr. Măgurele, 
Dinamo Victoria București — 
Constructorul T.C.I. Craiova, 
ROVA Roșiori — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe.

PETROLUL PLOIEȘTI 
F. C. OLT

(0) 
(0)

Destul de multi spectatori, 
sîmbătă, in tribunele stadionu
lui ploieștean, dornici să-și sus
țină formația favorită, aflată In 
mare criză de puncte. Dar, pe 
măsură ce timpul curgea, în
curajările suporterilor aveau să 
scadă în intensitate, din cauza 
jocului In general static, lipsit 
de nerv și culoare practicat de 
fotbaliștii localnici. Un joc în 
contrast izbitor cu prestația for
mației oaspete F.C. Olt, pruden
tă, precisă în faza de apărare 
(Bumbescu și Ionașcu neslăbind , 
nici un moment marcajul, 5n 
zonă, asupra vîrfurilor izolate 
Simaciu și Dumitrache ID Și 
extrem de decisă în replica o- 
fensivă. Așa se explică și fap
tul că singura situație mai clară 
de gol a primelor 45 de minute 
s-a petrecut (în min. 19 —
Bărbulescu) la poarta gazdelor.

La puțin timp de la reluare, 
în min. 48, lovitură de teatru: 
MARICA execută cu dibăcie, de 
pe partea stingă, o lovitură de 
colț, Ciurea încearcă să 
balonul, dar îl scapă în 
la colțul scurt. Un gol 
n-a mai văzut Ploieștiul 
31 martie 1966, cînd Dridea II 
înscria, tot din corner, în poar
ta lui Răducanu 1 Acum, în tri
bune și pe gazon speranțele 
ploieștene au renăscut, echipa 
oaspete, șocată de primirea go
lului, face cu greu față presiu
nii petroliste. în min. 65, la un 
șut-centrare al lui Călin, de pe 
partea stingă, mingea se plimbă 
prin fața porții, ajunge pe oar-

1
1

Stadion Petrolul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 15 000. 
Șuturi ; 15—8 (pe poartâ : 6—3). Cor
nete : 4—4. Au marcat : MARICA 
(mln. 48) și IORDACHE (min. 87).

PETROLUL : Jipa — Bont, Stanclu, 
BUTUFEI, Toma - GALAȚEANU, I. 
Cojocaru, Călin — Marțea, Simaciu 
(min. 69 Libiu), Dumitrache U (min. 
59 Pancu).

F.C. OLT : Ciurea - IONAȘCU, 
Bumbescu, Cătoi, Matei — M. Po
pescu, BARBULESCU, Eftimle, Kalla 
- IORDACHE, State (min. 51 BARBU).

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rescu ,* la linie : N. Gogoașe și 1. 
Neagu (toți din Buzău).

Cartonașe galbene : DUMITRACHE 
II, MARICA; EFTIMIE.

Trofeul Petschovschi : 9.
ranțe : 2-1 (0-1).

La spe-

care o 
gol ne-

ARMĂTURA ZADAU — RAPID 
ARAD 1—1 (1—0) : Petruț (min.
43 din 11 m) pentru. Armătura, 
Roșu Amin.. 81) pentru Rapid.

GLORIA REȘIȚA — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 0—1 (0—1) : Fîțic
Cmin. 3).

STEAUA C.FJl. CLUJ-NAPOCA 
— SOMEȘUL SATU MARE 5—0 
(3—0) : Caciureac (min. 38, 45 și ’ 
57), A. Mureșan (min. 36) și Fur- 
nea (min. 77).

U.T. ARAD — IND. SÎRMEI 
C. TURZII 3—0 (0—0) : Tisa
Cmin. 63), Gal (min. 76) și Vaczi 
(min. .82).

MINERUL MOTRU — AURUL 
BRAD 2—2 (2—0) : Ghițulescu
(min. 16), Ploaie (min. 38 din 
11 m) pentru Minerul, Ștefănes- 
cu (min. 52 și mln. 58 dan U m) 
pentru Aurul.

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 3—2 O-<3 X 
Goia (min. 18), Mureșan (min. 
59), Patachi (min. 60), respectiv 
Cristea (min. 70 șl 75).

C.FJB. VICTORIA CARANSE
BEȘ v— C.F.R. TIMIȘOARA 2—0 
(2—0) : Trebuiau fimiu. 2T) si 
Staicu (min. $1).

POLITEHNICA TIMIȘOARA *— 
MINERUL LUPENI 3—0 (2—0) ;
Anghel (min. 14), Bozeșan (min. 
21) și Gluchici (min. 83).

METALURGISTUL CUGIR — 
C.S.M. REȘIȚA 2—0 (2—0) : Al. 
Moldovan (min. 13 din H m) gi 
Mitracu tari-n.. 4D- ,

Relatări de Ia I. Domuță, P. 
Fuchs, I. Lespuc, O. Berbecaru, 
fir. Jugănaru, Z. Covaci, N. 
Magda, C. Crețu și M. Vîlceanu.

1 Echipă penalizată cu patra puncte.

1. C.S.M. REȘIȚA 9 7 0 2 18- 7 14
2. ,,Poli“ Timișoara 9 6 12 28- 9 13
3. ,,U“ Cluj-Napoca 9 6 0 3 17- 6 12
4. Metalurg. Cugir 9 4 2 3 14- 9 10
5. Aurul Brad 9 4 2 3 17-14 10
6. C.F.R. Viet. C. 9 5 0 4 9-15 10
7. Minerul Motru 9 4 14 14-13 9
8. Armătura Zalău 9 4 14 9-17 9
9. C.F.R. Timișoara 9 4 0 5 16-16 8

10. Minerul Cavnic 9 4 0 5 10-11 8
11-12. Ind. sîrmeî 9 4 0 5 8-12 8

Olimpia S.M. 9 4 0 5 15-19 8
IX Someșul S.M. 9 4 0 5 14-20 8
74. Gloria Reșița 9 3 15 8-10 7
15. U.T. Arad 9 3 15 12-15 7
16. Minerul Lupeni 9 3 15 î-11 7
n. Rapid Arad 9 2 2 5 6-21 ■6
18. Steaua CFR Ci-N<>9 4 0 5 15-12 4

tea opusă la Simaciu, 
expediază în plasă. Un _ 
acordat însă,- în mod just, ln- 
trucit Gălățeanu se afla în po
ziție de ofsaid, lingă poartă, In 
traiectoria mingii. Petrolul își 
va continua un timp ofensiva, 
apoi, se va arăta din ce în ce 
mai preocupată de a-și menține 
fragilul avantaj. Ceea ce, spre 
disperarea tribunelor, nu va 
reuși. Presingul lui F.C. Olt îi 
va aduce acesteia golul egaliza
tor : în min. 87, Barbu i-a „fu
rat" balonul lui I. Cojocaru, 
indecis in- careu, a învăluit spre 
linia de fund, de unde a centrat, 
cu precizie, lui IORDACHE, 
care, singur la 10 m, frontal, a 
reluat m plasă.

Gheorghe NICOLAESCU

retină 
plasă, 

cum 
de lax

1
i
X
1
1

Br. 1

I. Atalanta — Arezzo
U. Campobasso — Cesena

III. Monza — Como 
Perugia — Cavese
Pistciese — Padova 
Varese ’ — Cagliari 
Un. Focșani — F.C.M. 
Prahova — F.C. Constanța 1

IX. Dunărea Căi. — Gloria Bz. 2
X. Automatica — Progresul 1

XI. Met. Cugir— C.S.M. Reșița 1’ 
XII. Gloria Reșița — „U" Cj.-N. 2
FOND TOTAL DE CÎȘT1GURI: 

819.453 LEI.

IV. 
v.

Vi. 
VU. Vm.

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 octombrie) s „U- Cluj-Napoca 
— Minerul Cavnio, C.F.R. Victo
ria Caransebeș — U.T. Arad, Ar
mătura Zalău — Ind. sîrrnel C. 
Turzii, Rapid Arad — Steaua 
C.F.R. Cluj-^Napoca, CJF.R. Timi
șoara — Metalurgistul Cu^gir, Mi
nerul Lupeni — Minerul Metru, 
Olimpia Sa tu Mare — Politehni
ca Timișoara, Aurul. Brad — Glo
ria Reșița, C.S.M. Reșița — So
meșul Sa tu Mare»



îsri, In debutul campionatului masculin de volsl A lll-a EDIȚIE A ,.CUPEI MONDIALE" LA BOX f TELEX ® TELEX

TRACTORUL A ÎNVINS

PE CALCULATORUL, LA BUCUREȘTI!
Ieri a luat startul o nouă 

cdijie (a 35-a) a campionatului 
masculin al primei divizii de 
volei (cel feminin va debuta 
duminica viitoare). De subliniat 
victoria repurtată de brașoveni 
iu Capitală. Amănunte :

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 
3—0 (5, 1, 9). Veniți la Bucu
rești cu numai opt jucători și 
neîncrezători în capacitatea lor 
de replică, orădeniî au făcut 
figurație în primele două se
turi, doar la începutul setului 
ăl treilea — cind campionii 
și-au permis o oarecare rela
xare — angajîndu-se mai cu
rajos in joc. In general, oaspe
ții (poate și din cauza timoră
rii) au construit neglijent ac
țiunile de atac (preluări apro
ximative și chiar greșite, cel 
mai adesea necorectate de ex
perimentatul Manole) și au opus 
o apărare penetrabilă în am
bele linii. Dinamo a dominat 
prin atac (Gizdavu și Gheorghe 
mai ales), blocaj (Enescu și 
Gîrleanu, acesta din urmă fi
ind și cel mai bun în linia a 
doua) și prin coordonare (Sla- 
bu). Arbitraj bun : C. Manițiu 
din Brașov și C. Gogoașe din 
București. (A.B.).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRA
ȘOV 0—3 (—8, —12, —13). De 
la primele schimburi de mingi 
s-a văzut că elevii antrenoru
lui T. Tănasc au venit cu in
tenții serioase de a învinge, 
iar după 7—0 în primul set, 
intenția devenea și mai convin
gătoare. A fost victoria unei 
echipe mobile, cu un blocaj 
atent (Zamfir și Crișan), cu 
pase excelente (Sterea), -cu fi
nalizări rafinate (Hînda) sau 
în forță (Bujilă). Acestor ju
cători — toți dintr-o generație 
mai vîrstnică — li s-a adăugat 
cu succes, dovedind frumoase 
perspective, tînărul Răzvan 
Paul. Bucureștenii au decepțio

nat, doar Steriade, luhasz și 
Alexandru puțind primi cu 
îngăduință note de trecere. 
Foarte bun arbitrajul : S. Po
pescu din Constanța și V. Săn- 
dulescu din București. (M.V.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
•MUREȘ — ELCOND DINAMO 
ZALĂU 3—2 (—11, 12, 16, —8, 
9). După 29 de ani, voleiul 
masculin tîrgmureșan revine 
pe prima scenă, cu o partidă 
viu disputată, frumoasă. Deci, 
debut cu dreptul al localni
cilor în „A”, care obțin o 
victorie muncită. S-au remar
cat : Pop, Sanislav și Racol- 
țea, respectiv Tutovan și Mâ- 
cîcășan. Arbitri : V. Dumitru 
din București — C. Pitaru din 
Sibiu. (C. ÂLBU, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.M.U. SUCEAVA 3—2 
(5, -13, -12, 11, 10). Meci de 
mare luptă. Gazdele au obți
nut victoria cu multă greu
tate, dar meritat, manifestind 
un plus de decizie in setul 
decisiv. Cei mai buni în joc: 
Dumitru, Braun și Fascu (U). 
Șteflea și Popescu (C.S.M.U.). 
Arbitri : V. Ranghel si V. Io- 
nescu, ambii din București. 
(V. POPOVICI, coresp.).

ȘTIINTA MOTORUL BAIA 
MÂRE — EXPLORĂRI BALA 
MARE 2—3 (—11, —9, 14, 12, 
—10). Derby-ul local a furni
zat un spectacol pasionant, 
ambele echipe creînd faze 
spectaculoase, mai ales in se
turile 3, 4 și 5. Succesul celor 
de la Explorări este insă me
ritat. S-au remarcat : Horje 
(cel mai bun de pe teren), 
Marc și Chezan de la Moto
rul, Covaciu, Arbuzov, ' Ignișka 
și Corcheș de la Explorări. 
Arbitri : E. Ududec din Su
ceava și Al. Ignat din Tg. 
Mureș. (A. CRIȘAN, coresp.).

RELONUL SAVINESTI — 
STEAUA BUCUREȘTI 1—3 
(-7, -6. 7, -1).

Azi încap La Roma înU'ccer/o 
oalei de a IlI-a ediții a ..C. pei 
Mondiale*4 la box, compot:de 
prestigiu la care a f<«t invitat 
pentru prima dată si u.n pugllLst 
român — „mijlociul" Doru Ma- 
ricescu. Organizat din In țiativa 
Asociației Internaționale de Box 
Amator (A.I.B.A.). acest mare 
turneu internațional reunește în 
capitala Italiei (celelalte două 
ediții au avut loc în 1979, la New 
York și în 1931, la Montreal) 120 
de pugiliști din întreaga luime.

Potrivit regulamentului compe
tiției, la întreceri part Senă 10 e- 
chipe — nouă reprezentative con
tinentale (cite două din Europa, 
Asia șl Africa ; cite una din A- 
merica de Mo rd, America de Sud. 
Oceania) și o echipă națională, 
cea a țării organizatoare — 
Italia.

Modul de selecționare a echi
pelor este La latitudinea Coruri
lor continentale. Pină la această 
ediție. Europa era reprezentată 
de echipele țărilor clasate pe pri
mele două locuri ia campiona
tele europene. La ediția a Il-a 
a „Cupei Mondiale**, de exem
plu, continentul eurooean a fost 
reprezentat de boxerii sovietici 
și bulgari. Recent, însă. Asocia
ția Europeană de Box Amator 
(A.E_B_A_) a holărit ca „bătrînul 
continent* să fie reorezentat la 
„Cupa Mondială* de medaliațil 
cu aur și argint la ..europene* —

măsură lăudabilă care face, de
sigur ca reprezentarea să fio mai 
echitabilă. In cazul umor „in dis
ponibilități", sînt solicitați spor
tivii medaliați cu bronz. Astfel, 
la Roma, în absența, campionului 
continental la „mijlocie", viadi- 
m:r Melnik (U.R.S.S.), accidentat, 
a fost promovat in .prima repre
zentativă europeană Doru Mari- 
cescu, iar în locul său, în echi
pa a dcxua, a fost invitat iugo
slavul Redzepi, învinsul lui Ma- 
ricescu din semifinalele ,.euro
penelor". Mai sînt și alte... ex
cepții ; campionul Francesco Da- 

■miani și ceilalți medaliați ita
lieni nu vor face parte din nici 
una din selection a teie e uropene, 
ei fiind incluși, evident, în e- 
chipa lor națională.

întrecerile din cadrul „Cupei 
Mondiale" nu vor fi insă... ,,pe 
echipe", cl individuale, ca la tur
neele internaționale obișnuite. 
Dar trofeul — „Cupa Mondială" 
— va fi atribuit formației oare, 
prin oomponenții săi, a acumu
lat cel măi mare număr de 
puncte.

Doru Nlaricescu — în virată do 
20 de ani — este unul dintre cei 
mai tineri participant! la acest 
turneu. Va fi pentru el un exa
men deosebit de greu, deoarece 
va concura alături de cei mai 
buni nouă ,,mijlocii* din lume, 
sportivi care se pregătesc și ei 
pentru J.O.

Petre HEN1

HANDBALIȘTII DIN
(Urmare din pag. I)

NOU VICTORIOȘI5

AU LUAT SFÎRȘIT
Simbătă si duminică, la Mos- 

cova. în Palatul sporturilor de 
la Lujniki au continuat Cam
pionatele mondiale de judo cu 
ta trecerile la categoriile semiu- 
șoară, ușoară, superușoară și open. 
La ^semiusoară*. Constantin Nicn- 
lae a cîștisat primul meci cu al
geriană! Mohamed Meridia, la 
puncte (yuko). după care a fost 
învins la puncte (yuko) de polo
nezul Janusz Pawlowski și a ieșit 
din concurs. Clasamentul : L
Nikolai Soloduhin (URSS). cam
pion mondial. 2. Yoshihukj Mat- 
suoka (Japonia). 3. Sandro Rosati 
(Italia) si Janusz Pawlowski (Po
lonia). ..Ușorul* Ștefan Nagy fl 
învinge ta primul tur oe egip
teanul Yousrt Z’cloul prin ippon. 
dar apoi Dierde la puncte (waza 
ari) ta fata japonezului Hide- 
toshi Nakanishi de care !-.să a 
fost „tras* In recalificări. în 
cadrul acestora Nagv a fost de- 
oăs* prin ippon de Temiz Nam- 
z ala uri (URSS). Clasamentul : 1. 
Hidetosbi Nakanishi (Japonia), 
campion mondial, 2. Ezio Gamba 
(Italia). 3. Ștefan Strana (R. F. 
Germania) si Temiz Namgilaurj 
(URSS). La ..s-jperusoarâ. 
Gheorghe Dani l-a învins orii 
lDDon pe Goujun Chanr (R. P. 
Chineză), iar ta turul următor a 
pierdut la puncte (yuko) meciul 
cu francezul Guy Detvtaxt. Cla
samentul : 1. Hazret Tletsert 
(URSS). campion mondial 2.

C. M. DE JUDO
Thomas Butko (Ungaria). 3 Kla
us-Peter Stollberg (R. d. Ger
mană) șl Kenichi Haraguchi (Ja
ponia). La „open", Costel Năftică 
a obținut două victorii conse
cutive : prin ippon la Agoelrajio 
Snoussl (Tunisia) și La puncte 
(koka) în meciul cu Paul Radburn 
(Anglia). în turul 3 însă a fost 
învins la puncte (waza ari) de 
Jae Gil Huang (R.p.D. Coreeană). 
Clasamentul : 1. Hitoshi Saito 
(Japonia), campion mondial, 2 
Vladimir Kocman (Cehoslovacia)*, 
3. Andras Ozsvar (Ungaria) și 
Robert Van de Walle (Belgia).

- BOX • italianul Patrizlo Oliva.’ 
campion european la super-ușoa- 
ră, și-a păstrat titlul, în gala de 
la Milano, cîștigînd la puncte în 
fața lui Juan Jose Gimenez 
(Spania).

CICLISM • Turul Lombardlei a 
fost cîștigat de irlandezul Sean 
Kelly cronometrat în 6h27:36 pe 
253 km. • Americanul Gr eg 
Lemond a cîștigat trofeul' 
„Super-Prestige International" cu 
215 p. Pe locurile următoare : 2. 
Kelly 220 p, 3. Giuseppe Saronnl 
(Italia) și Jan Raas (Olanda) 
145 p.

HANDBAL a Rezultate din 
campionatul mondial feminin de 
tineret care are loc in Franța : 
grupa „A" (Saintes) : Polonia — 
R.F.G. 16—11, Danemarca — Sue
dia 19—18. Polonia — Danemarca 
26—21, Suedia — R.F.G. 21—16 ; 
grupa ,,B" (Bordeaux) : R.D.GL
— Coreea de Sud 14—13. R.P- 
Chineză — Japonia 23—23. Coreea 
de Sud — Japonia 39—25, R.P. 
Chineză — R.D.G. .27—25 !; grupa 
,,C" (Guingamp) : U.R.S.S. — 
Italia 30—9, Franța — Coasta de 
Fildeș 20—9, U.R.S.S. — Coasta 
de Fildeș 35—15, Franța — Ita
lia 19—9 ; grupa ,.D“ (Avran- 
ches) : Iugoslavia — Norvegia 
29—15, Olanda — Bulgaria 22—22, 
Norvegia. — Olanda 18—15, Iu
goslavia — Bulgaria 27—22.

ȘAH • Turneu feminin la 
Smederevska Palanka (Iugosla
via) : Elisabeta Polihroniade șl 
Dana Nuțu au remizat, ca și Mira 
Gostovici cu Maria Petrovici, 
Elena Fatalibekova cu Hana 
Erenska și Slobodanka Milivoje- 
vici cu Dușița Cejici. Suzana 
VerSczy a învins-o pe Antonina 
Dragasevici. Partida Maia Cibur- 
danidze — Suzana Maksimovid 
s-a întrerupt a Turneul de la 
Tilburg, rezultate din runda 2 : 
Karpov — Polugaevski 1—0, Va- 
ganlan — Van der Wiefl. 1—0 ; 
runda 3 : Timman — Vaganian 
1—0, Van der Wiel — Ljubbjevid 
1—0, Seirawan — Spasski. An
dersson — Hiibner. Polugaevski — 
Portisch. Sosonko — Karpov toa
te remize.

,VOLEI • La Nagoya și Tokio, 
in meciuri amicale masculine. 
Japonia — U.R.S.S. 1—3 (12, —11, 
9, 12) și 1—3 (-6, 10, 10. 6).

NELSON PIQUET CAMPION MONDIAL AL PILOȚILOR DE FORMULA 1
Final dramatic în C.M, de auto

mobilism formula I. Pe circuitul 
de la Kyalami a fost programată 
simbătă ultima etară : 77 de 
tururi de 4.104 km (316,008 km) 
care urma să-i desemneze pe 
campioni, al piloților și al con
structorilor. înaintea cursei clasa
mentul competiției avea în frunte 
pe Alain Prost (Franța) — 57 p, 
Nelson Piquet (Brazilia) — 55 p, 
si Rene Arnoux (Franța) — 49 p.

Cursa a început furtunos șl... 
Prima lovitură de teatru : în tu
rul 0 Ren© Arnoux a abandonat, 
fiând .. imitat de Prost în turul 
35. în această situație brazilianul 
Piquet n-a mai riscat nimic și 
termin în d al treilea a devenit

campion ! Clasamentul cursei di 
la Kyalami : 1. Ricardo Patrese 
(Ralia) lh33:25,708, 2. Andrea de 
Cesarte (Italia) la 9,319 s, 3. 
Nelson Piquet (Brazilia) la 21,969 
s, 4. Derek Warwich (Anglia) la 
un tur, 5. Keke Rosberg (Fin
landa) la un tur. 6. Eddy Cheever 
(S.U.A.) la un tur etc. Clasa
mentul final : 1. Piquet 59 p. 2. 
2. Prost 57 p, 3. Arnoux 49 p, 4, 
Patrick Tambay (Franța) 40 p, 
5. Rosberg 27#p, 6. John Watson 
(Irlanda) și Eddy Cheever (S.U.A.) 
22 d. ; clasamentul constructori* 
lor: 1. Ferrari 70 p, 2. Brabham- 
RMW 69 p. 3. Renault 66 p, <,’■ 
wniiams 38 p, 5. Marlboro Mo 
Laren 34 p, 6. Alfa-Romeo 18 p.

— căreia îl aparține selecțio
nata Bulgariei.

Este drept. handbaliștii 
români au fost în situația de 
a-si crea un avans substanțial 
Dar, după 8—3 (min. 19) a ur
mat... 8—6 (min. 21), după 16— 
10 (min. 36)... 16—12 (min. 37), 
după 18—12 (min. 40) ...18—14 
(min. 43)... Și trebuie spus că 
ai noștri au fost cei care și-au 
diminuat șansele. Pase in aut 
și la adversar, aruncări la 
poartă din situații nefavorabile, 
eliminări pentru joc dur în 
defensivă si nesincronizări 
ale apărătorilor — iată doarcî- 
teva din minusurile evoluției

echipei noastre, minusuri care 
nu i-au permis o victorie con
cludentă nici în această a doua 
partidă- discutată în compania 
reprezentativei Bulgariei Poa
te că si prea desele schimbări 
efectuate de antrenori n-au 
dat posibilitatea așezării si 
sincronizării „7“-lui de bază.

Au marcat : Stingă 4, Cova
ciu 4, Vasilca 4. Folker 3, Ber
bece 2, Dumitru 2. M. Voinea
1. Ghimes 1, Durăn 1. Oprea 1, 
Bedivan 1 si Dogărescu 1 —
pentru România. 
8, Gheorghiev 4. 
Alexandrov 2, M. 
Barovskî 1 si V. 
pentru Bulgaria.

Tirk.ilanov 
Nikolov 3, 
Marinov 1, 

Marinov 1 —

Au arbitrat : W. Pritzkow și 
E. Claeser (R. D. Germană).

FINALELE LA GIMNASTICĂ RITMICĂ
(Urmare din pag. 1T

este in progres evident și se 
speră ca la apropiatele cam- 

■ pionate mondiale de la Stras
bourg ea să atingă forma spor
tivă maximă. Mihaela Tănase 
(C.S.Ș. Brașovia), ocupanta 
locului 3, a avut execuții con
stant bune si cu grad de difi
cultate mare.

In finalele pe obiecte ale 
maestrelor. care au avuit loc 
duminică dimineață, au intrat 
primele șase sportive. din între
cerea pentru calificarea în a- 
ceasită fază : Simona Iliescu 
(C.S.Ș. 1 Constanta). Adriana
Redniic (C.S.Ș. Baia Mare), 
Alice Ștefănescu (C.S.Ș. 1 Con
stanța), Mihaela Tănase (C.S.Ș. 
Brașovia). Dorina Cordoș 
(C.S.Ș. 2 Buc.) și Doina Stăi- 
culescu (Flacăra roșie Buc.)-. 
Concursul a început cu proba 
de cerc și a continuat cu min
gea. Execuțiile Doinei Stăicu
lescu și ale Dorinei Cordoș la 
minge au încîntat publicul 
spectator prin frumusețea com
pozițiilor. ambele sportive ob- 
ținînd note de 10. Dar suita

„decarilor” pentru Doina Stăi
culescu nu s-a oprit aici, ea 
primind — cum arătam ma: 
sus — nota 10 și la „măciuci”!

Clasament pe echipe : 1. C.Ș. 
Brașovia 108,55 p. 2. C.S.Ș. 1 
Constanța (D 108,35 p. 3. C.S.Ș. 
1 Constanța CU) 102,35 p. 4. 
C.S.Ș. Ploiești 99,90 pv Indivi
dual compus : 1. Doina Stâi- 
culescu (Flacăra roșie Buc.)
38.90 p, 2. Dorina Cordoș 
(C.S.Ș.' 2 Buc.) 3820 p. 3. Mi
haela Tănase (C.S.Ș. Brașovia)
37.90 p, 4. Alice Ștefănescu 
(C.S.Ș. 1 Constanța) 37,15 p. 5. 
Adriana. Rednic (C.S.Ș. Baia 
Mare) 37,10 p, 6. Simona Ilies
cu (C.S.Ș. 1 Constanța) 37,00 p. 
Clasament pe obiecte — cerc : 
1. Doina Stăiculescu 19,40 p. 2. 
Mihaela Tănase 19,05 p. 3. 
Dorina Cordoș 18,95 p ; minge: 
1. Doina Stăiculescu 19,85 p. 2. 
Dorina Cordoș 19.65 p, 3. Mi
haela Tănase 19,25 p ; măciuci: 
1. Doina Stăiculescu 20 p, 2—3. 
Mihaela Tănase și Dorina Cor
doș 19,30 p ; panglică : 1. Doi
na Stăiculescu 19,40 p, 2. Do
rina Cordoș 19,30 p, 3. Mihaela 
Tănase 19,00 p.

ACnAlIUIU 1\ TENIS
SYDNEY. Campionatele de-sală 

ale Australiei s-au Încheiat eu 
vietoria lui John McEnroe 
(S.U-A.) care a dispus, ta finală 
cu •—L 6—4. 7—5. de franoexul
Henri Leconte. In sennfmate : 
McEnroe — Chip Hooper (S.U.A.) 
c—4. •—1. Leconte — Pau’. Mc 
Namee (Australia) 6—7. 9—4. 6—9.

TOKIO. Pentru al doilea an 
consecutiv americanca Lisa Bon
der a dstigat turneul din capi
tala Japoniei taxtaglnd-o ta “ 
nală (6—1. 6—3) pe Laura 
ray a (Peru).

TEL-AVTV. Tînărul de 16 
Aaron Kriekstein (S.UJL)___
clasat primul ta acest turneu In 
finala căruia s-a impus cu 7—6, 
6—3 ta fata 
Christoph» ZipL

BASEL. Turneul din cadrul 
„Marelui premiu — Volvo- a fost 
cîștigat de Vitas Ge rulai tis (4—6. 
6—L 7—5. 5—5) prin abandonul 
polonezului Wojtek Fibak. In 
oro ba de dublu Florin Segărcea- 
nu a făcut pereche cu suedezul 
Stefan Edberg. In „sferturi- ei 
au dispus cu 5—7. 6—1. 6—3 de 
elvețienii Mezzadri — Dupas- 
quier și apoi, ta semifinală, au 
cistieat prin abandon la francezii 
Noah — Portes (5—2). primul din- 
tre aceștia acuzind dureri la un 
Picior. Tn cealaltă semifinală : 
Smid. Skxzd (Cehoslovacia) — 
Dickson. Fibak (S.U.A., Polonia) 
6-7. 6-2. 6-2.

17.X

18.X

19.X
22.X

23.X

fi- 
Ar-

ani 
s-a

vest- germanului

F T LESS
ITALIA ÎNVINSA CU 3-0 

PE TEREN PROPRIU I
Simbătă. la Neapole, s-a 

prxxius una din marile sur
prize ale actualelor preliminarii 
ale C.E. „Campioana mondială, 
Italia, a fost umilită — cum scrie 
corespondentul Agenției France 
Presse — pe teren propriu, de 
către selecționata Suediei, pier- 
zmd la un scor categoric : 3—0 
(2-6)*, Enzo Bearzot a aliniat o 
formație schimbată față de cea 
de la C.M. din Spania, dar care 
n-a dat randamentul scontat. In 
schimb, suedezii cu contraatacuri 
viguroase, l-au făcut de trei ori 
k.o. pe portarul Bord on care — 
după cum transmitea crainicul 
postului de radio Roma — n-a 
știut să dirijeze apărarea ime
diată și nici nu a fost într-o 
formă corespunzătoare. Golurile 
au fost marcate de Stromberg 
(în min. 20 și 27) și Sunesson 
(min. 72). In min. 67 Ancelotti 
a Înscris un gol. care n-a fost 
validat de arbitrul spaniol Gar
cia Carrion, deoarece Giordano 
se afla In ofsaid.

ITALIA : Bordon — Bergomi, 
Cabrinl, Bagnl, Vierchowod — F. 
Baresi, Conti, Ancelotti — Rossi, 
Dossena, Giordano.

SUEDIA : T. Ravelli — Erland- 
sson, Hysen, Dalquist, Fredriksson 
— Eriksson, Strdmberg, Pryta 
(Jingblad) — Sunesson, Corneliu- 

sson, Holmgren * “ ~
1. Suedia
2. România
3. Cehoslovacia
4. Italia
5. Cipru

(A. Ravelli). 
5
4
2 
0
0

2
1
1
3
4

i 1
I 1
I 3
i 3
I 2
este

14- 5
7- 2 

12- 6
3- 9
3-17

11
9
7
3
2

trecută

AGENDA SĂPTĂMÎNII
handbal : campionatul mondial feminin de tineret în 
Franța (plnâ la 22.X) ; TENIS : turnee pentru „Marele 
premiu* masculin la Tokio și Viena, și pentru „Marele 
premiu- feminin la Brighton și Tokio (ambele pîn& la 

£0 • BOX : „Cupa mondială-, la Roma (pînă la 22.X). 
TIR CU ARCUL : campionatele mondiale, la Long Beach, 
California (pină la 23.X) ; PATINAJ CU ROTILE : cam
pionatele mondiale, la Fort Worth (pînă la 23.X).

FOTBAL : competițiile europene inter-cluburi, turul doi. 
HALTERE : campionatele mondiale, la Moscova (pînă la 
31 .X) ; RUGBY : meciuri amicale, Țara Galilor — Japo
nia, la Cardiff și italia — Australia, la Rovlgo ; BOX : 
campionatul mondial (WBC) cat. super-muscă, la San 
Carlos (Venezuela), între venezuelanul Rafael Orono șl 
portoricanul Orlando Maldonado ; CICLISM : campiona
tele mondiale de juniori, pe velodrom și șosea, în Noua 
Zeelandă.
GIMNASTICA : campionatele mondiale, Ia Budapesta 
(pînă la 30.X) ; ATLETISM : maratonul de la New York ; 
BOX : meci pentru titlul mondial (WBA) la semi-muscă, 
la Sapporo, între Lupe Madera (Mexic) și Katsuo To- 
kashiki ‘(Japonia).

8 
6 
6 
6

_ 6 
(Intre paranteze 

rența de golaveraj).
Urmează meciurile :

România (12 noiembrie), Cehoslo
vacia — Italia (16 noiembrie). 
Cehoslovacia — România (30 no
iembrie) și Italia — Cipru (22 
decembrie). Prin urmare, pentru 
a se putea califica, reprezentativa 
țării noastre are nevoie de 3 
puncte în cele două partide din 
deplasare ; la rîndul său Ceho
slovacia- trebuie' să obțină — 
acasă — 2 victorii și minimum
4 goluri diferență; dar există 
încă multe alte variante...

HAMBURGER S.V. 
ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
In etapa a 10-a a campionatu

lui R.F. Germania, Hamburger 
S.V. a jucat în deplasare, cu 
noua promovată Mannheim (locul 
12 în clasament) pe care a în
vins-o cu 1—0, prin golul mar
cat de Milewskl in min. 76. 
Hamburg, adversara de miercuri 
a echipei Dinamo București in 
C.C.E., se află în trimitea clasa
mentului cu 16 p, urmată de 
Bayern Miinchen 14 p și Stutt
gart 13 p. Pe ultimele locuri ș 
Kaiserslautern 7 p, Frankfurt
5 p. Alte rezultate : Bremen — 
Dortmund 2—1, Offenbach — 
Uerdlngen 3—2, Braunschweig — 
Kaiserslautern 4—0, Dusseldorf — 
Leverkusen 2—2, 
Stuttgart 0—0, 
Mtlnchen 2—0, 
— Ntlrnberg 
Frankfurt 4—1.
IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
In preliminariile olimpice s-au 

desfășurat mai multe meciuri. 
In zona Asia—Oceania (gr. 3) î 
Singapore — Arabia Saudită 6—3; 
gr. 1 : Siria — Kuweit 1—3 și 
Iordania — Qatar 0—0. După trei, 
meciuri, în clasament conduce 
Kuweit cu 5 p. In zona Africii î 
Nigeria — Ghana 0—0 (gr. 2).

Cipru

Bielefeld — 
Kbln — Bayem 
Monchengladbach 

2—6, Bochum —


