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In dimineața zilei de sim- 
bătă, 22 octombrie, s-a înche
iat vizita oficială de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa . Elena 
Ceaușescu, a efecluat-o în Re
publica Arabă Egipt. Ia invi
tația președintelui Mohamed 
Hosni Mubarak si a doamnei 
Suzanne Mubarak.

In fata Palatului Kubeh are 
Ioc ceremonia oficială a plecă
rii înaltilor oaspeți români. 
S-au intonai imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia si Republicii Arabe Egipt.

doi șefi de stal trec înCei 
revistă garda de onoare.

Inalții oaspeți și gazdele os
pitaliere iau apoi loc in elicop
terul prezidențial, care-i duce 
lă aeroportul internațional Cairo.

La seara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu își iau 
un călduros 
președintele 
Mubarak si 
Mubarak.

rămas bun de la 
Mohamed Hosni 
doamna Suzanne

*
Simbătă dimineața, la Palatul 

Kubeh, s-a desfășurat cere
monia semnării documentelor 
oficiale româno-egiptene.

Sosirea în Sudan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inceput, simbătă, 
vizita oficială de prietenie în 
Republica Democratică Sudan, 
la invitația președintelui Uniu
nii Socialiste Sudaneze, 
ședințele Republicii 
tice Sudan. Gaafar 
Nimeiri. si a doamnei 
Nimeiri. La sosirea 
tum, locuitorii capitalei 
nulul au făcut o primire deo
sebit de caldă și 
înaltilor soli ai 
român.

Președintele Nicolae 
si tovarășa Elena 
s.nt intîmpinați, la scara avio
nului. cu aleasă prietenie și 
cordialitate de președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri și de 
doamna Buthayna Nimeiri.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohamed Nimeiri 
urcă pe podiumul de onoare. 
In acordurile imnurilor de stai 
ale Republicii Socialiste Româ
nia si Republicii Democratice 
Sudan, sînt trase 21 de salve 
de artilerie. Președintelui Româ
niei I se prezintă raportul co
mandantului gărzii militare 
de onoare, după care cei doi 
șefi de stat trec în revistă uni
tatea militară 
port

Președintele 
și tovarășa 
sini invitați de gazde în salo
nul de onoare al aeroportului, 
undo se întrețin cu președin
tele Gaafar Mohamed Nimeiri 
si doamna Buthayna Nimeiri.

Cei doi șefi de stat si per
soanele oficiale care-i însoțesc 
se îndreaptă apoi spre Palatul 
Poporului, 
tă oficială 
români pe 
în Sudan.

Miile de 
Iei. aflați 
coloana oficială, salută cu prie
tenie pe inalții oaspeți români.

pre-
Democra- 
Mohamed 
Buthayna 
la Khar- 

Suda-
entuziastă 
poporului

Ceaușescu 
Ceausescu

aliniată pc acro-

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceausescu

rezervat ca reședin- 
inaltilor oaspeți 

perioada vizitei lor

locuitori ai Capita- 
pe traseul urmat de

Etapa a 9-a a Diviziei de fotbal

STEAM A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
• Pc podium, (rci echipe la egalitate de puncte • r. C. Bihor mereu in prim-plan

O Victorie nctâ a stelei In derhyul cu Dinamo O Politehnica Iași —o specialista
„șahului etern" • Dunârca C.S.U. Galați, punct prețios in deplasare

o

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, simbătă după-amiază, o 
întilnire la Palatul Prieteniei 
cu președintele Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele 
Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohamed Nimeiri.

Intîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă 
dialitate, de 
reciprocă.

cor-
stimă si prețuire

★
tovarășului NicolaeIn onoarea

Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohamed 
Nimeiri, și doamna Buthayna 
Nimeiri au oferit un dineu de 
stat Ia Palatul Prieteniei.

★
La Khartum au început, du

minică, 23 octombrie, convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească, de stimă si înțelegere 
reciprocă. »

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au asistat, duminică 
seara, împreună cu președintele 
Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohamed Nimeiri, și 
cu doamna Buthayna Nimeiri 
la un spectacol de gală prezen
tat, de un grup folcloric suda
nez în Sala festivă a Palatu
lui Prieteniei, în onoarea soli
lor poporului român.

REZULTATE TEHNICE
Chimia Rm. Vilcea- S.C. Bacău
Petrolul Ploiești
C.S. Tirgoviște
Dinamo
F.C. Baia Mare
F.C. Bihor
Sportul studențesc - Rapid

- Corvinul Hunedoara
— Utiiv. Craiova

- meci disputat vineri —

ETAPA VIITOARE (simbătă 29 octombrie)
F.C. Argeș
Politehnica lași
Steaua
Dunărea C.S.U. Galați 
Corvinul Hunedoara 
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș
S.C. Bacău

- Dunărea C.S.U. -
- Politehnica lași
- Steaua
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Argeș

CLASAMENTUL

F.C. Oit 
Jiul

3-2 
0-0 
0-0 
0-3
2-0
3-0
1-2 
0-0 
1-1

(1-0

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

(0-0)

— Dinamo
— Chimia Rm. Vilcea
— Jiul Petroșani
— F.C. Baia Mare
— C.S. Tirgoviște
— Petrolul Ploiești
— F.C. Olt
— F.C. Bihor
— Rapid

4-

1.
2.
3.
5.

6.
7.
8.
9. 

.10.
11.
12.

STEAUA 
Sportul stud. 
F.C. Bihor 
F.C. Olt 
Politehnica 
Dinamo 
Jiul 
Rapid' 
Chimia 
A.S.A. Tg. Mureș 
S.C. Bacău 
Universitatea

13. F.C. Baia Mare
F.C. Argeș 
C.S. Tirgoviște 
Dunărea 
Corvinul 
Petrolul

5 GOLURI :
II. Piturcă.

GOLURI :
11 m.

Fază din meciul derby 
al etapei a IX-a a Di
viziei „A“, Dinamo — 
Steaua. Cu toată opozi
ția lui Moraru, Majaru 
majorează scorul in mi
nutul 49. Nicolae (nr. 5) 
nu mai poate interveni

Foto : D. NEAGU %

AZI ÎNCEP campionatele mondiale de gimnastica
© Ieri a avut loc festivitatea de deschidere a întrecerii •• în prima zi,

In program exerciții impuse pentru băieți

BUDAPESTA 23 (prin tele- 
1934 a 

10-a edi- 
mondiale 
capitala 

după

Aurelian Georgescu. ' căpitanul 
echipei noastre masculine

Ion). — După ce In 
tost gazda celei de a 
ții a Campionatelor 
ie gimnastică, iată 
Ungariei Inscriindu-se, 
Moscova, Ljubljana și Luxem
burg, ca orașul care organi
zează pentru a doua oară 
competiția supremă a gimnas
ticii. “ 
cerea 
lă a 
dion, 
in urmă, a găzduit competiții 
mondiale și europene de pri
mă mărime, între care Cam
pionatele mondiale de handbal 
feminin, Campionatele mon
diale de scrimă pentru tineret, 
..europenele" de atletism, lup
te si baschet feminin. Chiar 
de la prima noastră Vizită la 
centrul de presă, ne-am dat 
seama de interesul major de 
care se bucură această mare

Da data aceasta, Intre- 
va avea loc în noua Sa- 
sporturilor de la Nepsta- 
cea care, cu puțin timp

competiție de gimnastică atit 
in rindul specialiștilor, al 
competitorilor, cit și al publi
cului spectator. Peste 400 de 
gimnaste și glmnaști din 41 
de țări vor fi prezenți la în
treceri. -

Deși listele de participant! 
stnt, in general. definitivate, 
eunoseîndu-se numele concu
rentelor și concurenților care 
vor aborda lupta pentru titlu
rile de campioni mondiali, nu
meroase necunoscute -------*
totuși deasupra celor 
dispute tndirjite.

Antrenorii echipei 
tative feminine a
Adrian Goreae, Maria Cosma 
și Octavian Belu, au urmărit 
eu firesc interes antrenamen
tele tuturor gimnastelor pre-

planează
7 zile de
reprezen- 
României,

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)
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GOLGETERII
GOLURI : Lăcătuș.

Grosu 1

13
13
13
11
11
10
10
9
9
9
9
5
8
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6
6
5

'4

din

Coraș. Cîmpeanu

4 GOLURI :
Bihor). Nemteanu — 2 din 11 
m. Irimescu — 4 din 11 m.

Georgescu (F.C.

3 GOLURI ; Cămâtaru. Nica, 
lordache. Cura. Tulba — 1 din 
II m.

Citiți in pag. 2—3 cronicile 
jocurilor de simbătă.

Dupâ cel mal Interesant turneu al Diviziei V' de pol»

DINAMO RĂMÎNE NEÎNVINSĂ!
CLUJ-NAPOCA. 23 (prin te

lefon). Cel mai agitat turneu 
al diviziei de polo s-a încheiat 
prin două etape — simbătă 
dună-amiază st duminică dimi
neață — cu partide, cele mai 
multe, de mare interes, punc
tate, din nou. de surprize. La 
finele maratonului de 
jocuri, campioana se menține 
neînvinsă, mărindu-si avansul cu încă un punct față de prin
cipala urmăritoare : 1. Dinamo 
40 p. 2. Crisul 36 p. 3. Rapid 
31 p. 4. Progresul 21 p. 5. 
Steaua 13 p, 6. Voința Cluj-Na- 
poca 11 p. 7. Ind. lînii Timi
șoara 6 p. 8. C.N.A.S.E. Bucu
rești 2 p.

Cel mai imDortant meci ai 
turneului a fost. în reu
niunea de Ieri dimineață un 
derby de spectacol : faze abil 
construite multe execuții de 
efect, momente numeroase de 
înot rapid — totul în nota u-

28 de

nei autentice snortivitâti. In 
cele din urmă DINAMO șt 
CRIȘUL au terminat la egali
tate 10—10 (2—4. 3—3. 2—1, 
3—2). Orădenii au început cu 
un plus de calm si siguranță 
in aDărare. cu aolomb în atac, 
condudnd ostilitățile, asa cum 
s-a reflectat pe tabelă, ei des" 
prinzîndu-se la 2 sl chiar Ia 
3 goluri. Avînd în poartă un 
C. Kiss 
impresia 
victorie, 
mata tea 
15). dar 
(10—8 în 
primei infrîngeri in fată, di- 
namovistii au 
nai. ratărilor 
luîndu-le locul 
site.

inspirat. Crisul dădea 
că se îndreaptă spre 
mai cu seamă la iu- 
nartidei (8—5 în min. 

si în ultima parte min. 25). Cu spectrul

dat totul în fi
de oînă atunci 
remarcabile reu

Geo RAETCHI

(Continuare în pag 2-3)

ELISABETA POLIHRONIADE FRUNTAȘA
In turneul de șah din iugoslavia

BELGRAD, 23 (Agerpres). — 
In turneul internațional femi
nin de șah de la Smederevska 
Palanka, după 6 tunde, în cla
sament conduce Elisabeta Poli
hroniade (România) și Zsuzsa 
Veroczi (Ungaria) cu cite 4 
puncte, urmate de poloneza E- 
renska șr iugoslava Petrovici — 
3 puncte (2), Fatalibekova

(U.R.S.S.) — 3 puncte. Cibur- 
danidze (U.R.S.S.) — 2,5 puncte 
(2), Dana Nuțu (România) — 
2,5 puncte (1) etc. la runda a 
6-a, Polihroniade a remizat cu 
Cejici. egalitatea fiind consem
nată și în partidele Nuțu — 
Fatalibekova și Maksimovici — 
Petrovici. Veroczi a cîștigat la 
Gostovici.



Campionatele primei divizii de volei

PENICILINA Șl FARUL ÎNVINSE PE TEREN PROPRIU! FEROVIARII AU

DIVIZIA

BA-
Meci

In campionatul primei divizii 
de volei, s-au disputat: prima 
etapă — la feminin si cea de 
a doua — la masculin.

FEMININ
DINAMO - ȘTIINȚA 

CĂU 3—1 (13, —9, 12, 8).
echilibrat datorită faptului că 
studentele băcăuance, conduse 
de V. Moșescu. n-au fost deloc 
intimidate de faima adversare
lor. Sextetul dinamovist, In 
parte remaniat (alături de ex
perimentatele Viorica Banciu, 
Irina Velicu. Doina Moroșan, 
Crina Crivăț, antrenoarea Doi
na Ivănescu a trimis în teren 
— si au jucat tot timpul — 
noile achiziții Georgela Lungu 
și Ottilia Szenkovics). n-a mai 
dat randamentul cunoscut. In
teresant că în setul II. dina- 
movistele au condus cu 7—1 
și au pierdut. Remarcate de la 
băcăuance: Marilena 
Margareta Pescaru si 
Blănării. Arbitraj bun 
găzii I. Leizeriuc din 
A. Dragomir din 
(GH. DFDIU).

Bogdan, 
Daniela 
al bri- 
Iași — 

București.

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — MARATEX BAIA 
MARE 3—0 (13, 5, 14). Două 
echipe de valori sensibil egale, 
au oferit un meci modest, fără 
pretenții. Faze bune, deosebite, 
doar 3—4. De la mijlocul setu
lui II, băimărencele au jucat 
fără îndrumările antrenorului 
C. Săvoiu, eliminat pentru pro
teste la deciziile arbitrilor. 
Disputat a fost doar setul III, 
In 
au _____  —
au jucat: Nicoleta Slanciu, Ele
na Negulesen de la învingă
toare. Niculina Bujor.** Fidelia 
Crișan de la Învinse. (M. FR.).

PENICILINA IAȘI — C.S.U.

care voleibalistele oaspete 
condus cu 11—4. Mai bine

GALATI «—3 (—11, -8, —15). 
Ieșencele. în plin proces de 
întinerire (au prezentat 6 de
butante) au jucat uneori, de la 
egal la egal cu adversarele lor, 
dar experiența și-a spus cuvîn- 
tuL S-au evidențiat: Gabriela 
Coman,, de la gazde, respectiv 
Crina Răuță, Ileana Berdilă, 
Maria Muscă, Speranța Găman. 
Au arbitrat V. Arhire din Bra
șov și I. Stoica din Bacău (Al. 
NOUR, coresp.).

FARUL CONSTANTA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 
0-3 (-14, -11, -3). Joc de 
factură modestă, oaspetele au 
ciștigat pe merit. Evidențiate: 
Maria Enache (F). Iuliana E- 
nescu, Camelia Tomeci (U).

CHIMIA RM. VlLCEA — 
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
3—0 (5, 4, 5). Debut promițător 
al noii promovate, pe fondul 
unei replici neașteptat de slabe 
a bucureștencelor. Evidențiate, 
de la gazde: Ioana Liteanu, 
Vali Cebuc, Alarisa Ciucă. Au 
arbitrat Al. Ignat din Tg. Mu
res si M. Vlădescu din Brașov 
(S. GEORNOIU. coresp.).

CHIMPEX CONSTANTA — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—2 (17, —12, 15, —10, 15). Un 
meci viu disputat, care a durat 
mai bine de două ore. Echipele 
s-au dovedit bine pregătite fi
zic, dar, din păcate, cu defici
ențe tehnice. Evidențiate: Emi
lia Mănăilă, Liliana Văduva, 
Ileana Geambașu (C). Mirela 
Popovicin. Marinela Țurlea. Iu
liana Răcean (S). Au arbitrat: 
I. Niculescu si A. Nedelcu. am
bii din București. (Ch. GOL
DENBERG. coresp.).

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — 

A.S.A. ELECTROMUREȘ __ 
MUREȘ 3—0 (5, 4, 9). Antreno-

TG.

Divizia „A“ de baschet masculin

STEAUA, ÎN CONTINUARE NEÎNVINSĂ
BRAȘOV, 23 (prin 

Duminică s~a încheiat 
sporturilor din localitate 
de-al doilea turneu al 
ziei „A' 
La capătul maratonului 
18 meciuri, majoritatea dintre 
ele atractive si de bun nivel 
tehnic și spectacular, urmărite 
de un public numeros, echipa 
Steaua se află pe primul lac 
in clasament, neînvinsă. cu 
punctaj maxim. Iată rezulta
tele si unele amănunte de la 
ultimele două zile de întreceri.

RAPID BUCUREȘTI — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 95—86 (49—
41). Una din cele mai specta
culoase partide ale turneului, 
în care ambele formații au

• avut un randament bun și In 
care, după un joc . echilibrat, 
victoria a revenit echipei care 
a ratat mai puțin. Au marcat: 
Mihuț* 21. Dumitru 20, Ca- 
raion 16, Șipoș 12, Bulancea 9, 
Bănică 9, Suciu 8 pentru Ra
pid, respectiv Herbert 18. Bar
na 16, Ilea 15, Trif 15. Cră
ciun 14, Rotam 4, Nicoari 4. 
Au condus foarte bine D. Cră
ciun (Brașov) și V. Ilin (Ti
mișoara).

CARPAȚI SUCUREȘTI — 
C.S.U. BRAȘOV 74—83 (34—45). 
Studenții au obținut cea de a 
treia victorie în acest turneu, 
în fata unei echipe — am nu
mit lotul național de juniori 
— care de la meci la meci e- 
voluează cu tot mai mult a- 
plomb. Au marcat : 
24, Flaundra 21, 
Czopelt IX Krisbai 
brașoveni, respectiv 
Pintea 15, Mădirjac 
10, ‘ ‘

telefon), 
în Sala 

cel 
Divi

de baschet masculin, 
celor

SUnescu X Foarte bun arbi
trajul lui G. Duika (Oradea) 
Si V. Ilin (Timișoara).

DINAMO ORADEA ■ 
SIBIU 88—88 (38—46). Nid la 
acest meci arădenii n-au reu
șit să obțină victoria, ei pier- 
zind astfel toate jocurile tur
neului brașovean. Partida a 
avut un aspect echilibrat. Insă 
finalmente sibienii s-au dove
dit mai buni la capitolul efica
citate. Au înscris: Paiheghi 
28, Chirii* 24, Diian IX Bretz 
12, Apostu 4 pentru sibieni, 
respectiv Gellert 19, nie 14, 
Szabo 12, Koșa 8, Costin 5, 
Naghi 4, Cristea 4, Rădulescu 
2, Dumitru 1. A arbitrat foar
te bine cuplul 
Baloșescu — D.

ACADEMIA 
BUCUREȘTI — 
STANȚA 66—69 
SIBIU — RAPID BUCUREȘTI 
75—92 (31—40), .U“ CLUJ-NA
POCA — STEAUA 89—116 
(44—60), POLITEHNICA IAȘI 
— CARPATI BUCUREȘTI 
81—76 (39—42), C.S.U. BRA
ȘOV — DINAMO ORADEA 
74—70 (40—27), DINAMO
BUCUREȘTI — I.C.E.D. BUCU
REȘTI 83—62 (36—43), I.C.E.D.
BUCUREȘTI — POLITEHNI
CA IAȘI 86—70 (39—36), DI
NAMO BUCUREȘTI — ACA
DEMIA MILITARĂ BUCU
REȘTI 92-58 (52—29).

Carol GRUIA — coresp.

ca.u.

brașovean FI.
Crăciun.

MILITARĂ 
FARUL CON- 
(32—35), C.S.U.

Csender 
Tace 16, 
10 pentru 
Tzakis 16, 
13, Mitei 

Iacob 10, Panaitescu 8,

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

TRAGEREA .LOTO — ~
OCTOMBRIE 1983: ___________
REA I: 64 44 12 43; EXTRAGE
REA A n-a : ‘
tragerea a
FOND TOTAL
532 .443 lei.
REZULTATELE

LA
2- DIN 23
EXTRAGE-

18 51 27 20; EX- 
IlI-a 7 33 30 31.
DE CÎȘTIGURI:

CON CURSULUI 
pronosport din 23 

OCTOMBRIE

Fond total de dsUguri: 936.253 
lei. din care 83.811 lei, report la 
categoria 1.

I. Catania — Verona 3
II. Fiorentina — Pisa X

m. Genoa •— Avellino 2
IV. Lazio ~- Roma 2
V. Milan -- Sampdorla 1

VI. Napoli — Ascoli 1
VII. Torino — Juventus 1

VIII. Udinese — mternazionale X
IX. Arezzo — Varese 1
X. Capliari — Perugia X

XL C.FJL Caransebeș — U.T.A. 2
XU. Olimpia — PoU. Tim. 1

rii steliști G. Bartha și V. Du
mitrescu au folosit și acest 
meci ca și pe cele de verificare 
dinaintea campionatului, pen
tru a roda întregul efectiv 
(lăudabilă în1 acest sens preo
cuparea pentru tinerii de 16 ani 
Mihai Pădurețu și Cornel Șoi- 
ea, componenți ai lotului na
țional de juniori). Echipa ex-in- 
ternaționalului Nicu Pop, an- 
trenor-jucător, care Insă nu a 
Intrat în teren impotriva foș
tilor coechipieri, nu le-a pus 
probleme deosebite bucurește- 
nilor decît la începutul fiecă
ruia dintre seturi. Steaua, în 
formula: Ionescu
Dascălu (Maca vei). Pentelescu, 
Pralea (Spinu), Bădiță (Soica), 
Săniuță (Mina), a dominat clar 
partida, ca urmare a superiori
tății nete în atac și la blocaj, 
clar mai cu seamă a jocului va
riat realizat de ridicătorii Io
nescu, Pralea si în final de Pă
durețu. O notă bună pentru 
Mina (foarte bun la serviciu și 
în atac) Totuși, dincolo de ne- 
omogenizarea sextetului, steliș- 
tii trebuie să elimine unele ne
glijențe de execuție in situații 
simple. De la oaspeți, mai com
bativ — ridicătorul Racolța. 
Arbitrajul — FI. Scorțaru (Ga
lați) și A. Dinicu (București) — 
atent si foarte bun ca 
interpretativă (A.B.).

ELCOND DINAMO 
— CALCULATORUL

(Pădurețu),

manieră

ZALĂU 
BUCU

REȘTI 3—1 (12, —13, 8, 8). Un 
meci foarte disputat timp de o 
oră și jumătate. S-au remarcat: 
Tutovan, Mășcășan, S. Terbea 
de la gazde, A. Ion si Steriade 
de la oaspeți. Arbitri: V. Chio- 
reanu si I. Martin din Cluj-Na- 
poca (I. DOMUȚA, coresp.).

C.S.U. ALUMINA ORADEA
— RELONUL SAVINEȘTI 3—1 
(8, 0, —H. 11). Deși disputat, 
din punct de vedere tehnic jo
cul a fost de factură modestă, 
presărat cu multe greșeli la 
preluare, la blocaj si In atac. 
Cei mai buni: Manole. Răduți, 
Todoran, respectiv Lcpăditcs- 
tt si Mogoș. Arbitri: P. Plțur- 
c* din București st I. Rusu din 
Timișoara (G. LORINCZ, co
resp.).

ȘTIINȚA MOTORUL BAIA 
MARE — DINAMO BUCU
REȘTI 0—3 (—11, —10. —1<).
Intr-o partidă modestă ca ni
vel tehnic, gazdele au jucat 
mai avlntat la Început, surprin
zi nd eu atacuri viguroase pe 
campioni. La Dinamo — firește, 
favorită — am constatat o oa
recare doză de blazare, multă 
comoditate în apărarea din li
nia a doua și neglijențe la pre
luare. Satisfăcător au evoluat 
Vrîneuț. Enescu sl Gizdavn de 
Ia învingători. Ștreang. Mihalca 
Si Codre de la învinși (Ov. NE
MEȘ. coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE
— C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 (13, 
7, —10, 3). Deși au obținut pe 
merit victoria, gazdele au avut 
o evoluție mediocră cu greșeli 
puerile. în special la serviciu și 
la blocaj. Oaspeții au lăsat o bu
lă impresie prin ambiția și dărui
rea cu care au luptat. Remar- 
cări: Arbuzov, Ignișka si Tu- 
telea de la Explorări. G. Du
mitru, Mîndru si Popescu 
la C.S.M.U. Cuplajul de 
Baia Mare a fost arbitrat
N. Găleșeanu din București
O. Drăgan din Timișoara. (A. 
CRIȘAN. coresp.).

Meciul TRACTORUL BRA
ȘOV — UNIV. CRAIOVA a 
fost amînat pentru 17 noiem
brie.
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MANEVRAT ABIL PE O
Așa cum începuse . jocul 

Sportul studențesc — Rapid, se 
părea că pentru deschiderea 
cuplajului bucureștean calculul 
hîrtiei va fi respectat, liderul, 
cu Hagi și Coraș în distribu
ție, manevrind cu dezinvoltură 
un partener cu două din puți
nele piese grele, Sameș și Ion 
Ion, neutilizabile. La capătul 
primelor 30 de minute de su
perioritate teritorială. Sportul 
studențesc avusese si o bară 
(la un șut-centrare al lui Hagi, 
defensiva giuleștenilor. deruta
tă de Terheș. fusese pusă pe 
picior greșit) și nimeni, dar 
absolut nimeni n-ar fi intuit 
ceea ce avea să urmeze un 
singur minut mai tîrziu: trei 
faze pericol, înlănțuite, la poar
ta Sportului studențesc, la ulti
ma (centrare Avram, cap DA- 
DASCHIN. din 6 “
văzîndu-se nevoit 
Ionul din plasă, 
scoate la joc pe 
prin, „contre" rare, 
se. si ofensiva liderului (dez
lănțuită si precipitată. în egală 
măsură, la reluare) ii va adu-

m) Speriatu 
să scoată ba- 
Golul nu va
Rapid, decît 

periculoa-

ce acestuia doar o suită de 
cornere. Cu un Coraș aflat sub 
marcajul atent al lui Rada și 
cu un Hagi mult prea indivi
dualist, cel mai periculos ata
cant al Sportului studențesc va 
fi... fundașul Munteanu II. In 
min. 47. 51 și 60. el va crea 
momente de panică la poarta 
lui Mânu, prima oară trimițind 
balonul milimetric pe lingă 

iar la celelalte 
deposedat

stîlpul drept, 
două situații fiind 
in extremis. Epuizînd și schim
bările, în ultima parte a jocu
lui Sportul studențesc va de
clanșa. In disperare de cauză, 
presingul. In min. 70. Bucu- 
rescu a risipit o bună lituație, 
apoi. 10 minute mai tîrziu. de
fensiva Rapidului, prea mult 
hărțuită, a cedat. CAZAN în
scriind prinlr-un splendid efort, 
golul egalizator. Spre stupefac
ția tuturor. Rapidul. învățînd 
dintr-o recentă „lecție Dina
mo", pe același gazon, n-a ac
ceptat remiza. Manea, Irezisti
bil si pînă atunci, s-a lansat 
intr-o cursă caracteristică, pînă 
in careul advers, unde Cazan

REMIZA. „SPECIALITATEA CASEI !
C.S. Tîrgoviște a dorit mult 

să obțină ambele puncte și 
pentru realizarea acestora jucă
torii au imprimat un ritm 
încă din start, un ritm pe 
l-au menținut aproape pe 
tă durata partidei. Duelul 
tre înaintașii localnici, cărora 
de multe ori li s-au alăturat 
chiar fundașii Ene și Pitaru, 
și apărarea supraaglomerată a 
Politehnicii a fost dirz, cu nu
meroase momente fierbinți, dar 
corect, în spiritul fair-play-ului. 
Formația locală a avut. mai 
ales în primele 45 de minute, 
cîteva situații favorabile care, 
dacă erau finalizate, ar fi în
clinat in final balanța de par
tea ca. Dar, în min. 18, lăaia, 
doar cu portarul Bucu în fața 
sa. a trimis balonul în bară, 
iar în min. 31 O. Popescu, de 

’.a 8 m, a reluat peste transver
sal* centrarea lui Isala. După 
alte șase minute Bucu a reți-

vioi 
care 
toa- 
din-

riut cu greutate ..bomba" lui 
Burieanu. Imediat după piuză, 
în min. 47. Ene a șutat năpras
nic. Bucu nu a putut prinde 
mingea, dar Cojocaru, preluînd-o 
a intrat intr-un unghi mort și 
astfel a irosit una din marile 
situații de a marca.

Politehnica a devenit se pa
re o specialistă a ..remizelor", 
deoarece în actualul campionat 
a rea’.izat-o pe^ a cincea 
nouă meciuri, 
in partida de 
dus apărarea, 
manentă de _______
Dacă In prima repriză atacanții 
aproape că nu s-au văzut. In 
cea de a doua. împreună cu 
mijlocașii, au construit cîteva 
acțiuni frumoase și incisive 
care au dat emoții portarului 
Mia. Tonul l-a dat Biro. In 
min. 67, care a pătruns pînă 
In apropierea liniei de fund, 
de unde a expediat balonul în 
bară! In ultimele cinci minute

din 
Desigur că greul 
la Tîrgoviște l-a 
sprijinită In per- 
linia mediană.

SPORT! 
RAPID

Stadion I 
timp insol 
circa 30.0<| 
tă: 5-4). I 
DAMASC! 1 
(min. 82 1 
ZAN (mini

SPORIul 
- M. Mill 
Munteanu I 
47 Chihaid 
gore (mini

RAPID : 1
TIȚA, Mini 
tre — AvrJ 
Cojocaru), I

A arbitra 
la linie: I 
(ambii dini

Cartonau
Trofeul FI
La spera

i-a ieșit I 
faultat, n 
sprijin. A 
en preeizl 
pidul, în j 
nu de mii

Gh

C.S. TIR!
POUTEH:

Stadion M 
noros, Irig J 
Șuturi: 20-1 
nere: 10—3.1

C.S. TÎRd 
cu, ENE,'i 
(min. 70 ji 
LEANU, Si! 
(min. 46 Ml

POLITEHM 
Anton, URS 
PAVELIUC, 1 
dujan), BIR 
la), S-ertov, |

A arbitrai 
man; La îîrl 
Timișoara) J 
Severin'). 1

Cârtohașel 
Trofeul Pa 
La speram

am
a'.e
șut

consed 
lui sJ 
pe Kni 

Mia a ■ 
a lui Biro 
utate de J 
goviște. 1
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I UN PUNCT PREflOS Șl MERITAT PENTRU

II Aflată intr-o zi mai slabă, e- 
chipa gazdă a avut un meci 
mai greu decit era de așteptat 
cu Corvinul. hunedorenii obți- 
nînd un punct foarte prețios și 

| meritat, pentru care au luptat 
din răsputeri, în zece oameni,

I aproape o 
încă de 

s-a văzut
I apăra cu 

ma mare 
creată de 
impetuoasa pătrundere a 
Gabor fundașul 
bescu respingind mingea, sal
vator. în corner. In continuare, 
gazdele își impun superiorita
tea teritorială, atacă destul de 
variat, dar tratează cam super
ficial fazele de finalizare. Bum- 
beseu (min. 
(min. 19) si 
ratînd bune 
chide scoruL 
cheia, însă, 
pentru restrinsul public local, 

la o centrare a lui Cabor. de

I
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întreagă repriză.
la începutul partidei 
că oaspeții își vor 
ardoare sansele. pri- 
ocazie de gol fiind 
ei (în min. 11). la 

lui 
central Bum-

15). M. Popescu 
Iordache (min. 21) 
situații de a des- 
Repriza se va în- 
cu mari emoții

partea stingă, Mateuț relu- 
mingea în bară.

Puțin timp după pauză, în 
min. 53. Klein (care primise în 
prealabil cartonașul ' galben 
pentru proteste) este eliminat 
din joc pentru noi gesturi ne
sportive (n-a lipsit mult ea, 
ceva mai tîrziu. si Petcu să 
pățească Ia fel). Rămași In in
ferioritate numerică, hunedore
nii vor fi în continuare preocu
pați exclusiv să apere rezulta
tul. grupîndu-se cu toții în 
preajma si în interiorul pro
priului careu. Jocul a curs ast
fel Intr-un singur sens, domi
narea celor de la F.C. Olt a 
devenit categorică, dar golul nu 
va cădea, pentru că — 
o parte — oaspeții. In 
cu portarul Alexa, au 
eu strășnicie, respingind 
după minge din fața propriilor 
buturi (unde în anumite mo
mente se pro lucea o atit de 
mare aglomerare de jucători 
incit nu se mai putea distinge 
clar ce se petrece), iar pe de

pe 
înd

pe de 
frunte 
luptat 
minge

F.C. OLT 
CORVINUI

Stadion „1 
închis și >. 1 
1 000. Șuturi! 
Camara: 12-1

F.C OLT: I 
BESCU, Cățel 
80 Borlcoanul 
M. Popescu,! 
44 State). |

CORViNMB 
binciuc, 
(mln. 45 rffj 
dovan, MATI 
Oncu), Vâetu

A arbitrat 
V. Dobrescu 
din București

Cartonașe
Cartonașe J 
Trofeul PetJ 
la speranțe]

altă parte 
atacat cam 
total neinsi

Con]

DUPĂ CEL MAI INTERESANT TURNEU AL DIVIZIEI DE POLO
(Urmare din pag. I)

Punetele au fost realizate de 
Hagiu 4. Moiceanu 3. S. Po
pescu, Ardelean. Ungureanu (D), 
Costrăș 3, Gordan 3, Covacs, 
Garofeanu, Fejcr și Raț. Arbi
traj corect asigurat de R. Ni- 
chita și R. Silha.

CRIȘUL — RAPID 8—8 
(3—1, 2—1, 1—3, 2—3), După cum 
începuse, locul părea să se în
drepte spre o lejeră 
orădeană. La 5—1, însă, 
11. Crisul a mai slăbit 
nea devenind prudentă, 
ditiile în care 3 dintre 
sale de bază acumulaseră deja 
două greșeli personale. Fero
viarii nu s-au lăsat invitat!, au 
Prins parcă aripi, făcînd cel 
mai bun meci al lor din tot 
turneul. St ta vreme ce bucu- 
restenllor le reușeau multe fa
ze. crădenii ratau în lanț. Ra
pid smulglnd în final o egalita- 
tate nesperată la un moment

victorie în min. 
preslu- 
in con- 
piesele

dat. Au marcat Costrăs 4, Gor
dan 3, Fejer pentru orădeni. 
respectiv Niță 2. E. Ionescu 2, 
Arsene 2, Tschiitschke, Jianu, 
Au condus V. Median — bine 
și V. Goian — satisfăcător.

STEAUA — VOINȚA 8—4 
(2—1. 2—1. 1—1, 3—1) ! Echipa 
surprizelor sl-a regăsit dumi
nică. după ..rateul" din seara 
precedentă, ambițiile 
tuurile. impunîndu-se 
tulă autoritate în fata 
mâții handicapate de 
rutinatului Sebok — suspendat. 
Au înscris Nuțu 2, Șerban 2, 
Ilea 2, Grancearof, lies pentru 
învingători. Colceriu 2, Stanko- 
vics, OIpretean. Au arbitrat au
toritar V. Goian — St. Ka- 
racsony.

RAPID - PROGRESUL 12—12 
(1—3, 3—2, 2—3. 6— 1) i Meci 
pasionant in care, surprinzător, 
vioara Intîi a fost Progresul, 
jucătorii săi dăruindu-se exem
plar. dînd, în fine, măsura po_

Si...
cu des- 

unei for- 
absența

sibilitătilor reale. Fără Schervan 
(suspendat) si Chirită (bolnav). ■ 
feroviarii s-au văzut nevoiti 
să... înoate permanent după e- 
galare. De la 1—5 I Ei au ob
ținut-o într-un final alterat de 
deciziile arbitrilor A. Soos și 
V. Burdea. Realizatorii : Gaiță 
4. Ragea 2. Arsene 2, Vespe 2, 
Niță 2 (R), Florincescu 4. Ivă- 
nescu 2. Gh. Ion 2, Bărbulescu 
2. Mușat, Tătaru.

STEAUA — I. L. TIMIȘOARA 
3—5 (0—2. 2—1, 0—1, 1—1) ! A- 
vertizati de pățania Progresu
lui de pericolul contraatacului 
stelist. timișorenii au jucat a- 
sigurat îh apărare, prof ițind si 
de evoluția mai puțin sigură a 
adversarilor. Autorii golurilor 
Ad. Munteanu (cel mal bun din 
apă) J, Grecu. Sterpu (I.L.TJ, 
Șerban. Hea. Neagoe. Au arbi- • 
trat D. Paraschivescu si R. Ni- 
ehita.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
C.N.A.S.E. BUCUREȘTI 11—10

(4—2. 2—5, 2—2. 3—1). Și aici 
* am fost la un pas de surpriză: 

luptă aprigă, dispută neaștep
tat de echilibrată, un portar 
bucureștean (Rujan) în formă, 
răsturnări de situații si victo- 
tit in extremis a gazdelor. 
Marcatori : Colceriu 4, Stanko- 
Vics 2, Pop 2. Sebok 2, Marca, 
respectiv B. Tuf an 3. Voicu 3, 
Balanov 2. Geambășu, Ange- 
lescu. Au condus C. Frățilă — 
A. Soos.

DINAMO — PROGRESUL 
15—7 (4—0, 4—2, 3—2, 4—3). Au 
înscris Ciobăniuc 5, Hagiu 4, 
Rus 2, Ghită, Dan. Popescu, 
Ardelean, respectiv Dingu 3, 
Florincescu 2. Gh. Ion. Mădes- 
eu. Arbitri : A. Czegeny — B. 
Băjenaru

I.L. TIMIȘOARA — C.N.A.S.E. 
.4—3 (1—0. 1—2, 1—1. 1—0).
Realizatori Grecu, Fărcuță, An- 
dreescu, N. Toth, respectiv Lău
tarii 2. Voicu. Au condus D. 
Paraschivescu — A. Czegeny.

Toată știri 
câtor, care, I 
a fost, sînj 
de pe teren 
Aceasta spu 
repriză eu 
calitate moJ 
pauză întîlnl 
lentele unul 
„A*. Localii 
cîrma joctilu 
dominat, un] 
confuzia, 
unora și 
3—1 i-au 
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decît cum q 
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lă ca oricîri 
rul Mangead 
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lat toate cd 
care s-a mai 
dentarea luL 
duritate de I 
velor l-a ob 
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NOUL LIDER - ACUMULĂRI REALE
Un meci aprig (uneori In 

sensul rău al cuvintului). năs
cut dintr-o rivalitate devenită 

• clasică, intr-o conjunctură care 
a amplificat ambițiile Stelei si 

- care s-a încheiat cu un scor 
neașteptat Sigur că victoria 
Stelei putea fi prevăzută, după 
marele consum fizic si fa nri- 
mul rînd nervos al dinamovis- 
tilor fa fața Hamburgului, dar 
proporțiile scorului invită la o 
întrebare : a pierdut Dinamo 
sau a clștigat Steaua ?

Fără să omitem starea pre
cară a bateriilor dinamoviste, 
să subliniem în primul rînd 
joeul Stelei, mai a vin ta t ca 
oricind, cu Lăcătuș Si Balint 
pion jind spre poarta adversă 
precum caii de la Pardubice, 
cu o linie de mijloc care • 
clstigat „bătălia uzurii* si cu 
una de fund plină de autori
tate. e drept. In fata unui atac 
fa care doar mijlocașul Au
gustin s-a bătut pină la capăt, 
lăslnd impresia că e singurul 
„soldat ta picioare" după tur
nirul de miercuri. La toate 
aceste argumente, să adăugăm 
soluția tactică ingenioasă a 
steliștilor. care au jucat eu 
două... extreme lipite de tușă 
(Lăcătuș si Pițurcă). i-au atras 
astfel pe Andone si Nicolaefa 
zone în care aceștia nu se 
simt ta largul lor, — a fost 
regretat mult Stănescu — au 
cedat cu premeditare 
cum se spune la sah, 
a determinat anularea 
a Uberoului I. Marin, 
foarte departe de stîlpii săi de 
marcaj. Această dispunere a 
forțelor defensive dinamoviste 
a creat mal mult confuzie, fă- 
cînd din Rednic un fel de 
mijlocaș fără atribuții, situație 
subliniată si de faptul că 
carul" Custov purta un 
inegal cu rapidul Balint.

Jocul a debutat eu un 
fulger, in care LĂCĂTUȘ

extremei, ajunsă la treapta a 
treia in faza de finalizare. Din 
păcate, după acest gol, meciul 
intră ta perioada durităților, hi 
care va excela Nicolae. ener
vat de raidurile adversarului 
său direct. Dan Petrescu va 
pierde meciul din mină, prac
ticând un de neînțeles duh al 
bltadeții, fiind mereu... pierdut 
ta mijlocul terenului. dovadă 
si faptul că va trebui să se 
consulte cu tușierul pentru a 
„vedea" faultul violent al lui 
Tătoran asupra Iul Augustin si 
replica nesportivă Imediată a * 
Internaționalului. După aproa
pe o jumătate de oră de „clin- 
ciuri", jocul se reia. Steaua 
ratează o mare ocazie (mia. 34 
Balint cu capul, min. 41 Petcu 
singur cu Moraru) si repriza 
se încheie eu superioritatea 
netă a echipei lui Iardache. 
După pauză. Steaua majorează 
scorni. In min. 48: Pițurcă 
pătrunde, pasează in Interiorii 
MAJARU. după ce ratează re- 

revine, pivotează sl 
Steaua 

(se șutează ta rafale in 
84) dar. treptat, dinamo- 
„urcă" — ceea ce va 
sub semnul întrebării 
oboselii fizice — Augus-

luarea, . _
înscrie. Jocul creste, 
atacă
min.
viștii
pune
ideea
tin va fi la un pas de redu
cerea scorului (după slalomul
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centrul, 
ceea ce 
practică 

mereu

.,de- 
duel
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exploatat (min. 3) • eroare tip 
Kaltz a lui I. Marin, a sprin* 
tai atletic si a inserts pe lin
gă Moraru. uimit de viteza

REȚINEȚI UN
începutul partidei aparține 

mureșenilor. Mai tatii Fanici 
(min. 6) iși creează o bună po
ziție de șut, dar Buzgău fl de
posedează ta ultimul moment, 
.pentru ca ta minutul următor 
A.S.A. să treacă pe lingă des
chiderea scorului: Bbldni exe
cută un fel de „corner mic", 
mingea ajunge in careul supra
aglomerat al băimărenilor de 
unde li revine, Boloni o retri
mite, pe jos, in careul mie, de 
unde Ciorceri, în poziție exce
lentă, ridică peste poartă! Ime
diat, pe contraatac, Mureșan a- 
junge în fața porții lui Varo, 
dar Ispir, mereu tînăr. îl de
posedează. Acțiunea lui Mure- 
șan a fost semnalul ofensivei 
galben-albaștrilor care. chiar 
dacă C. Ilie expediază un șut 
frumos (min. 28), reținut de 
Perneș, se arată periculoși. Și, 
ta min. 32, Bălan face o fru
moasă cursă pe dreapta, cen
trează, Roznai lasă balonul să 
treacă la TULBA, care fructifi
că: 1—0 după o fază frumoasă, 
aplaudată. Pînă la sfîrșitul re
prizei echipa antrenată de Paul 
Popescu se menține in atac și 
Roznai, Lais (deosebit de activ 
acest tinăr jucător care, simbă- 
tă, a șutat la poartă de două 

' decît... A.S.A.), 
din nou 
la

ori mai mult 
Țulba, Szepi și 
crează panică 
Varo..

După pauză, 
contraatacuri (mai

in

E NR. L

poarta

afara 
lente

Laiș 
lui

unor 
declt

ză), iar un fundaș tinăr folosit 
ca extremă (Andronic), i-a per
mis lui Basno repetate înnegri 
ta atac, ea in min. 24, eind a 
centrat, și VERGU a liftat ba
lonul în poartă, pe lingă Man- 
geac. împotriva cursului jocu
lui, oaspeții au egalat ta min. 
42, cind, la capătul unei curse 
excelente, Penoff a centrat, 
Andronic a sărit peste balon 
Si ȘOȘU a șutat pe sub Pavel 
(alt gol de portar).

După pauză. Chimia a luat 
conducerea in min. 43: Elisei 
a jucat 
l-a lovit 
tar, însă 
de la 11 
tă exact 
min. 65.

balonul cu capul dar 
si cu mina, involun- 
I-a jucat șl lovitura 
m a fost iransforma- 
de UDREA. Iar în 

. deși accidentat, BAS
NO a urcat din nou in atac și, 
la cornerul executat de Cara- 
bageac, a înscris cu 
țiunea care a dus la 
Ancuța, la șutul 
și cornerul golului, 
origine, la centrul terenului, un 
henț al lui Iovan comis In 
aceleași condiții ca Elisei, dar 
nesanctionat. (Oaspeții au con-

capuL Ac- 
ratarea Iul 
lui Preda 
a avut la

0
3

teren bun ;
— oproxima- 
(pe poartă: 
marcat: LA-

DINAMO
STEAUA

Stadion „23 August*; 
timp frumos ; spectatori 
tiv 35 000. Șuturi: 8—11 
1-5). Cornere: 3-5. Au 
CATUȘ (min. 3). MAJARU (min. 49). 
TURCU (min. 89).

DINAMO i Moraru - Rednic. An
done. I. Marin, Nicolae — Movilă 
(min. 46 Țâlnar), Augustin. Mulțescu, 
Custov — Dragnea, Orac.

STEAUA : lordache (min. 83 Du* 
cadam) — Iovan, Tâtâran, FL MA
RIN. Eduard - BALINT. Stoica, Petcu. 
MAJARU (min 56 Turcu) - LĂCĂ
TUȘ, Pițurcă.

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

Cartonașe galbene: AUGUSTIN, AL. 
i NICOLAE, FL. MARIN. STOICA. TA- 

TARAN.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 4—1 (0—1).

din min. 65). pentru a „reci
diva" ta min. 83, sut „peste" 
de Ia 5 m. $1 dnd conturile 
păreau Încheiate, Lăcătuș fl 
pierde din nou pe drum pe 
Nicolae, centrează puternic, ca
reul e pustia și TURCU plon
jează „eu capul" (min. 89), 
pecetluind o victorie Incontes
tabilă. la capătul unui joc ta 
care vrem să credem că Di
namo a marcat o curbă des
cendentă — să zicem — inevi
tabilă, iar Steaua, noul lider, 
traversează1 o perioadă de acu
mulări reale.

loan CHIRILA

DOAR PATRU FAZE
Meciul a fost exact pe... mă

sura locurilor ocupate de cele 
două formații ta clasamentul 
Diviziei „A". Petrolul? O echi
pă de nerecunoscut. N-a reușit 
decît rareori să se ridice peste 
evoluția unei oarecare divizio
nare ,B“. cu toate eforturile 
făcute de cei mai buni jucători 
ai ei, Mariea. Butufei și Stan
ciu, Dunărea-C.S.U.? Harni
că, tenace, dominată de ideea 
obținerii cu orice preț a unul 
punct A rezultat o partidă 
eilcitâ, prima repriză —

care
Au 

mai 
min. 
Ma-

fa- 
in-

NUME: LAIS!
<»>F.G BAIA MARE

A^JL TG. MUREȘ
Stedna „23 August' 

tiap frumos; apectaten__________
g—rf: 17-4 (pe poartă: 11-2). Cer- 
Mn: 8-2. As Mroat: ȚULBA (mia. 
3* ei BALAN (min. 73).

F.C. BAIA MARE: Perneș - ARf- 
ZANOV. Buzgău, IGNAT. Rus - BA- 
LAN. LAIȘ. Mureșan - Szepi, Roznai. 
TLRRA.

AXA. VARO - Szabo, Jenei. ISPIR. 
Gall - Both II. C. Hie. BOLONI - 
Ciorceri, Fanici (min. 73 Bctezon). 
Klan (min. 81 M. MUNTEAN).

A arbitrat foarte bine V. Antohi 
(lași); la linie: A. Porumboiu (Vaslui) 
și M. Nkolau (Bacâu).

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

erau altă dată cele purtate de 
Fazekaș) și a unei ocazii a tînă- 
rului M. Muntean („cap" la 
vinclu, scos de Perneș), 
A.S.A. a fost depășită de F.C. 
Baia Mare, mai incisivă, mai 
dornică de victorie, în ciuda 
faptului că meciul nu a fost 
de o valoare deosebită. Al doi
lea gol cade in min. 73: după 
ce portarul Perneș se 
dește mai iute decît 
(aflat ta scădere de 
față, de anii trecuți), 
i-a luat mingea de pe 
Tolba contraatacă pe 
trimite la Szepi care, 
eu Varo, lufteasă |n____
Tot el revine la minge șl e 
pasează Înapoi, la BALAN. 
Urmează șutul acestuia si *— 
Victorie meritată.

Mircea TUDORAN

CHIMIA RM. V1LCEA
S.C. BACAU

ATACURI VIGUROASE, DUPĂ PAUZĂ
Argeșenii au fost cei care au iro

sit două imense situații de gol în 
startul partidei, prin Nica (min. 
27), care, singur la 6 m, a re
luat defectuos cu capul balo
nul centrat de D. Zamfir, ca 
să nu mai vorbim de incur
siunea solitară a lui Roman' din 
min. 30. cînd plecat singur de la 
centrul terenului n-a reușit 
să-1 învingă pe Liliac, ieșit in 
întîmpinare. Au fost două oca
zii rarisime, din păcate, iro
site de argeșeni si odată cu 
ele desfășurarea jocului a luat 
o turnură net favorabilă 
bihorenilor. Prima mare oca
zie a fost ratată de Mureșan 
de la numai un metru (!) ta 
min. 33. Peste un minut, ace
lași Mureșan, la o fază iden
tică, a irosit o nouă mare si
tuație de gol, relulnd defec
tuos mingea centrată de fun
dașul Dianu, deseori apărut ta 
atac. Și după ce în min. 39 
Tamaș a șutat de la 6 m, 
exact ta brațele lui Cristian, 
în min. 42, Grosu — acest ju
cător sclipitor (coordonator și 
finalizator) — l-a găsit cu o pa
să „printre" pe GEORGESCU, 
Voicu si Ignat au iuftat si a- 
tacantui bihorean I-a

F.C. BIHOR
F.C. ARGEȘ

3 (1)
0

Stadion F.C. Bihor; teren bun; 
timp rece; spectatori - circa 18 000. 
Șuturi: 14—5 (pe poartă: 8—1). Cor
nere: 10-6. Au marcat: GEORGESCU 
(min. 42), MUREȘAN (min. 47), GRO
SU (min. 69).

F.C. BIHOR: Liliac - DIANU. Bl- 
soc. Zare, Nițu - GROSU, N. MU
REȘAN, TAMAȘ - lie (min. 88 Gh. 
Dumitrescu), Filip. GEORGESCU.

F.C. ARGEȘ: Cristian - Voicu,
STANCU, Moiceanu, Țutpan - M. 
ZAMFIR, Roman, lovănescu (min. 46 
Badea) — D. Zamfir (min. 52 Jurcă), 
Nica, Ignat.

A arbitrat foarte bine M. Axente; 
la linie: R. Cimpeanu și D. Vătran 
(toți din Arad).

Cartonașe galbene: TULPAN și FI
LIP.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 4-0 (3-^).

cu un șut 
Cristian.

Cu 1—0 
bihoreană

pe jos pe portarul

activ, formația 
atacat furibund

surprins

PETROLUL PLOIEȘTI
DUNĂREA C.S.U.

Stadion Petrolul ;

0 
o 
bun ;
spec-
22-12

dove- 
Fanid 
formă 
căruia 

cap, 
stinsa, 
singur 
careu.

3 (1)
2 (1>

Stadlon „1 Mai*, tarte loarl. bun; 
timp friguros, tint; spectatori - circa 
4 000. Șuturi: 16—7 (p« poartă: 12—5). 
Comerț: 3-1. Aa marcat: VBtGU 
(min. 24), UDREA (min. 4» din 11 m), 
BASNO (min. 65), respectiv ȘOȘU 
(min. 42) ți URSICA (mia. 86).

CHIMIA: Povef - BASNO (aia. <3 
Cinci), Udreo, ClUPtTU. Telejpon - 
Iovan, Ntculcea, Carabogeoc — Vei*, 
gu (min. 46 Palea), Preda, Ancuța.

S.C. BACAU: Mangeac — Vlscrea- 
nu, Avădanel, C. Soloman, Elisei — 
Artanl, Șoțu, PENOFF — Șolman (min. 
48 Hodină), Mihuț, Andronic (mîn. 76 URSIRĂ).

A arbitrat satisfăcător 1. Veîea; 
la linie: C. Bitlan ți M. Fioreo (toți 
din Craiovo).

Trofeul Petschovschi: 9. 
la speranțe: 1-0 (1-0).

foarte bun;

testat neacordarea hențului dar 
au omis că s-au mai consumat 
4—5 faze pînă la gol Așa că...) 
Prea sigură si prea liniștitor 
Chimia a fost surprinsă, . ta 
min. 86, de contraatacul lui C. 
Solomon, Ia capătul căruia, tî- 
nărul de 11 ani URSICA a în
scris.

Constantin ALEXE

„FIERBINȚIz!
deosebi — fiind sub orice cri
tică. <

Sigur. în virtutea faptului că 
era gazdă. Petrolul a dominat, 
dar a făcut-o haotic, cu un 
vîrf — Simaciu — mqreu in 
eontratimp. Abia spre final sa 
apărut și fazele clare din 
se puteau înscrie goluri, 
fost patru. Prima și cea 
„fierbinte" s-a derulat în 
73, dnd la o centrare a lui
rica, Dumitrache II a reluat în 
„transversală", mingea a rico
șat pînă Ia Simaciu care, nici 
mai mult, nici mai puțin, a re
luat-o și el în aceeași „trans- • 
versală". Uriașă dubla ocazie! 
în min. 78. din nou bară. Gă- 
lățeanu șutind de la 16 m in 
stîlpul din dreapta al porții Iui 
Oană — foarte exact pe dura
ta «meeiului, dar si extrem de... 
norocos Si nu puțin a lipsit 
ea oaspeții să plece acasă cu 
ambele puncte. In min. 79.

. teren 
timp excelent pentru fotbal ; 
ta tori — circa 10 000. Șuturi: 
(pe poartă: 10—3). Corner e: 12—3.

PETROLUL : Jipa — Borz, Stanciu, 
BUTUFEI, Toma — Gâlățecnu, Pancu, 
Călin (min. 46-Savu) — Mocanu (min. 
50 Dumitrache II), Simaciu, MARICA.

DU NAREA C.S.U.: OANA - Pispu, 
Gălan, ANGHELINEI, Mureșan — 
ROMILA, lehim, Comșa (min. 88 Ta- 
raroche), Hanghiuc — Antohi (min. 
82 Soare), Cemescu.

A arbitrat bine I. Tartan (Reghin); 
Ia linie : I. Dima (Sighișoara) și 
Fr. Cheresteș (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene: MUREȘAN,
STANCIU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—3 (3-2).

Cernescu — pe contraatac — a 
șutat, ța cftiva centimetri ■ de 
poarta lui Jipa. iar în min. 86, 
Romilă i-a oferit lui Soare po- 
posibilitatea de a marca. dar 
mezinul gălățenilor n-a ghicit 
„bolta" cu care să expedieze 
balonul în plasă. ____

laurenfiu DUMITRESCU

la 
a

după pauză, etalînd un joc de 
maximă eficiență. După nu
mai două minute de la relua
re
ră
iă,
Și
leu,»lăsindu-I fără replică pe 
Cristian. Un contraatac al oas
peților a fost irosit de Nica 
(min. 59). care a ratat cu 
poarta goală! Apoi, șirul atacu- 

. rilor echipei locale s-a re'n- 
nodat și Mureșan 
Georgescu (min.
(min. 68 — singur 
in față) au dat... 
la alte mari ocazii 
min. 69 insă -vulpoiul' 
SU (cel mai bun de 
a reluat în plasă. CU 
mingea centrată de 
stabilind un scor de 
fidel eu desfășurarea

Grosu a executat o lovitu- 
de colț de pe partea dreap- 
lung, peste toată apărarea, 

MUREȘAN a șutat din vo-

(min. • 65),
66), Grosu 
cu Cristian 
cu piciorul 
de gol. In 

GRO-
pe teren) 
măiestrie, 
Mureșan, 

forfait, 
jocului.

Gheorghe NERTEA

• în cursul zilei de ieri, 
echipa F.C. Argeș a plecat la 
Istanbul, unde marți va sus
ține o nouă partidă ta cadrul 
„Cupei Balcanice". întîlnind 
formația locală Galatasaray.

IERI, IN DIVIZIA
SERIA I —

otelul GALATI ---------------
DINAMO FOCȘANI 8—1 (•—1) t
Stamate (min. 60), Pachițeanu 
(min. 65). L_,—- ~ ' *“
(min. 3).

DELTA TULCEA 
EM. SARAT 0—0.

GLORIA BUZĂU — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 4—0 (2—0): Tică
(min. 12), Șumulanschl (min. 42 
si 89) si Cramer (min. 70).

C.S. BOTOȘANI — UNIREA 
SLOBOZIA 3—1 (0—0) : Stinga-
ciu (min. 51), Epure (min. 60), 
Andreescn (min. 88). respectiv 
Ianeu (min. 52).

CHIMIA FĂLTICENI — DU
NĂREA CALABAȘI 3—1 (3-0) t
Petrescu (min. 22 sl 37). Vitafu 
(min. 34 din U m), respectiv 
Cos tea (min. 72). ’

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA 
bistrița 2—0 (0—6): Pandiehl

SERIA A n-a —-
I.P. ALUMINIU SLATINA — 

NITRAMONIA FAGARA9 3—8 
(1—8): N. Păun (min. 42 și 80) și 
31. Lețca (min. 62).

METALUL BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—0 (2—0) : C.
Nica (min. 10), Tănase (min. 33) 
ți M. Petre (min. 50).

UNIREA ALEXANDRIA — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
ȘOIMII I.P. A. SIBIU 2—1 (2—0): 
Pestrița (min. 40), Nignea (min. 
44 din 11 m), respectiv Coldea 
(min. 47).

CHIMICA TtHNAVENI — AVTN- 
TUL REGHIN 2—0 (0—0): Oprf- 
țor (min. 46) și Vlgh (min. 75).

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
— CONSTRUCTORUL T.CJ. CRA
IOVA 4—1 (3—0): Guda (min. 16 
și 30), Glonț (min. 38), Frincu 

SERIA A m-a -----
C.S.M. REȘIȚA — SOMEȘUL 

SATU MAKE 1—0 (0—0) : Croi-
toru (min. 71).

OLIMPIA SATU MARE — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 
(0—0): Goia (min. 47) sl Erdell 
(min. 88).

AURUL BRAD — GLORIA 
REȘIȚA 3—0 (1—0): Ștefănescu
(min. 37, 66 sl min. 85 din 11 
m).

ARMATURA ZAI.AU — IND. 
SÎRMEI C. TURZII 1—0 (0—0):
Dobrău (min. 89).

RAPID ARAD — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—1 (1—0): 
Butaț (min. 32), Ghlță (min. 76), 
Bora (min. 84), respectiv Sl- 
poț (min. Bl).

C.F.R. VICTORIA CARANSE
BEȘ — U.T. ARAD 1—2 (0— 
Briceag (min. 54). respectiv Tisa 
(min. 51). Lup&n (mfn. 75).

MINERUL LUPENI — MINE-

UNIREA

, Pachițeanu 
respectiv Mangalagiu

OLIMPIA

(min. 55 sl 73).
F. C. CONSTANȚA 

SUCEAVA 0—8.
F.C.M. PROGRESUL BRAILA 

— PRAHOVA PLOIEȘTI 3—0 
(2—0): Marin (min. 14) si Pe- 
trache (min. 18 și 53).

PARTIZANUL BACAU — 
METALUL PLOPENI 1—0 (0—0) : 
Ghlca (min. 51).

Relatări de la T. Siriopol, P. 
Comșa, D. Soare, Gh. Ungurca- 
nu, D. Crăciun. Gh. Gorun. C. 
Popa, D. Cristache si E- Teirău.

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 octombrie): Gloria Bistrița — 
Gloria Buzău, Unirea Dinamo 
Focșani — C.S.M. Borzești, Pra
hova Ploiești — Oțelul Galați, 
Ceahlăul P. Neamț — Chimia Făl
ticeni, Unirea Slobozia — C.S.M. 
Suceava, Olimpia Rm. Sărat — 
C.S. Botoșani, F.C.M. Progresul

C.S.M.
Brăila — F.C. Constanța, Metalul 
Plopeni — Delta Tulcea, Dunărea 
Călărași — Partizanul Bacău.

1. GLORIA BZ.
2. Oțelul Galați
3. Gloria Bistrița
4. Partizanul Bacău
5. F.C.M. Progr. Br.
6. C.S. Botoșani
7. Unirea D. Focșani
8. Metalul Plopeni
9. C.S.M. Borzești

10. Prahova Ploiești
11. Ceahlăul
12. F.C. Constanța*)
13. C.S.M. Suceava 

Unirea Slobozia 
Delta Tulcea 
Olimpia Rm. Sărat 
Dunărea Călărași 
Chimia Fălticeni

10 9 1 0 19-
10 6 3 1 16-
10 6 2 2 14-

14. 
ÎS.
14.
17. 
1*.

•1

3 
8
7

10 6 2 2 11- 7 
2 
0
2
2
0
2
1
2
4
1
5
3
1 7
1 7

1» 
ÎS
14
14
12
10
10
10
10
10
9
8
8
7
7
5 
s
5

’) Echipâ penalizată cu două puncte.

10 5
10 5
10 4
•0 4
10 5
10 4
10 4
10 4
10 2
10 3
10 1
10 1
10 2
10 2

3
5
4
4
5
4
5
4
4
6
4
6

13-11
18- 15 
15-13
11-10
10-10
8- 13

10-12
19- 10
9- 12

12-13
6-19
4-11
8-17

10-22

(min. 88). respectiv Păuna (min. 
47).

F.C.M. BRAȘOV — CHIMIA TR. 
MĂGURELE 1—0 (0—0): Batacliu 
(min. 57).

ROVA ROȘIORI — I.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 3—0 (2—0) : Dra- 
gu (min. 2), Nedelcu (min. 20) 
și lane (min. 73).

CARPAȚI MIRȘA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 1—4 (6—6):
Fățan (min. 10).

Relatări de la D. Mihail, A. 
Soare, M. ■ Blzin, G. Octavian, I. 
Ducan, D. Daniel, V. Secăreanu, 
T. Negulescu și M. Vcrzescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
38 octombrie): Carpați Mirșa — 
F.C.M. Brașov, Șoimii IPA Sibiu 
— Dinamo victoria București, Au
tobuzul București — Avlntul Re
ghin, Rova Roșiori — Metalul 
București, Unirea Alexandria —ț 
Gaz metan Mediaș, I.M.A.S.A. Sf.

Gheorghe — Chimia Tr. Măgure
le, Nitramonia Făgăraș — Chi
mica Tîmăvenl, Progresul Vulcan 
București — I.P. Aluminiu Slati
na, Constructorul T.C.I. Craiova 
— Automatica București.

1. F.CM. BRAȘOV 10 7 1 2 20- 8 15
2. Carpați Mirșa 10 6 1 3 23-16 13
3. Șoimii I.PJK. 10 5 2 3 18-14 12
4. Dinamo Victoria 10 3 5 2 12- 8 11
5. Gaz metan 18 5 1 4 11-13 11
6. Metalul Buc. 10 4 2 4 15-11 10
7. I.P. Aluminiu 10 4 2 4 12* 9 10
8. Automatica 10 5 0 5 11- 9 10
9. Unirea Alex. 10 4 2 4 13-12 10

10. Progresul Vulcan 10 3 4 3 15-14 10
11. Rova Roșiori 10 5 0 5 16-16 10
12. Autobuzul 10 4 2 4 9-11 10
13. Avîntul 10 3 4 3 9-13 10
14. Chimica Tîrn. 10 4 1 5 16-17 9
15. Nitramonia 10 4 1 5 12-15 9
16. IMASA Sf. Gh. 10 3 2 5 9-12 8
17. Chimia Tr. Mâg. 10 3 1 6 10-15 7
18. Const. T.C.I. 10 2 1 7 10-28 5

Cluj-Napoca
Metalurgistul Cugir — 
Napoca.

Minerul Lupeni, 
„U“ Cluj-

Z.

RUL MOTRU 2—8 (1—0) : Nichl- 
niș (min. 12) si Serestei (min. 
60). .

C.F.R. TIMIȘOARA — META
LURGISTUL CUGIR 3—1 (1—0):
Sandu (min. 25). Dumitru (min. 
85) Bocănlcl (min. 90). respec
tiv Vătafu (min. 76).

„U“ CLUJ-NAPOCA — MINE
RUL CAVNIC 5—1 (3—1). •

Relatări de la P. Fuchs,
Covaci, AI, Jurcă, L Domută, 
N. Strejan, N. Magda, I. Cotes- 
eu și C. crețu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 octombrie): Ind. sîrmei C. Tur- 
zH — C.F.R. Victoria Caransebeș, 
Someșul Satu Mare — C.F.R. Ti
mișoara, Gloria Reșița — Olim
pia Satu Mare, Politehnica Timi
șoara r- C.S.M. Reșița, Minerul 
Motru — Rapid Arad, Minerul 
Cavnic — Aurul Brad, U.T. Arad 
— Armătura Zalău, Steaua C.F.R.

10 8
10 7
10 6

5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3

10 3

0 2 19- 7 
0 3 22- 7
1
2
1
2
0 
0
0
1
1 
1 
o 
o 
o
2
1 6

1. C.S.M. REȘIȚA
2. „U“ Cluj-Napoca
3. „Poli* Timișoara
4. Aurul Brad
5. Armătura Zalău 
8. Metalurg. Cugir
7. C.F.R. Timișoara
8. Olimpia S.M.
9. C.F.R. Vict. Caran.

10. Minerul Motru
11. Minerul Lupeni
12. U.T. Arad
13. ind. sîrmei
14. Minerul Cavnic
15. Someșul S.M.
16. Rapid Arad
17. Gloria Reșița
18. Steaua CFR Cj N.«)

10 4 0 6 16-15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3 28-11
3 20-14
4 10-17
4 15-12
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5

19-17 
17-19
10- 17 
14-15

9-11
14-16

8- 13
11- 16
14-21
9- 22
8-13

4
*) Echipă penalizată cu patru puncte.



Campionatele balcanice dfc ti?
>

ION JOLDEA ÎNVINGĂTOR DETAȘAT LA JUNIORI
și în continuare performanțe 
superioare. Strînsă a fost dispu- 

. ta la pușcă liberă 60 f.c.. în 
care au evoluat și reprezen
tanții noștri Constantin Stan și 
Florin Cristofor. în această pro
bă. în care în prim-plan s-au 
aflat bulgarii Petar Zabrianov 
și Gheorghi Poliakov, precum 
și Constantin Stan, victoria a 
revenit. în cele din urmă, lui 
P. Zabrianov cu un avans de 
trei puncte, fată de sportivul 
nostru. Din păcate, la senioare, 
cele trei sportive românce au 
avut o evoluție modestă, sub 
nivelul performantelor lor con
stante.

Iată rezultatele înregistrate : 
pușcă standard 60 f.c. — ju
niori : 1. Ion Joldea (Româ
nia) 581 p. 2. Mario Dimitrov 
(Bulgaria) 574 p, 3. Arman

ISTANBUL. 23 (prin telefon). 
Pe noul poligon din acest mare 
și frumos oraș al Turciei au 
început întrecerile Campionate
lor balcanice de tir. la care 

- participă peste 100 de trăgători 
din Albania, Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia. România si Turcia, 
cu toții aflîndu-se angrenați în 
probele olimpice de nuscă si 
pistoale.

în prima zi. ploaia, vîntul 
Puternic si temperatura scăzu
tă au fost adversari nedoriti 
Pentru sportivii care s-au pre
zentat la startul probelor de 
pușcă standard 60 f.c. (senioa
re si juniori) si pușcă liberă 
69 f.c. (seniori), ceea ce a fă
cut ca nivelul 
să nu fie prea ridicat. Dintre, 
sportivii noștri ___________
foarte bună a avut^-o tînărul Ion 
Joldea, la pușcă standard 60 f.c. 
care s-a impus de o manieră 
detașată, el cucerind o meri
tată victorie cu un avans de 
7 p ! Format la U.T.A. Ion 
Joldea. component acum al 
clubului Dinamo București și 
pregătit de antrenorul P. San
dor — care 56 aflâ la ultimul 
său concurs la categoria iunio- 
rii°r — se arată a fi un pro
mițător talent, el avînd resur
sele necesare pentru a obține

performantelor

o comportare

Ufuk (Turcia) 573 p ; senioare : 
1. Vesela Leceva (Bulgaria) 594 
p, 2. Nonka Matova (Bulgaria) 
592 p. 3. Lili Beqea (Albania) 
590 p... 6. Eva Olah 583 p...
8. Niculina Iosif 581 p. 9. Daniela 
Toader 578 p ; pușcă liberă 60 
f.c. seniori : 1. Petar Zabrianov 
594 p. 2. Constantin Stan 
(România) 591 p. 3. Gheorghi 
Poliakov (Bulgaria) 590 p..., 8. 
Florin Cristofor 586 p.

în programul zilei de luni fi
gurează si proba de pușcă li
beră 3X49 f seniori, la star
tul căreia vor fi prezenți si tră
gătorii noștri Constantin Stan, 
Florin Cristofor, Ion Joldea 
de*, precum si proba de pistol 
viteză seniori, la care vor 
concura si Cornelia Ion. Marin 
Stan si Sorin Babii.

Radu T1MOFTE

în meci amical de baschet feminin

SELECȚIONATA SB^CIU 74-56
CLUJ-NAPOCA, 23 (prin te

lefon). Duminică. Sala sportu
rilor din localitate a fost gaz
da unei atractive partide inter
naționale, de baschet feminin.

A CAMPIONATELOR MONDIALE DE HALTERE
La Moscova au început cam

pionatele mondiale și europene 
la haltere, la care participă 
peste 400 de sportivi din 40 de 
țări. în prima zi a întrecerilor 
s-au întrecut halterofilii de la 
categoria muscă (52 kg).

Titlul de campion mondial a 
fost cîștigat de Neno Terziski 
(Bulgaria) care a doborît și 
două recorduri ale lumii : 260 
kg la total (v.r. 257,5 kg), și 
150 kg la „aruncat" dintr-a pa
tra încercare (în concurs 145,5 
kg). Vechiul record i-a apar
ținut cu 145,5 kg.

Dar iată primii clasați. 1. 
Neno Terziski (Bulgaria) 260 kg, 
2. Jacek Gutowski (Polonia) 
250 kg, 3. Ștefan Leletko (Po-

lonia) 247,5 kg ; 4. Bela Olah 
(Ungaria) 247,5 kg, 5. Katsuhito 
Manabe (Japonia) 240 kg. 8. 
Juan Hernandez (Cuba) 23S kg, 
7. Zhu Peishun (R.P. Chineză) 
235 kg, 8. He Yng Yang (RP. 
Chineză) 235 kg ; 9. Hidemi 
Myashita (Japonia) 232,5 kg, 10. 
Cio Yong (R.P.D. Coreeană).

Medaliați pe stiluri.
SMULS : 1. Terziski, 2. Gu- 

towski, 3. Myashita (pe locul 3 
la C.E. Leletko).

ARUNCAT : 1. Terziski
Leletko, 3. Gutowski.

Campionatele continuă 
categoria cocoș (56 kg),

tn care s-au tntRnit echipa 
„U“ Cluj-Napoca și Selecționa
ta Shanghai (R.P. Chineză), 
aflată tn turneu In tara noas
tră. încă de la primul meci, 
baschetbalistele oaspete au lă
sat o bună impresie. oferind 
împreună cu jucătoarele clu- 
ience o frumoasă 
Beneficiind de o talie 
rioară, gazdele au obtinut 
torta cu 74—56 (39—28). 
marcat : Fall 31. Kiss 12, 
lovan 15. Popa 5, Mere* 4.__
diniei 4, Costanașin 2, Czegledi 
1. respectiv W« Quilan 20. 
Chen Ying 20, Jin Lianging 10, 
Cang Xeudi 4. Yang Xiunei 2. 
Luni, de la oca 18. va avea loc 
partida revanșă. (Mircea RA
DU. coresp.).

întrecere, 
supe- 

vic- 
Au 

Bo-
Bâ-

în turul al doilea al (,€.£, la tenis dc masă

UNIVERSITATEA CRAIOVA DEPĂȘITĂ
BUDAPESTA: 2-5DE SPARTACUS

CRAIOVA. 23 (prin telefon). 
Meciul dintre Universitatea și 
Spartacus Budapesta, contînd 
pentru turul doi al Cupei 
Campionilor Europeni, a fost 
așteptat cu mult interes de că
tre iubitorii tenisului de masă 
din localitate, astfel că peste 
1 000 de spectatori au fost pre- 
zenți în Sala sporturilor.

Oaspeții au aliniat o garni
tură puternică în componenta 
căreia s-a aflat un fost cam
pion mondial st european. Ti
bor Klampar. precum șl doi Iu 
cători — Janos Botnar și Zoolt 
Kriston — bine cotați tn to
purile mondiale si europene. 
Evident, beneficiind de aceste 
atuuri. Spartacus Budapesta, 
deținătoarea a patru trofee 
(1970. 
ceastă 
tiție 
pună 
de la 
5-2, 
elevii __________ . _ ---------
au oferit o replică curajoasă, bi
ne apreciată de public. Dealtfel, 
trebuie să spunem că. In între
gul său. Intilnirea a plăcut, nu 
numai datorită evoluției oas- 
netilor. că si a Încercărilor cra- 
iovenilor de a se afla la înălți
mea reputaților jucători un
guri. Simion Crișan. Eugen Flo- 
reseu si Vasile Florea (aflat 
tacă la virata junioratului) nu 
s-au lăsat impresionați de va
loarea recunoscută, a adversa
rilor. Incerctad să-și pună dt 
mal 
Așa 
za te 
nar 
ton.
setul obtinut de E. Florescu la

Spartacus 
a patru 

1971. 1980. 1981) în a- 
prestlgioasă compe- 

a reușit să se im- 
în fața sportivilor 

Universitatea Craiova cu 
dar se poate aprecia <fă 
antrenorului Virgil Bălan

bine In valoare calitățile, 
se explică victoriile reall- 
de S. Crișan la J. Md- 

și E. Florescu la Z. Krls- 
la care trebuie adăugat și

TURNEUL DE ȘAH DIN OLANDA
z.

cu 
, . la

care va lua startul și repre
zentantul țării noastre. Gh. 
Mafiei.

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

TILBURG In runda a opta 
a turneului internațional mas
culin de șah _Interpolis“ pa
tru partide s-au încheiat re
miză: Spasski cu Hubner, Tim- 
maa cu Karpov. Vaganian cu 
Polugaevski și Ljubojevici cu 
Andersson. Simbătă au fost 
reluate partidele întrerupte : 
Vaganian — Spasski 1—0, Kar
pov — Van der Wtal 1—0, 
Portisch — Hubner 1—0. Por-

tisch (cu negrele) — Van der 
Wiel 1—0, Șosonko (cu negre
le) — Seirawan 1—0, Vagani
an și Ljubojevid remiză.

Clasamentul după 8 runde : 
L Karpov și Portisch 5 p, 3. 
Ljubojevid, Polugaevski și So- 
sonko 4.5 p, 8. Vaganian 4 p 
(1), 7. Seirawan. Spasski, Van 
dec Wiel 3,5 p. 10. Andersson 
3 p (1), 11. Hiibner și Tim- 
man 3 p.

(Urmare din pag. 1) ialiștilor si* pu-

T. Klampar, precum și scorul 
strins (la 19 in ambele seturi) 
cu care a pierdut V. 
Florea in fața lui Mol
nar. Aproape toți sportivii noș
tri au avut perioade de domi
nare In fiecare set dar plusul 
de experiență si. mai alea, 
handicapul creat de materialele 
folosite De paletă de oaspeți, 
au determinat. în cele din ur
mă. victoria, detașată a aces 
tora. __

Iată rezultatele înregistrate s 
Florea — Molnar 0—2 (—19, 
—19), Crișan — Kriston 0—2 
(—19. —16). Florescu — Klam
par 1—2 (—13. 18. —14), Crișan 
— Molnar 2—1 (19, —18,
15), Florea — Klampar 
0—2 (—18. —11). Florescu —
Kriston 2—0 (9.- 11). Crișan —• 
Klampar 0—2 (—14 —9).

Mircea COSTEA

Fotbal
liMridicuM.

zente aici si ne-au relatat opi
nii autorizate despre cele mai 
puternice adversare ale spor
tivelor românce. Așa cum era 
de așteptat, echipele U.R.S.S.. 
R.P. Chineze si R.D. Germane 
manifestă o pregătire remar
cabilă, dispun de individuali
tăți valoroase. Acest fapt nu 
a fost însă în măsură să sca
dă din ambiția și dorința de 
afirmare a sportivelor noas
tre, cărora li se acordă aici 
șanse apreciabile atît in dis
puta pe echipe, la individual 
compus, cit și la aparate. 
Multi dintre colegi ne spuneau 
că, exceptindu-le pe gimnaste
le chineze, la feminin lupta 
pentru întiietate se va da in
tre sportivele europene, cu 
deosebire între cele din 
U.R.S.S., România și R.D. Ger
mană. - Tripla campioană mon
dială de acum doi ani. 
Gnauck, Olga Bicerova, 
pioana absolută de la Moscova 
din 1981, Ecaterina Șzabo și 
Lavinia Agache, campioanele 
europene din mai 1983 vor fi 
toate prezente In concursul de 
aici, fiecare în parte 
reale șanse de a se 
printre medaliatele 
campionate mondiale, 
cienli noștri ne-au spus 
toate gimnastele românce 
evoluat bine in antrenamente
le oficiale, au produs o impre
sie favorabilă, ciștigindu-și a-

Maxi 
cam-

avind 
număra 
acestor 
Tehni

că 
au

precierea 
blicului.

Cei mai autorizați observa
tori ai gimnasticii mondiale 
sint unanimi-in aprecierea că 
în concursul masculin, se vor 
confrunta două forțe de ex
cepție. Ele sint reprezentati
vele Uniunii Sovietice, înfrun
te cu multiplul campion euro
pean de la Varna, din mai 
trecut. Dmitri Bilozercev, și 
R.P. Chineze, care il are ca 
lider pe Li Ning, gimnastul 
cel mai valoros la ultima edi
ție a „Cupei mondiale* de la 
Zagreb, ciștigător a șase din 
șapte medalii de aur posibile 
la această competiție. In aces
te condiții campionului mondial 
en-titre. lori Korolev, i se 
acordă șanse mai reduse tn 
tentativa de a-și menține su
premația mondială

A 22-a ediție a Campionate
lor mondiale de gimnastică În
cepe luni dimineață, cu exer
cițiile impuse ale băieților. în- 
trucît sint înscrise aproape 30 
de echipe se apreciază că între
cerea al cărei start se va da in 
cursul dimineții se va încheia 
aproape de miezul nopții. E- 
chipa României, evoluind in 
grupa a 4-a. va intra in con
curs Ia ora 17, ora Bucure: 
lui, tn următoarea componen 
ță : Emilian 
Pintea, Dan 
te Molnar, 
si Aurelian

Duminică 
fășurat aici 
chidere a ..mondialelor*.

AMERICA DE NORD A CÎȘTIGAT 
CUPA MONDIALĂ" LA BOX7/

kul celei de 
.Cupei mon- 
Ameriea de

P. 
tx 
n 
p.Amerie* de Sud 4 

ia 2 p. >. Africa 1

Huh 
I). 

-b.p. 
II), 

Am. 
(U.R.S.S. 

cat. semiușoară :

LU-

Nicula. Valentin 
Odorhem Leven- 
Octavian Ion* și □ 

Georgescu 
dimineață s-a 
festivitatea de des-

Kim
b.p.
ID.

I. L5S C11PI0WA
10NDIUA LA OAADDAt

IISTMI
paris. Au luat sfirșit În

trecerile campionatului mondial 
feminin de tineret Lată re- 

clasa- 
- R.D. 
Coreea 
26-23. 
29—15, 
24—20, 

Danemarca 
R.F.

zultatele jocurilor de 
meat : 1-2 : U.R.S.S. ■ 
Germană 22—17, 3—4 : 
de Sud — Iugoslavia 
5—6 : Bulgaria — Suedia 
7—8 : Polonia — Franța 
#—M : .Norvegia 
21—17. 11—12 : Olanda ■ 
Germani* 15—14, 13—14 : RP. 
Chineză — Coasta de Fildeș 
26—23. 15—16': Japonia — Italia 
34—15.

Atn. N) b.p. Young Mo 
(Coreea de Sud — As. 
cal. cocoș : Stecca (Italia) 
Terapon (Thailanda — As. 
cat. pană : Sollet (Cuba — 
N) b.p. Nurkazov
— Eu. I).
Goire (Cuba — Am. N) b.p. 
Chil Sun» Jun (Coreea de Sud
— As. D. cat. ușoară : Duver- 
gel (Cuba — Am. N) b.ko 3 
Bacskai (Ungaria — Eu. II), 
cai. semimijlocie : Bruno (Ita
lia) b.p. Essete (S.U.A. — Am. 
N), cat mijlocic-mică : Laptev 
(U.R.S.S. — Eu. I) b.p. Casa- 
monica (Italia), cat. mijlocie : 
Joan Sup Shia (Coreea de Sud
— As. D b.p. Cruciabi (Italia), 
cat semigrea : Kacianovski 
(U.R.S.S. — Eu. I) b.p. Womack 
(S.U.A.’ — Am. N). cat grea : 
Jagubkin (U.R.S.S. — Eu I) b.p. 
Castillo Sanchez (Ecuador — 
Am. N). cat supergrea : Da- 
miani (Italia) b.p. Payne (S.U.A. 
Am. N).

ITALIA (ei. 6): Catania — 
Verona 0—1, Fiorentina — Pisa 
0—0, Genoa — Avellino 0—2, 
Lazio — Roma 0—2, Napoli — 
Ascoli 1—0, Torino — Juven
tus 2—1, Udinese — Inter 2—2. 
Milan — Sampdoria 2—1. Pa 
primele locuri : Roma 
Juventus, Verona si 
cite 9 p. Pe ultimele : 
Genoa cu Cite 3 p.

R.F. GERMANIA (et a H-a): 
Hamburg — Bochum 2—I 
(0—1), Nilrnberg — Koln 1—3, 
Frankfurt — MSnchengladbach 

Bielefeld — Dusseldorf 
Leverkusen — Offenbach 

Uerdingen — Bremen 
Dortmund — Braun

schweig 0—2, Kaiserslautern
— Mannheim 2—0, Stuttgart — 
Bayern Miinchen 1—0. Pe pri
mele locuri : Hamburg 18 p, 
Stuttgart 15 p, Bayern și Bre
men cite 14. Pe ultimele: 
Nilrnberg, Dortmund, Offen
bach cite 8 p, Frankfurt 6 p.

ANGLIA (ci. a 10-a) : Ar
senal—Nottingham 4—1, Bir
mingham — Tottenham 0—1. Co
ventry — West Bromwich t—2, 
Everton — Watford 1—0. 
Ipswich — Leicester 0—0, 
Luton — Southampton 3—1. 
Notts County — Stoke 1—1,
Q. P. Rangers — Liverpool 0—1, 
Sunderland — Manchester Utd. 
0—1, West Ham — Norwich 
0—0. Pe primele locuri : Man
chester Utd. 22 p, 
20 p. Pe ultimele: 
hampton si Leicester 
(din 9 j)..

R.D. GERMANA 
Rostock — Magdeburg 
Lok. Leipzig — Dynamo 
da 2—2, Riesa — F.C. 
Marx-Stadt 1—1, Frankfurt/O
— Chemie Leipzig 
Dynamo Berlin — Jena 
Aue — Union Berlin 
Erfurt — Halle 2—2. în 
sament : Dynamo Berlin 12 p, 
Magdeburg, Lok. Leipzig, Dres- 
da, Aue — cite 11 p. Pe ulti
mele : Jena 3 p, Chemie Leip
zig 2 p.

• în preliminariile olimpice: 
zona Asia — Oceania: Kuwait
— Iordania î—0, Siria — Qatar 
1—1, Malaiezia — India 3—3.

• în C.E. cădeți (sub 16 
ani): Suedia — R.D. Germa
nă 1—0.
• în meci amical (juniori):

R. D.G. — Ungaria l—l (0—1).

10 p. 
Torino 
Pisa și

TELEX © TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX > TELEX
BOX • Eusebio Pedroza (Pa

nama) șl-a apărat titlul de cam
pion mondial la categoria pană 
(versiunea W.B.C.), invlngindu-1 
la puncte pe Jose Caba (Republi
ca Dominicană), tn 15 reprize. In 
meciul desfășurat la San Vin- 
.cenzo d’Aosta’ (Italia).

BASCHET • In turneul mascu
lin de la Salonic, echipa Univer
sității Carolina de Nord (S.U.A.) 
a întrecut cu 105—104 (după pre
lungiri. 85—85) formația Steaua 
roșie Belgrad.

CICLISM • Cea de-a 42-a edi
ție a tradiționalei competiții „Tro
feul Baracchi* a fost ciștigată de 
perechea Daniel Glsiger (Elveția) 
— Silvano Contini (Italia), care 
a parcurs S3 km In 2h 05:05 (me
die orară 47,484 km), urmată de 
Kuiper — van der Poel (Olanda) 
la 1:10 și Prim — Segersall (Su
edia) la 3:34. • Prima probă a 
campionatelor mondiale de ju
niori, care se desfășoară la Wan
ganui (Australia), 70 km eontra- 
cronometru pe echipe, a fost ciș-

tigată de Danemarca ta lh 28:52, 
.urmată de U.R.S.S. lh 29:17 șl 
S.UJâ. lh 29:24.

RUGBY • Echipa Australiei, a- 
nată ta turneu ta Italia, a În
trecut la Rovlgo selecționata ță
rii gazdă cu 29—7 (19—3). • Pe 
Arms Park din Cardiff, ta fața 
a 30 000 de spectatori: Țara Ga
lilor — Japonia 29—24 (14—10).

volei • La Osaka, in med 
masculin: U.R.S.S. — Japonia 3—1 
(—11, 0, It, 1T).

1—1.
1-3,
3—1,
0—3,

Liverpool 
Wolver- 

cite 2 p

(ei. «>?, 
0—0, 

Dres- 
Karl-
2—0, 
5—0.
2—0, 
cla-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
24.X HALTERE: continuă campionatele mondiale, la Moscova 

(se Încheie la 31.X); GIMNASTICĂ: campionatele mon
diale, la Budapesta (pînă la 30.X); AUTOMOBILISM: Ra
liul Coastei de Fildeș (pînă la 30.X); TENIS: Turnee ta 
cadrul „Marelui premiu" la KOln (bărbați) și la Stuttgart 
(temei), pînă la 30.X.

35.X BASCHET: meciuri tur ta cadrul optimilor „Cupei Ko- 
rad* și ale „Cupei cupelor* (Steaua — Clbona Zagreb).

18.X BASCHET: meciuri ta optimile de finală In toate com
petițiile lnter-cluburl (Rapid — Maccabl Ramat Gan ta 
„Cupa Koraci*, „U“ Cluj-Napoca — Sparta C.K.D. Praga 
ta „Cupa Ronchetti*); FOTBAL: meciuri ta preliminariile 
campionatului european: Ungaria — Danemarca (gr. 3) șl 
R.F. Germania — Turcia (gr. S): ta preliminariile olim
pice: România — Italia șl Norvegia — Finlanda; meciuri 
amicale: Cehoslovacia — Bulgaria și Elveția — Portugalia.

27.X BASCHET: meciuri ta optimile de finală ale competițiilor 
lnter-cluburl (Voința Buc. — Tungsram Budapesta ta 
,,C.C.E.“).

23.X FOTBAL: med ta preliminariile campionatului european: 
Polonia — Portugalia (gr. 2).
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