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O excelentă și promițătoare performanță a sportului românesc

II
Echipa ,ae lupte greco-romane a clubului Dinamo București — 
clasată pe primul loc, cu 64 de puncte Foto : I. MIHAlCA In finala de duminică seara, de la Dortmund, echipa României a întrecut, a doua oară,

Un plăcut „sfîrșit de stagiune*, 
turneul final pe categorii de 
greutate. desfășurat timp de 
două zile in sala Dinamo din 
Capitală, a reunit, cu o singu
ră excepție — Constantin Uță, 
accidentat în preziua competi
ției — tot ce există mai valo
ros. la această oră. In spoitul 
luptelor greco-romane din tara 
noastră, unele absente (de ce, 
totuși ?...) neinfluentînd nici 
calitatea Întrecerilor, nici noile 
ierarhii stabilite cu acest prilej, 

înaintea citorva amănunte de 
la aceste dispute — unele ob
servații cu caracter general. O 
primă referire ar trebui făcută 
în legătură cu desfășurarea tur
neului în meciuri cile două 
reprize a 4 minute (față de 
2x3). cu obligativitatea fiecărui 
luptător de a evolua cile două

de Ia Kiev. Este prea devreme 
pentru a trage concluzii, dar 
este bine că s-a făcut un ase
menea început 1 Turneul a mai 
oferit si prilejul unui examen 
pentru diferitele centre de 
lupte greco-romane din tară. 
Au urcat pe „podium" : Dina
mo București, cu o formație 
omogenă, de certă valoare. 
Steaua și. poate mai puțin 
scontat, Aluminiu Slatina. Este. 
Insă. îmbucurător faptul că 12 
cluburi și asociații au reușit să 
puncteze în clasamentul final al 
competiției. -Concursul republi
can pe echipe, care va fi reluat 
începînd cu anul viitor, va sti
mula — sin tem convinși — si 
mai mult activitatea de perfor
mantă din TOATE centrele de 
lupte.' Să mai notăm că între- 
cerife din sala Dinamo au ofe-

- campioana mondială, reprezentativa .Uniunii Sovietice, cu 26-25, după prelungiri

minute la „parter”, măsura fe
derației inscriindu-se. firește, 
in acțiunile de eliminare a de
ficientelor semnalate cu ocazia 
recenteior campionate mond:ale

rit antrenorilor de lot o serie

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3)

DORTMUND. 6 (prin tele
fon). Excepțională perfor
mantă a handbaliștilor ro
mâni, azi (n.r. ieri seară in

ECHIPELE C. S. SATU MARE (f) Șl STEAUA (m) -
CAMPIOANE NAȚIONALE LA FLORETĂ

marea Sală „Westfalenhalle", 
în fata a 10 000 de specta
tori. unde, la capătul unui 
meci dramatic, cu surprinză
toare răsturnări de scor si cu 
două reprize de prelungiri, ei 
au reușit să învingă (pentru 
a doua oară in decurs de cî- 
teva zile !) echipa campioană 
a lumii, reprezentativa Uniu
nii Sovietice. La scurgerea ce
lor 60 de minute regulamen
tare. scorul era egal. 22—22, 
jucătorii sovietici egalînd în 
ultima secundă de joc printr-o 
aruncare de la 7 m ! Au ur
mat două reprize de prelun

giri a cite 5 minute, în care 
echipa noastră, luptînd admi
rabil .cu o dăruire exemplari, 
a reușit. în ciuda unor erori 
de arbitraj, să-și Impună ețță 
perloritatea si să cîștige de * 
manieră entuziasmantă.

Excelenta comportare a Jucă
torilor români în finala acestei 
a IlI-a ediții a Super-cupet 
campionilor mondiali si olim
pici, ea șl întreaga lor evolu
ție de-a lungul competiției, tB

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)

Mărturisirile Iul Țâlnar, un „specialist" Io calificări

„DUPĂ CE L-AM DRIBLAT PE HARTWIG, 
ERAM SIGUR CĂ AM SĂ MARCHEZ"
Cornel Țălnar, te rog să te 

prezinți prietenilor sportului.

Echipa feminină de floretă C.S. Satu Mare : Marcela 
Zsak. Mihaela Tomuț, Otilia. Hochdorfer. Ro
zalia Oros fi Cslla Ruparcsics (de la stingă la 
dreapta), tncadrlndu-l pe antrenorul St. Ardeleanu.
• Sîmbătă si duminică, în sala 
Floreasca din Capitala, odată 
cu desfășurarea etapei a Ilf-a 
a Diviziilor naționale ..A“ și 
„B" la floretă (feminin și mas
culin) această armă și-a de
semnat echipele campioane 
naționale pe anul 1983. pre-

Echipa masculină de floretă a clubului Steaua : 
Sorin Roca. Zsolt Husti, George Oancea, Livius 
Buzan, Petru Kukl fi antrenorul Ioslf Zilahi (de la 
stingă la dreapta) Foto : Dragoș Neagu

n-au cedat nici de această da
tă. obtinînd pînă la întîlnirea 
finală, cu Dinamo, numai vic
torii nete. Ba chiar și-au per
mis ca în partida-derby cu 
floretistele din sos. Ștefan cel 
Mare să alinieze pe planșe în

locul Csilei Ruparcsics o foar
te tînără floretistă (dar talen
tată, evident), Mihaela Tomuj.

Paul SlAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

Conducerea clubului spor
tiv Dinamo București adre
sează calde mulțumiri clu
burilor și asociațiilor sporti
ve. precum si miilor de 
simpatizant! din Întreaga 
tară care. prin telegrame, 
telefoane si scrisori. și-au 
exprimat bucuria și au fe
licitat echipa de fotbal pen- 

i tru valoroasa performantă 
de a se califica îr. sferturile 

| de finală ale prestigioasei 
competiții Cupa Campi^ni- 

| lor Europeni.

Poate unii nu-ți știu drumul 
in fotbal...

— Am o biografie sportivi

simplă. Doar două cluburi «4 
păr, pini acum, in viata meat 
Unirea Alba Iulia ți Dinam» 
București. Sint. înțelegeți de- 
sigur, fi două perioade dit- 
tinete. Acum 11 ani mi pre
zentam la o selecție la Unirea 
fi reușeam. Doi sint profesori 
perioadei mele de început și. 
mai departe, cit am rămas la 
Alba Iulia : I. Sumedrea ți Gk 
Dumitrescu ți le exprim ți te
cum recunoștința mea pentra 
sfaturile, pentru osteneala pa 
care și-au dat-o. Am jucat 
cinci ani. din 1972 ți pini ta 
1977, la Alba Iulia. îmi adot 
aminte mereu, cu bucurie, da 
începuturile carierei mele de

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2—3)

cum si retrogradatele.
Dacă în ceea ce privește 

disputa echipelor masculine de 
floretă, problema laureatei era 
practic rezolvată (Steaua fiind 
lideră autoritară înaintea aces
tei etape). în suspensie rămî- 
nînd doar celelalte locuri de 
pe podium, întrecerea forma
țiilor feminine mai comporta 
... discuții, întrucît echipa C.S. 
Satu Mare, care conducea în 
clasament, nu avea un avan
taj De deplin asigurător în
fata lui Dinamo. Așadar în
centrul atenției s-au aflat fi
resc. meciurile formațiilor fe
minine. Echipa Dinamo, mult
întinerită în actuala ediție, cu 
veleități afișate pentru reve
nirea de mult așteptată, miza 
în încercarea sa de detronare 
a liderei De faptul că în Iotul 
sâtm&rean două trăgătoare de 
bază, Rozalia Oros si Cslla 
Ruparcsics), nu se aflau în 
plenitudinea forțelor. Dar iată 
că elevele antrenorilor Ștefan 
Haukler si Ștefan Ardeleanu

Ieri, la București, sub genericul „Daciadei"

„CROSUL TIPOGRAFILOR“ - 0 FRUMOASĂ 
ÎNTRECERE SPORTIVĂ DL MASĂ

Zi frumoasă de toamnă, 
ieri, la finala pe tară a „Cro
sului tipografilor" cu sute de 
tineri și tinere la start, cei 
mai buni atleti din întreprin
derile poligrafice din Capitală. 
Oradea, Craiova, Timișoara. 
Brașov, Galati, Deva, Tg. Mu
reș, Cluj-Napoca etc. A (ost 
a 12-a ediție a acestei îndră
gite întreceri cuprinsă în bo
gatul calendar al „Daciadei". 
competiție amplă, de largă 
popularitate, organizată de Co
mitetul Uniunii Sindicatelor 
din presă, poligrafie si edituri

Ca tn fiecare an. cei care 
dau lumina tiparului milioa
nelor de cărți, ziare si reviste 
și-au trimis cîștigătorii fazei 
pe întreprindere pe traseul fi
nal din jurul „Casei Scîn- 
teii“. Cursele rezervate juni
oarelor (1 000 m) și juniorilor 
(2 000 m) au revenit, scontat, 
viitorilor tipografi — elevilor 
de la Liceul industrial poli
grafic nr. 16 din Capitală. Am- 
bit'osi. talentati si bine pre
gătiți de un harnic si compe
tent colectiv de profesori de 
educație fizică, școlarii de la

Aspect de la finala pe țari a „Crosului tipografilor"
Foto : N. DRAGOȘ

această unitate de învătămint 
au ocupat — în ambele probe 
— primele trei locuri. La ju
nioare : 1. Elisabeta Butnaru
(clasă XII.-a, elevă silitoare) 
4:25.5. 2. Georgeta AVramescu 
4:35,2. 3. Elisabeta Miu 4:45.0. 
La juniori : 1. Virgil Biînaru
(clasa a XII-a. pe primul loc și 
la ediția a X-a a acestui cros) 
5:13,10, 2. Nicolae Spirea 5:14.4,

3. Marian Răutu 5:27,0. Das
călii lor de sport : Bela Csa* 
vossy, mereu pe primul loc 
și cu echipa de handbal fet^ 
la „Cupa U.T.C.*, în cadrm 
.Daciadei" Gabriela Dobrs»- 

cu. Nicolae Bejan. Directoare/

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. 3*3)



Sfîrșit de stagiune Tn campionatul de polo In turneul ieșean ol Diviziei A"h 1 fie baschet masculin

DINAMO (10-8 CU CRIȘUL) 

A LUAT UN AVANS IMPORTANT
încheind ieri cel de al pa

trulea tur de campionat cu 
procentajul maxim, noloistii do 
la Dinamo București au făcut 
un pas important spre apăra
rea titlului ei avînj acum un 
avans apreciabil. de sase 
puncte, asupra orădenilor. Să 
nu anticipăm insă : mai sînt 
de disputat — anul viitor — 
două tururi...

Ultimele două etape (de sîm- 
bătă si duminică) din cele saote 
găzduite săotămîna trecută la 
bazinul bucureștean Floreasca 
au orileiuit citeva oartide in
teresante.

DINAMO
(3—2.
d.nuă 
care 
SDre 
bihoreană . _ _  _ ____
lansarea întrecerii, .remiza” fi
ind mai Dutin dorită de astă- 
dată A rezultat □ partidă sub 
semnul echilibrului (dar si al 
soortivitătiil. din care nu au 
lipsit combinațiile de efect, go
lurile SDectaeuloase. interven
țiile salutare ale portarilor, a- 
lături de inexactități într-un 
moment sau altul de loc. de 
mari ratări. Au fost și răs
turnări de situații: Crisul a 
avut 1—0 si 2—1. Dinamo a 
refăcut (3—2ț. orădenii s-au a- 
Cat din nou în avantaj (4—3). 
bucurestenii au luat conduce
rea la 5—4. apoi la 7—5 ai 8—6. 
văzindu-se egalați la 8. pentru 
• se îndrepta către succes In

Prin angajament, dina- 
si unele realizări, se 

aprecia că derbyul a fost

CRISUL 10—3
2—2. 3—î. 2—1). Cele

fruntașe au tintit. Ce- 
vlctoria. Campioana — 

a se desprinde, formația 
cu sindu) la re-

final, 
mism 
poate ____ ____________
enorat. Iar Dmamo este o În
vingătoare merituoasă. Ea a 
taeeput eu Spi .■ — Ungvreana. 
Ardelean. Dan. CioMatae. 8- 
PapeMB, Moiceana. Pa folosit 
la timp M oe Hagiu si Rus. In 
vreme ce Crișu! a jucat de la 
eao Ia cap ea C. Kiss — Garo- 
feaaa, Fejer, Gordan, F. Kiss. 
Kovacs. Costrăș. un „șapte” re
dutabil nu încape vorbă, că
rata li este însă foarte greu 
fă susțină două derbyuri In 
Interval de U ore («îmbătă. cu 
Rapid, au mai fost Întrebuin
țați Rat M portarul Rada). Au 
punctat Moiceana — eel mai 
tom med al hn. credem, din 
întreg sezonul — 4. Hagiu 2, 
8. Popescu — foarte insistent. 
Ardelean. Dan pentru eîstigă- 
tort. Gordan 1. Kavacs 2. Css- 
trăș, F. Kiss, Fejer Arbitri: 
▼. Goian — V. Burdea.

CRIȘUL — RAPID 16— 9 
M—a. 2—2. >—2. 1—2). Partidă 
£o desfășurare interesantă.

minutul 4. bihorenii aveau 
un aparent liniștitor 4—1. pen
tru ca giuleștenli să revină 
spectaculos, eondueînd eu 5—4 
după alte rind minute 1 B-a

„mers" strins în continuare, 
intr-un... lanț al ratărilor. în
deosebi din partea Rapidului, 
eu 15 șuturi în bară (9 
bucureștenilor). 
mul sfert, 
prins iar 
loarea si 
superioare 
rezultat favorabil. Realizatori : 
Kovaes 3. Gordan 2. Costră; 2, 
Fejer, Garofeanu. Rat (C). res
pectiv E. Ionescu 3. Schervan 
2. Jianu 2. Arsene. Ragea. Au 
condus R. Silha si V. Burdea.

STE1UA — C.N. A.S.E. 
BUCUREȘTI 9—7 (3—1. 1—0,
3—3. 2—3). Desl a jucat mai 
bine de o repriză cu un om 
în minus. Pantea fiind eliminat 
f4fă drept de înlocuire, ste- 
liștii s-au impus de justete. 
prin golurile activului Gran- 
eearof 3. ale lui Oprisan 2. lies 
2 Șerban. Ilea. pentru adver
sari marcind Voicu 2 B. Tufan. 
Balanov. Geambasu, Popa. An- 
geleseu. Au arbitrat V. Median 
— C. Frătilă.

INDUSTRIA LÎNII TIMI
ȘOARA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 9—13 (2—•0. 2—4. 3—4. 
2—5). Aport însemnat la victo
ria clujeană al inspiratilor Col- 
eeriu — 4 goluri ai Sebok 3. 
într-un meci condus de St Ka- 
raesony si V. Goian.

DINAMO — PROGRESUL 
1-5 (2-1. 2—2. 2-1. 3-1). Cel 
mai eficace a fost dinamovis- 
tul Hagiu, eu 4 goluri. Arbitri : 
D. Paraschivescu si A. Soos.

STEAUA — VOINȚA 5—5 
(9—1. 1—2. 9—1. 4-1). Ducă 
trei .sferturi” în care unii — 
clujenii — mai reușeau să ln- 
terie. iar ceilalți greșeau copi
lărește In fata porții adverse, 
ultimele șapte minute au 
pasionante, bucurestenii 
lui-id conducerea si fiind ega
lați cind mai rămăseseră 
secunde, printr-o „boltă” a lui 
Pop ! Au oficiat R. Silha — Șt 
Karaesony

RAPID — PROGRESUL 15—10 
6—4, 3—3). Ferovia- 
respectiv Tătara —

ale 
ulti- 
des- 
va-

Dină în 
cind Crisul s-a 
la trei goluri, 
dorința de victorie 
conducind-o la un

fost 
pre-

trei

<2—1. 4—2.
rul Gaiță. ________
cîte patru goluri. C. Frătilă si 
V Median

I.L.T. —
2—1.

- arbitri.
C.N. A.S.E 9—5 

(2—1, 2—2. 2—1, 3—0). Ad.
Munteanu a „semnat” patru 
dintre punctele învingătorilor. 
Au condus M. Stefan si B- Bă- 
jenara.

puncte

L DINAMO 2t M 2 • H6—IM 34
2. Cricul «2 4 J 393-232 43
J. Rap id M 11 3 • 2&-21D 41
4. Progresul M 13 1 14 231-267 27
k Steaua « 1111 178-2M 18
4. Vein ța M t 1 18 306-362 !<•
T. LL.T. 18 8 2 20 215-336 10*

S 2 8 88 182-345 4
• Echipe penalizate cu patru

Geo RAFfCHI

„CROSUL TIPOGRAFILOR"
(Urmare dtn pag. 1) sare : Măriuta Potop („Buleti

nul Oficial” București) 6:26.4 
și Mariana Badea (L P. Craio
va) 6:29,5. Traseul seniorilor a 
măsurat S 000 m, iar cel mai 
bun ta această viu disputată 
finală s-a dovedit a fi Marius 
Georgescu, de la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii” 921,2 
(anul trecut pe locul X 
„Crosul tipografilor”). Pe 
zitiile imediat următoare: Leo
nid Ungureanu (I.P. Tg. Mu
reș) 926,4 și Petre Feren; 
(LP. Bacău) 929,4.

la 
po-

MECIURI ECHILIBRATE ȘI CÎIEVA SURPRIZE
sebi datorită vervei lui Zdren- 
ghea, șl au realizat o victorie 
la limită, tatr-un final fierbinte. 
Aii marcat : Simlneanu 2. Zdren- 
ghea 22, Scaletschi 4, Neculcea 
2, Ghi(ă 11, Diaconescu 8, Rota
ru 2, Tarău 13. Neagu 17 pentru 
bucureștenl, respectiv Bahrin 4, 
Măgureanu 34, Dănăllă 8, Tacaci 
8, Mihăilescu 4, Boișteanu 21. 
Arbitrul brașovean D. Crăciun, 
în încercarea sa de a favoriza 
echipa gazdă, a comis o serie 
de inexactități, care mal mult 
au dezavantajat-o, în timp ce 
craioveanu Al. Guță s-a achitat 
foarte bine de dificila sa mi
siune.

Alte rezultate : I.C.E.D. BUCU
REȘTI — C.S.U. BRAȘOV 95—70 
(53—34), STEAUA — ACADEMIA 
MILITARĂ 118—83 (57—45), C.S.U. 
SIBIU — CARPAȚI BUCUREST’ 
88—79 (42—35), DINAMO BUCU
REȘTI — POLITEHNICA IAȘI 
79—57 (43—38), STEAUA — RA
PID 103—77 (49—33), DINAMO — 
ORADEA — FARUL 86—73 (44—30), 
DINAMO BUCUREȘTI - --------
BRAȘOV 91—54 (31—35), _______
— C.S.U. SIBIU 96—72 (49—38).

Turneul continuă luni și se

IAȘI, ( (prin telefon). In Sala 
sporturilor din localitate a înce
put sîmbătă cel de al 3-lea tur
neu al Diviziei „A“ de baschet 
masculin, partidele primelor două 
zile fiind in marea lor majori
tate extrem de echilibrate șl 

citeva rezultate
tate extrem 
punctate de 
surpriză.

„V CLUJ-NAPOCA — DINA
MO ORADEA 81—82 (35—40). Nici 
n-a început bine turneul șl a 
apărut prima surpriză. Porniți 
ea favorițl — prin prisma recul- 
fetelor anterioare —, ștudențil 
au avut ta față un adversar te
nace, ambițios, elevii antrenoru
lui Traian Constantinescu reali- 
ztad • meritată victorie. Au 
marcat : Crăciun 8, Barna 26, 
Rotaru 10, Herbert M. Nico ari 
15. pentru clujeni, respectiv Kosa 
18, Rădulescu Z Antochi 14, Ilie 
15, Costin X Gellert 16, Szabo 
14, Cristea . 1. Foarte bun arbi
trajul lui Al. Gută (Craiova) și 
C. Dumitrache (București).

RAPID BUCUREȘTI — F.'JUI. 
CONSTANȚA >1—73 (37—38). Pri
ma repriză a lost dominată de 
conștănțenl. dar spre finalul ei, 
după ehmtaarea lui Băiceanu 
Pentru 5 greșeli personale, fero
viarii — cvr.dușl din nou cu 
competență profesională de an-

trenorul Haigazun Tursugian — 
au trecut la cirma locului, obți- 
nînd un succes clar. Au Înscris- 
Mihuță 14, DAescu 4, Caralon 20 
Becea 4, Bulancea 6, Dumitru 8, 

Bănică 3 
respectiv

Sipoș 14, Suciu 18, 
pentru bucureștenl. __ _____
Chirie 4, Tecău 11, Cernat 2, Mă- 
năilă >4, Șerban 6, Băiceanu 8, 
Moldoveanu 18, Iluca 6. Au ar
bitrat bine P. Pasere (București) 
M A. Gută (Craiova).

CARPATI BUCUREȘTI — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 88-82 (50—41).
Prima victorie a baschetbaliști- 
lor pregătiți de Llvlu Călin și 
Ho rația Giurgiu, de fapt lotul 
reprezentativ pe juniori. în a- 
eelași timp, o surpriză, bucu- 
reștenlj avtad o evoluție remar
cabilă, dătătoare de speranțe, ei 
juctad dezinvolt, cu multă fan
tezie. Punctele au fost marcate 
de Constantin 3. Mădlrjac 21, 
Iaeob 13, Stănescu 2, TzaKls 28, 
Ptatea 19. Mitel u pentru Car- 
pați. respectiv Bama 22, Ilea 6. 
Trif if, Rotaru 8, Herbert 15, 
Nleaară 13.

ACADEMIA MILITARĂ 
N1CA FINA BUCUREȘTI 
LITEHNICA IAȘI 81—79 
In prima repriză au 
gazdele, dar ta partea _______
bucureștenli au remontat, tadeo-

MECA- 
— PO
PI—14). 
dominat 
a doua

C.S.U. 
I.C.E.D.

Turneul _ 
încheie marți.

Paul IOVAN

ln campionatele de volei

In cea de a IV-a etapă (mas- 
cuiin) fd a ni-a (feminin) 
campionatelor naționale de vo- 
>4 — Divizia ..A" — s-au obți
nut rezultatele :

Popeacu, loniță, Șchiopeseu de 
la oaspeți. Arbitri : E. Mendel 
dta Sibiu și I. Ptatea din Bala 
Mare. (Gh. LORINCZ, eoresp.).

liana Hermeneanu (C), Fidelia 
Crișan, Niculina Bujor (M). Au 
arbitrat : O. Manlțiu <Hn B-așov 
șl C. Murguleseu din București. 
(P. geornOiu, eoresp.).

MASCULIN

DINAMO — BELONUL SÂVI- 
NRȘTI 3—8 (8. 4, 13). Meet dș- 
tlgat cu ușurință de către cam
pioni. în formația cărora au e- 
voluat tot timpul doi jucători 
tineri. De la Început. Ungă Căta- 
Chițiga, Er.escu. Glrleanu. Vrin- 
cuț. au jucat- Pop șl Gbeorghe, 
apoi Slaba, s-au făcut remarca
te preocuparea dinamoviștllor de 
a juca modem șl forma bună la 
care a ajuns tlnărul Sorin Pop. 
De Ia învingători s-au mai re
marcat Glrleanu, Enesca, Căta- 
Chițiga, iar de la oaspeți. Savu, 
Vițelaru, Gavril. Foarte bun ar
bitrajul : D. De)cea <tn . Galați 
și M. Niță din București. (M.FB).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—8 (9, 4, 9). victorie 
lejeră a militarilor (fără să for
țeze). pentru câ studenții au Soet 
de nerecunoseuL In aceste con
diții, steiișuior le-au reușit 
toate combinațiile ta atac. 
Steaua a practicat un joc rapid, 
mobil ta Unia a H-a, tn care 
s-au remarcat tinerii Prale* șl 
Penteiescu, bine dirijați de ex
perimentatul P. Ionescu. stu
denții, în frunte cu tatemațioca- 
lul stoian, au... pierdut acest «- 
xamen fiindcă echipa ane o pre
gătire precară. Arbitraj toarte 
bun al brigăzii : O. Drlran din 
Timișoara si Gh. Ionescu din 
București. (M.VJ.

C.S.U. ALUMINA OB.WEA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
2-3 (3, —11, -S, DL, -15)
med care a durat două ore șl 
jumătate, eu multe răsturnări de 
scor. Evidential! : Năsâudean
Băduță, Manole de la gazde, C

Un

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE FLORETA PE. ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

W »-S). s-a consemnat apoi 
• egalitate (8—6). dar OS. 
Satu Mare a obținut Iar două 
’rictoriî ea care, practic. pe 
baza tașaverajului superior, a 
putut să abordeze liniștită fi- 
Oahil partidei. Rezultatul eon- 
pesnnat pe foaia de arbitraj a 
fost 8—8. victoria revenind la 
tașaveraj (62—60 td.) echipei 
sătmărene. Au punctat : Mar
cela Zsak și OtlUa Hochdorfer 
die 3, Rozalia Oros șl Mihae- 
fet Tomuț — 1 pentru C.S. Satu 
Mane șl Georgeta Beca — 3, 
Aurora Dan, Cristina Mihăi- 
lă — cite 2, Elena Copuzeann 
— 1, Cornelia Chelaru — 0. 
Pentru Dinamo.

Xrtă clasamentul final șl rezul
tatele eeâe! de-a >-a etape la 
floretă feminin Divizia .A” ș 1. 
C4L Satu Mare 29 p as—3 eu 
C.S-S. Energia. 11—5 eu Steaua. 
IP—S ea Tractorul sl C.S.S. Satu 
Mare, 9—8. S9—■M t.d. eu Dina- 
ino). 9. Dinamo Bue. 23 D (12—4 
cu Tractorul st C.S.S. S Mare 
M 10—4 ea Steaua st Energia).

1. Steaua Buc. 14 o (9—7 eu 
Tractorul. I—«. 60—57 td. cu E- 
nergla). 4. Tractorul Brașov 10 p 
CU—4 eu Energia). 5. C.S.Ș. Satu 
Mare I d dl—5 eu Steaua »! 
Tractorul. 0—7 cu Energ.a). 0. 
C.S.Ș. Enerzia Bue. 4 n.

Astfel, au retrogradat te Di
vizia .B" C.S.S. Satu Mare (deși 
a obtinut ta această ultimă etapă 
3 victorii) si C.S-S. Energia. Din 
Divizia -B" au obtinut dreoiul 
de promovare Mondiala Satu Ma
re șl C.T.A-S. București.

*
Chiar dacă echipa florei iști- 

lor militari și-a „permis” că 
capoteze în această ultimă e- 
tapă în fata revelației actua
lei ediții, tinăra echipă C.S.Ș. 
Satu Mare (8—8, 60—61 t.d.), 
ea a încheiat si actuala ediție 
a Diviziei „A” cu un avans 

' i urmă- 
podiumul 
realmente 

și firesc, 
faptul că 

Ioșif

cu un 
foarte mare fată de 
toarele clasate pe 
de premiere, fiind 
cea mai bună. Este 
dacă ne gindim la 
floretlștil antrenați de 
Zilahi au făcut sau fac parte 
din lotul reprezentativ : Petru 
Kaki, Zsolt Husti, Livius Ba
zan, Sorin Roca, George Oan- 
eea. Dar, înfrtngerea suferită

în fata foarte tinerilor flore- 
tiști de la C. S. Satu Mare 
(A. Fille, V. Costa, Z. Eder și 

A. Borșodi) 
planșe de . 
divizii, dr. 
că «salonul 
te impune 
divizionară.
nerăbdare ca acești tineri ta
lentat! să Ce dt mai curind 
capabili să se impună si pe 
planșele internaționale. Spe
răm ca rivalitatea din campio
natul intern să propulseze va
loric pe Coretiștii noștri.

Iată clasamentul final si rezul
tatele ultimei etape ta Divizia 
„A” la floretă masculin : 1. 
Steaua Buc. 28 n (13—3 Crisul. 
10—« CU LE.F.S. si „Poli”. 11—5 
Progresul). 2. C.S. Satu Mare 11 
p (12—4 Crisul. 9—7 „Poli*. 10—6 
I.E.F.S.. 8—8. 65—«1 t-d. Progresul 
și 8—8. 61—«0 t.d. Steaua). 3.
Progresul Buc. 10 p (13—3 Crisul 
12—4 Poll). A I.E.F.S. 8 D <14—2 
Crisul. 10—6 „Poli” si ProgresuD. 
5. Politehnica Tlm. 4 p (9—7 Cri
sul) . t. Crisul Oradea 0 n.

Astfel, au retrogradat în Divi
zia „B* Politehnica Timișoara si 
Crisul Oradea. In locul lor pro- 
movind C.T.A.S. șl C.S.U. Tg. 
Mureș.

, conduși de pe 
„veteranul* primei 
Szentkiraly, arată 
speranțelor se poa- 
ln viitor pe scena 
Așteptăm, Insă, cu

șl C. ?ădu- 
(A. CRIȘAN,

zalau — 
3—1 (2, —14, 

" ~ ------------ ;■ ; Tbtovan, Măș-
_ .__._____ Je la gazde, Min- 
dru. Steflea șl Dumitru de la 
oaspeți. Arbitri : A. Dinicu din 
București — D. Negrolu din Ti
mișoara. (L DOMUȚA, eoresp.).

aCOSD DINAMO 
C.S.M.U. SUCEAVA 
7 Ș). Remarcați :
eășan, Oltean de

FEMININ

TURNEUT PE CATEGORII
(Urmare din pag J)

de importante puncte de refe
rință pentru apropiata (10 no
iembrie) reluare a pregătirilor 
tn vederea .europenelor” de la 
Yonkoping și, mai ales, a Jocu
rilor Olimpice de la Los Ange
les.

In rest, turneul a avut, cum 
se spune, de toate !_ Și finale 
de mare spectacol (Gh. Savu — 
L Cărare 14-12 L la cat 62 kg),, 
și numeroase meciuri încheiate 
înainte de limită (9 din 101, in 
finalele pentru locurile 1—2, ar
bitrii consemnind victorii prin 
„tuș”, superioritate, descalifica
re sau.„ neprezent are!). și o 
surpriză de proporții (infrînge- 
rea lui Roman Codreanu în me
ciul eu Ivan Savin, ultimul cu 
aproape— 80 de kg mai ușor!). 
De pe lista câștigătorilor lipsesc 
citeva nume de favorit!. Pentru 
că Draica și Negrițan, de exem
plu, au .urcat* (provizoriu) in 
categorie, pentru că Hie Miuți 
n-a scăpat, din timp, de cele... 
50 de grame si cintarul l-a 
sancționat prompt, pentru că, 
asa cum spuneam. Constantin 
Uță a avut neșansa unei acci
dentări de ultimă oră— Dar. așa 
este, cîte o dată, la lupte 1 A- 
tentie, însă. Peste eiteva zile 
lneep pregătirile pentru marile 
examene ale anului olimpic !

Clasamentele pe categorii de 
greutate. 48 kg ; ■ L N. Onlca 
(Muscelul C. Lung), J. I. Mar- 
gheanu (Aluminiu Slatina). 3. S. 
Diacă (Dinamo Buc.) ; 52 kg : 
1. M. Cișmaș (Ceahlăul P. 
Neamț), L A. Tom uită (CFR Ti
mișoara), 3. St. Marian (Mu®ce-

PENICILINA LAȘI — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 3—0 (7. 10, 
2). Iețencele și-au inaugurat 
noua sală printr-o victorie cla
ră. Evidențiate : Gabriela Co- 
man. Tatiana Popa (P). Arbitri : 
V. Vrăjescu - — ■
Ududec din 
eoresp.).

din București și E. 
Suceava. (Al. NOUR,

CONSTANȚAchimpex _ _ .
ȘTIINȚA BACĂU 3—0 (13, 9, 1). 
Nici o problemă pentru gazde, 
care au ciștigat ta 40 de minute! 
S-au remarcat : Liliana Văduva, 
L Geambașu (C), Margareta Pes
cara (SI. Arbitri: V. Ionescu 
șl I. Covaci din Bdcurești. (Ch. 
GOLDENBERG, eoresp.).

FARUL CONSTANTA — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 1—3 
(7, —12, —13, —5). Prestație sub 
orice critică a gazdelor, in timp 
ce bucuneșten cele au jucat bine, 
etștigînd meritat. Au arbitrat : 
C. Pitaru din Sibiu șl C. Săvă- 
lală din Ploiești. (Cornel POPA, 
eoresp.).

C.S.U. GALATI — C.S.M. LI
BERTATEA SIBIU 5—0 (3, 1, 13). 
Confirmlnd forma bună ta care 
•e află, edevele lui Traian Bîr- 
tan au obținut o victorie como
dă. Cele mal bune : Gabriela 
Cojocaru, Crtaa Băută și Speran
ța Găman de la învingătoare, 
respectiv Marilena Turtea. Arbi
tri : V. Ranghel șl L. Moldovea
nu din București. (S. TELEMAC, 
eonesp.).

Df GREUTATE IA LUPTE
lui C. Lung) ; 57 kg : L N. Zam
fir (Dinamo Buc.) X N. Marinei 
(Steaua), 3. D. Sandu (Aluminiu 
Slatina): 62 kg : 1. Gh, Savu
(Dinamo Buc.), L L Cărare 
(CSM Dunărea Galați), 3. I. Du- 
llcă (L.C. Dacia Pitești) ; 68 kg: 
1. I. Tecuceanu (Dinamo Buc.), 
1. P. Cărare (CSM Dunărea Ga
lați), 3. “ .-------- ----------------------
Buc.) î 74 kg : 1. 
namo Buc.), X D. 
luminiu Slatina), 3. 
Arad): 82 kg " 
namo Buc.), 
namo Buc.), 
cu (Steaua) ;
(CSM Suceava), .
(Aluminiu Slatina), 
(Farul Constanța) ;v. --------
nalte (SC 
(Dinamo 
I. Savin 
Dollpschi 
Codreanu

Clasament pe cluburi șl aso
ciații : L DINAMO BUC. 64 p, 
X Steaua 23 p, 3. Aluminiu Sla
tina 23 p, 4. L.C. Dacia Pitești 
11 p, I. Muscelul C. Lung U P, 
6. CSM Dunărea Galați DO p, 7. 
CS Arad 10 p, 8. CFR Timișoara 
8 p, 9. CSM Suceava 8 p, 10. 
Rapid Buc. 7 p, 11. Ceahlăul P. 
Neamț 6 p, IX Metalul Buc. 6 p.

V. Gbeorghe (Metalul
74 kg : 1. Șt. Rusu

■ ~ Obrooea
I. Toth 

: i. S. Hcrtea
2. Gn. Glonț

3. M. Constantines-
90 kg ; L L Matei 

X L Răduțescu 
' I. Draica 

100 kg ; 1.
3.

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

I
nxi LX/nsLanțci) , avu ivjj ,
Andrei (Steaua), 9. Gh. Pa-

Bacău), 3. I. Grigoraș 
Buc.) ; +100 kg : 1.
(Dinamo Bud.), 9. V. 
(Dinamo Buc.), X R. 
(CS Arad).

I
I
I
I
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRON
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA „LOTO 9* DIN 8 
NOIEMBRIE 1983 t EXTRAGEREA 
I : 47 55 71 21 ; EXTRAGEREA a 
n-a : 20 15 24 46 ; EXTRAGEREA 
a HI-a : 93 74 69 45. FOND TO
TAL DE ClȘTIGURI : 513.717 LEI.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN t NOIEM
BRIE s I. Ascoll — Torino X ; 
n. Fiorentina — Catania 1 ; III.

Intemazl 
Juventuș
— Avelli x ; vn. vm. ul 
Cavese 
Atalanta
— Dinari 
CIuJ-Nad

Fond 
Iei.



Ieri, in Divizia „b-: STUDENȚII CLUJENI ÎNVINGĂTORI LA SCOR IN DERBYUL SERIEI A lil-a
SERIA I---------------------------------------------------------- :—,______________ ________________

la meciul cu Cipru C.S. BOTOȘANI - METALUL PLOPENI 3-0 (2-0)

SE PREGĂTESC
îfon). 
(I. e- 
li are 
( Sn 
lemă-
Den- 

1. de 

b km 
Imâni 
pnor- 
e au 
două 

Inorii 
I Ră- 
I mo
ntării 
I. se 
Imos- 
fitate 
efort, 
le la 
I di- 
I. ad- 
bhipa 
I nar- 
k vi- 
r jo- 
rare), 
be are 
I far 
|-,ur.-

tiie in fata televizorului, la 
tabla de demonstrație etc. Im
presia noastră este că se dă 
cea mai mare atenție unui nu
măr mare de amănunte care 
aooi. în economia locului, se 
Dot dovedi importante.

In cadrul acestui scurt sta
giu de pregătire în Israel este 
programat marți un meci-test 
cu reprezentativa tării gazdă, 
meci tn care Mircea Luceseu 
intenționează să folosească toti 
iucători pe care li are la dis
poziție : Lung. Morarii. Iorda- 
ehg (portari). Rednie. Negrii». 
Siefănescu lorguiesca. Nieolae. 
Ungureana (fundași). Tieleanu, 
Boloni. Klein. Hagi. Mulțescu. 
Augustin (mijlocași). Gabor, 
Coras. Cămătarii. Geolgăn (îna
intași).

Partida va avea loc pe sta
dionul Blumfiel din Tel Aviv. 
acolo unde simbătă duoă- 
amiază lotul P.omâniei a asistat 
la derbyul dintre Hapoel si 
Macca'oi. principalele furnizoare 
ale titularilor echipei Israelu
lui.

Menus POPESCU

BOTOȘANI, 6 (prin telefon). 
Deși victoria este dară, scorul 
nu reflectă fkiel desfășurarea 
partidei și comportarea celor 
două echipe C.S. Botoșani aflin- 
du-se mai tot timpul la cirma 
jocului. Formația locală a com
binat frumos la mijlocul tere
nului. a creat nenumărate breșe 
In sistemul defensiv advers și a 
avut... o duzină de situații de 
got însă jucătorii au fructificat 
doar trei dintre ele. Replica -Me
talului a fost modestă In prima 
repriză, iar după pauză, deși a 
echilibrat jocul în unele perioa
de, s-a apropiat destul de rar 
de poarta lui B or dean u, dar și 
atunci atacurile au fost destul 
de firave.

Primul gol a căzut In min. 8, 
după executarea unei lovituri de 
la colț, cind ENE s-a înălțat pes
te fundașii centrali adverși si, 
cu capul, a trimis balonul In 
plasă : 1—0. Au urmat cîteva 
ratări din situații foarte favora
bile : Dâră ban (min. 15), Biriș 
(min. 16 — singur la 6 m, „cap*

pe lingă poartă), imitat de Epu
re în min. 39. După numai un 
minut, același EPURE a luat o 
acțiune pe cont propriu, a in
trat în careti, a urmat un șut pe 
sub portarul Andrei și 2—0.

După pauză oonsemnăm cîteva 
ratări, cele mal clare fiind ale 
lui EPURE (min. 47. 62), care
insă, in min. 74, reușește să reia

■ In plasă excelenta centrare de pe 
partea dreaptă a lui Stingaciu, 
stabilind scorul final : 3—0. O 
victorie meritată a elevilor an
trenorului D. Popescu.

A arbitrat bine T. Demlan 
(Zalău), C.S. BOTOȘANI ; Bor- 
deanu — Abălașei, ZAHAR!?. 
Colindeață, CROITORU — Șofran, 
Stingaciu, Biriș (min. 75 Hom- 
cluc) — EPURE, ENE, Daraban 
(min. 71 Gh. Dumitru). META
LUL ; Andrei — Gruber (min. 
«6 Duma), Mihalache, Moise, 
Popa — Negoescu, Stăndoiu, 
MOLDOVEĂNU, Vraclu — S. 
CRtNGAȘU, Anghel.

• Pompiliu VINT1LA

OfELUL GALATI - F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 2-0

ILE LUI ȚĂLNAR

GALAȚI, 6 (prin telefon). Din 
tradiționala rivalitate fotbalistică 
existentă intre ce'.e două orașe 
vecine. amplificată de această 
dată de ambițiile unei posibile 
promovări în eșalonul superior 
manifestate de gazde, a rezultat 
un joc foarte frumos, antrenant 
(mai ales în prima repriză), a- 
plaudat de cei peste 15 000 de 
spectatori prezenți pe cochetul 
stadion „Oțelul". Meritul reuși
tei revine ambelor echipe, dar 
cu precădere fotbaliștilor antrenați 
de M. Olteanu. care au și ciș- 
tigat Intilnirea ej scorul de 2—o

SERIA A D-a------

(1-9)
(1—0). Oțelaril au prestat un joc 
comblnativ, în continuă mișcare, 
rapid și cu atacuri susținute — 
declanșate cu regularitate pe 
partea stingă, unde Stamate a 
făcut cam tot ce a vrut. Mal 
tot timpul, localnicii au descum
pănit apărarea brăilenilor, cre- 
Indu-și numeroase ocazii de mar
care (cele mal evidente Cind a- 
edea din min. 1( — Smadu ; 
min. 18 — Ciurea. șut în bară); 
mm. «1 — Basalîk). Forma bună, 
însă, a portarului TroCn i fă
cut ea diferența de scor să nu 
ia proporții.

F.C.M. progresul Brăila a în
cercat prin jocul ei grupat in 
apărare să oprească iureșul gaz
delor ; mal mult, ea a declanșat 
și cîteva contraatacuri (lestul de 
periculoase, cum a fost acela 
din finalul partidei (min. 88), 
cind talentatul vlrf de atac Dră- 
gol a ratat, din careu, o foarte 
bună ocazie de a reduce din 
handicap.

Iată cum s-au marcat cele 
două goluri : in min. 25, stamate 
— după o suită de driblinguri 
reușite — a centrat in fața ca
reului, Pachlțeanu l-a „servit* 
exact pe CIUREA, care a Înscris 
plasat : 1—0 • In mln. 6«, BUR
MA a fructificat o pasă Ideală 
a fundașului Oprea : 2—0.

Arbitrul timișorean I. Igna a 
arbitrat bine. OTELUL : Călu- 
găru — Oprea, STAN, Stoica, 
Basalik — SMADU, CIUREA 
Rusu (min. 71 Lupu) — R. Dan 
Omin. 52 Burcea), Pachlțeanu, 
STAMATE ; F.CAI. PROGRESUL 
BRĂILA : TROFIN — Chintă, 
Panțîru, Trifina, Coman — Nei- 
cu (min. 28 Marin ; min. 46 Da
rie), Petrache, Cireașă — Pirlog, 
DRĂGOI, Nicula.

Telemac SIRIOPOL
F.C. CONSTANTA — UNIREA 

SLOBOZIA 4—0 (2—0) : Moldo
van (min. 32), Belu (min. 40), 
Zahlu (min. 50 șl 47).

GLORIA BUZĂU — UNIBEA 
DINAMO FOCȘANI 5—1 (3—0) t 
Cramer (min. 5 șl 28). Prodan 
(min. 1J). Tică (min. 48 și 59), 
respectiv Manolache (min. 44).

C.SJ4. BORZEȘTI — PRAHO
VA PLOIEȘTI 2—0 (1—0) : Frasin 
(min. 44), Olaru șmm. M — din 
U m).

delta tulcea — dunarea 
Călărași I—1 (1—4) : Belea

(min. 40), Bădescu (min. 60),
respectiv Nieolae (min. 88).

C.S.M. SUCEAVA — OLIMPIARM. SARAT 1—0 (1-0). Cașuba(min. 31).
PARTIZANUL BACĂU CEAH-

LAUL P. NEAMȚ 1—1 (0—1) :
Tocilă (min. 72), pentru gazde.
respectiv Roșea (min. 44).

CHIMIA FĂLTICENI GL O-
RIA BISTRIJA 2-1 (1--1) : Po-
pescu (amin. 20), Croitoru (min.
72), respectiv Moga (min . 36)

Relatări de la : S. Nace. D.
Soare, Gh. Gorun, P. Comsa. I.
Mmdrescu, I. iancu, D. Crăciun.

1. GLORIA BUZĂU 12 10 1 1 24- 6 21
2. Oțelul Galați 12 7 3 2 18- 9 17
3. Gloria Bistrița 12 7 2 3 17- 9 16
4. Partizanul Bc. 12 6 3 3 12-11 15
5. F.C.M. Prog. Br, 12 6 2 4 15-14 14
6. C.S. Botoșani 12 6 0 6 22-17 12
7. Unirea D. Focș. 12 5 2 5 20-18 12
8. Ceahlâul P. N. 12 5 2 5 14-13 12
9. Metalul Plopeni 12 5 2 5 13-13 12

10. C.S.M. Borzești 12 6 0 6 12-14 12
11. Prahova Ploiești 12 5 2 5 9-15 12
12. F.C. Constanța*) 12 5 2 5 24-12 10
13. C.S.M. Suceava 12 3 4 5 11-14 10
14. Unirea Slobozia 12 4 1 7 14-18 9
15. Delta Tulcea 12 2 5 5 8-22 9
16. Dunârea Căi. 12 3 1 8 12-19 7
17. Olimpia Rm. S. 12 2 3 7 6-13 7
18. Chimia Fălticeni 12 3 1 8 12-26 7

•) Echipă penalizată cu •ouă
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică K 
noiembrie) : F.C.M. ■ Progresul 
Brăila — C.S.M. Borzești, Olimpia 
Hm. Sărat — Unirea Slobozia, 
Metalul Plopenl — C.S.M. Suceava, 
Oțelul Galați — F.C. Constanța, 
Dunărea Călărași — C.S. Boto
șani, Ceahlăul P. Neamț — Delta 
Tulcea. Gloria Bistrița — Partiza
nul Bacău, Unirea Dinamo Foc
șani — Chimia Fălticeni, Prahova 
Ploiești — Gloria Buzău.
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trecut de el, am ajuns la vreo 
14 metri de poartă. Nici nu 
m-am uitat unde este Stein. 
Vă spun, poate nici nu mă 
credeți, am fost sigur că am 
să marches după ce am tre
cut de Hartioig. Nu l-am pri
vit, deci, pe Stein si am șu
tat tare, jos, la colț... Asta a 
fost tot !

— Și după ce mingea a in
trat in plasă ?

— l-am văzut pe Hierony
mus si Jakobs cum «si acoperă 
fața cu miinile. Am trecut pe 
lingă Magath. Lacrimile i se 
prelingeau pe față. $i ce să 
vă mint, că s-a văzut si la te
levizor, si eu plângeam... A 
fost cea mai fericită clipă a 
vieții mele I

— Iată-te. deci, un veritabil 
„specialist" In calificări.

— Ășa s-ar spune. Da, jțoată 
viața imi voi aduce aminte de 
fazele de la Praga si Ham
burg. Ce jocuri ! Ce tensiune ! 
Eu. de pildă, nici nu am văzut 
golul al treilea marcat de 
vest-germani. In momentul a- 
cela imi scoteam treningul ca 
să intru In teren. Antrenorul 
Nicușor mi-a spus, la margi
nea gazonului : „Hai, Cornele, 
repetă figura din meciul ~ cu 
Dukla !“

— Ce dorințe mari ai acum?
— Să-mi crească voinic si 

sănătos băiatul. George, vi
itoare extremă. Să trec cu 
bine examenele anului III la 
I.E.F.S. Dar cea mai apropiată 
Si mai arzătoare este dorința 
ea echipa națională să se în
toarcă victorioasă din Cipru, 
să se apropie și mai mult de 
calificare !

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 0-0

Circa 7 000 de spectatori au fost 
ieri pe frumosul stadion din str. 
Dr. stalcovici din Capitală. Cei 
mai mulți, suporteri statornici ai 
fostei divizionare „A“, care su
feră și speră să-și revadă echipa, 
din nou, acolo sus. Dar zadar
nice speranțe ! Cel puțin ieri, 
Progresul Vulcan și-a dezamăgit 
suporterii, evoluția sa a nemul
țumit pe toate planurile, tre
buind, In cele din urmă, să se 
mulțumească cu un rezultat de 
egalitate, care, după aspectul jo
cului, o avantajează. In contrast 
cu partenera sa — in acest meci 
lipsit de orizont (cu 1—2 raportul 
șuturilor pe spațiul porții) — 
Autobuzul a fost mai sigură pe 
ea, a știut ce vrea, a fost mai 
lucidă, mai ordonată, a mai în
cercat să se apropie de ceea ce 
se cheamă fotbal. Din start s-a 
observat o stare de spirit în
cinsă, de parcă ar fi fost vorba 
de un meci de baraj, cu nervi 
mulți, cu durități în lanț, cu vo
ciferări. Arbitrul a avut toate 
motivele să arate cartonașul gal
ben nu numai lui Marinescu și 
Niță, ci și lui Pândele, Ene și 
Greaca. In prima repriză am re
ținut doar două ocazii de gol, 
Irosite de Pena (min. 15) și Iancu 
(min. 23). După pauză, Progresul 
a continuat să atace orbește, la

I.P. ALUMINIU SLATINA -
SLATINA, 6 (prin telefon). I.P. 

Aluminiu (cu Ion Cîrciumărescu 
la „timonă*, revenit de la C.S. 
Tlrgoviște) a evoluat foarte bine, 
prestînd un joc în continuă miș
care, cu dese schimbări de di
recție șl ruperi de ritm și cu 
ceva mai nou, lecția la ofsaid 
(dar, atenție ! ea este o armă cu 
două tăișuri). La rîndul ei, echipa 
din Sibiu (antrenor : Al. Con- 
stantinescu) a prestat un joc pur 

SERIA A IlI-a -----
„U“ CLUJ-NAPOCA - „POLI" TIMIȘOARA

5-0 (3-0)
CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele

fon). Poate că nu aceasta este 
diferența reală dintre cele două 
echipe, dar, cura se întîm-plă în 
fotbal, uneori, în ciuda unui tir 
insistent, mingea se încăpățînea- 
z& să nu intre în plasă, alteori, 
cam tot ce se trage la poartă se 
transformă în gol. Este cazul lui 
„U* Cluj-Napoca în acest derby 
în care a finalizat 5 din cele 6 
mari ocazii de gol pe care șl 
le-a creat (cea nefructificată, In 
min 88, cînd Stoica a făcut o 
cursă de 30 metri, dar a fost 
blocat de Moise, eu prețul unui 
henț la 20 metri de poarta timi
șoreană). ..Șepcile roșii" au stă- 
plnit partida, beneficiind de mij
locași robuști și tenace (o men
țiune specială pentru FI. Pop), 
care au convertit în atacuri 
directe, prin pasă în adîncime, 
orice minge recuperată. Atacan- 
ții, la rîndu-le, abili, mînuind cu 
dibăcie ,,un-doi“-ul, au ținut sub 
presiune careul advers, dereglînd 
apărarea în linie a timișorenilor, 
mal ales prin demarcările înșelă
toare ale lui Fîșic, care a și gă
sit, dealtfel, trei culoare de gol. 
Cu Giuchicl confuz, driblînd ex
cesiv, oamenii ei de percuție An- 
ghei și Manea jucând deliberat 
pe poziții retrase, cu mijlocul 
copleșit de prestația superioară

AURUL BRAD -
BRAD, 6 (prin telefon). încă 

din start, U.T.A. a încercat să 
facă jocul de apărare al echi
pelor aflate în deplasare șl să 
se lanseze înainte prin contra
atacuri rapide, reușind de cîteva 
ori să pună în pericol poarta 
excelentului Rudisuli, prin Gali 
(min. 17), Ghiorghieș (min. 22) 
și Dumitreasa (min. 45). Gazdele, 
vădit incomodate de marcajul

întimplare. Greaca, cel mai bun 
om al său. pierzindu-se în învăl
mășeala de la centrul terenului, 
în timp ce Autobuzul, bine con
dusă de T. Zamfir și cu un fun
daș central excelent — M. Grl- 
gore —, s-a apărat calm, a ieșit mai 
organizat din apărare și a atacat 
periculos, creîndu-și cîteva bune 
ocazii de gol, dar Naghl a tri
mis ca capul pe lingă poarta 
goală (min. 47), Niță a șutat de
fectuos din poziție excelentă 
(min. 68), iar în min. 82 Ene a 
șutat în bară și Cursaru a re
luat în Iordăchescu, de la 6—7 
m, deși avea în față aproape 
toată poarta goală (ratare copi
lărească).

Cu excepția indulgenței față de 
duritățile din prima repriză, ar
bitru M. Constantinescu (Bucu
rești) a condus bine formațiile :

PROGRESUL VULCAN î IOR- 
DACHBSCU — RADU, PÎRVU, 
Marinescu, Boțonea — Beldie, 
Greaca, Nuțu (min. 70 Simionov) 
— Pândele, Pena, Culea (min. 
54 Covaci) : AUTOBUZUL: Alexe 
— Rada II (min. 42 Chiriac), 
Roșu, M. GRIGORE, Chivu — 
NIȚA, Țone, T. ZAMFIR, Naghl 
— Ene, Iancu (min. 78 Cursaru).

Constantin ALEXE
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 2—1 (1-0) 

ofensiv, matur, bine glndlt tac
tic, cu acțiuni șl pătrunderi pe 
aripi care au surprins în dese 
rînduri descoperită defensiva slă- 
tlnenllor. Partida debutează chiar 
din start cu atacuri furibunde de 
ambele părți. Scorul est? deschis 
de gazde. în min. 8 : Cotoșman 
execută, înalt, o lovitură liberă 
lateral dreapta, ȘTEFAN LETA, 
nemarcat în careu (unde erau

a compartimentului 
„Poli* n-a putut să 
postura de victimă. Ziua ei 
gră“ a fost încărcată pînă și de 
ratarea unui 
Murar faultat 
deapsă, 
slab și 
Singura 
lor n-a 
condiții 
galeriei _  ,
„Poli, orice ar fi, noi te vom

similar, 
iasă din 

.near

cînd 
Gh.

penalty (min. 90, 
în suprafața de pe- 

Giu chici a șutat 
__ Vasile a respins!). 
consolare a timișoreni- 
mai rămas în aceste 
decît fidelitatea mlcro- 

ei, care cînta după 0—5:

iubi !*.
Golurile : min. 16, FÎȘIC — șut 

din 14 m ; min. 31, STOICA — 
de la 18 m ; min. 36, FÎȘIC — 
din apropiere ; min. 60, din nou 
FÎȘIC — după o combinație cu 
Stoica ; min. 62, BOIERU — 
care profită de o neînțelegere 
intre Manea și Lehmann.

Arbitrul D. Petrescu (București) 
a condus foarte bine. „'Uu : Gh. 
Vasile — Dobrotă, NEAMTU, 
Ciocan, Bagiu — FL. POP, SU- 
CIU. STOICA — Boleru (min. 85 
Musznai), FÎȘIC (min. 79 Cața- 
roș), Bucur. „POLI* : Moise — 
Ștefanovici (min. 46 Lehmamț), 
Manea, Șunda, MURAR — Deae, 
Angliei (min. 63 T. Nieolae), Bo- 
zeșan — Rotaru, GluchM, Vlătă-
nescu.

Ion CUPEN
U.T.A. 3-0 (0—0)

strict al jucătorilor arădeni, nu 
au știut să iasă din acest „cor
set", greșind mult in. teren, ne
reușind să spargă o apărare 
bine dirijată de Gali, neputînd 
să lăsă din tiparele unei ofensi
ve fără consistență, ratind chiar 
două excelente ocazii prin Giur
giu (min. 24) șl Merlă (min. 39). 

După pauz?. aspectul jocului 
se schimbă. Gazdele par mai in- 

fundași! centrali î), se înalță și 
reia, cu capul, In plasă. Jos, la 
colțul din dreapta porții apărată 
de excelentul Hara. După gol, 
contrar așteptărilor, sibienii nu 
acuză șocul, ci joacă pe „cartea 
atacului- și ratează după numai 
un minut eg al arca, pnn Șoaită 
(șut afară din interiorul careului 
mic). Fină la pauză, mal notăm 
două faze ale gazdelor, ratate de 
M. Leța (min. 20) și Pirvu (min. 
37). dar ți marea ratare a lui 
Rotar (min. 29).

După pauză, jocul are aceleași 
valențe ofensive. Gazdele iți mă
resc avantajul prin VOICU (min. 
41), care a reluat in plasă, din 
careul mic, un balon centrat de 
Radu III. Șoimii I.P.A. reduce 
din handicap in min. 23, cind 
BELEAUA a reluat cu capul o 
centrare a fundașului Rusu. Fi
nalul partidei este incandescent, 
se ratează de ambele părți șl par
tida se Încheie cu o victorie me
ritată a gazdelor.

A arbitrat bine Șerban Necșu- 
lescu (Tlrgoviște). I.P.A. ALU
MINIU : Nedea — Cotoșman, 
CIOCIOANA, STANCIU, Asaftei 
— Din, ȘT. LEȚA, Păun — Pirvu 
(min. 60 Radu III), M. LEȚA, 
Comănescu (min. 42 VOICU) ; 
ȘOIMII I.P.A. : HARA — Rusu, 
Colesniuc, Barna (min. 26 Bir- 
san), CURTEAN — Rotar, Șoaită, 
BELEAUA — COLDEA, Florescu 
(min. 68 Frățilă), Nucă.

Aurel PĂPĂDIE
CHIMIA TR. MĂGURELE — 

CHIMICA TlRNĂVENI 1—0 (1—0) : 
Bădăluță (min. 44).

I.M.A.S.A. SE. GHEORGHE - 
NITRAMONIA FAGARAȘ 3—0 
(1—0) : Paraschivescu (min. 27). 
Rădulescu (min. 74), Benczik 
(min. 87 — din penalty).

GAZ METAN MEDIAȘ — CON
STRUCTORUL _T.C.I. CRAIOVA 
4—1 (2—0) : Ionlță (min. 4 și 15), 

slstente, lărgind sfera acțiunilor 
de atac. Pe fondul acestei domi
nări, In min. 56, Ștefănescu „în
toarce* o minge din fața lui 
Hirmler șl MERLĂ venit ca un 
bolid din spate, Înscrie linpara- 
bil cu capul. După gol, gazdele 
sesizează momentul de uluială al 
arădenilor, se mențin In atac, 
crelndu-șl bune ocazii de a 
marca și in min. 63, CIONTOȘ 
mărește avantajul echipei sale 
eu un șut de excepție, dintr-un 
unghi Închis. Pe fondul unui 
joc bun, Aurul reușește acțiuni 
de mare spectacol si. ia min. 73, 
marchează din nou : Tirchinlci 
recuperează o minge tn terenul 
propriu, driblează doi apărători, 
intră in careu, dar este faultat 
de Lupău șl ȘTEFĂNESCU trans
formă penalty-ul just acordat. 
Victorie meritată a gazdelor, 
oare In repriza secundă au fă
cut un joc excelent.

A arbitrat bine Ad. Nlcolescu 
«Pitești). AURUL BRAD : RU
DISULI (tnln. 80 Rus) — Lăcătuș, 
MERLA, DUDAȘ, GălUȘCă — 
CIONTOȘ, Dumitreasa, Giurgiu 
— Ormerjșan (min. 73 Petrișor), 
ȘTEFĂNESCU, TRICHINICI ;
U.T.A. ; CQREK — Bubela, Bodi, 
GALL, Ghiorghieș — Hirmler 
(min. 70 Găman), Ciordaș (min. 
5« Tisa), Vaczi — LUPĂU, Er
ica, Vînătoru.

Florin SANDU

C.F.R. VICTORIA CARANSE
BEȘ — STEAUA C.FJl. CLUJ- 
NAPOCA 2—1 (0—0) : Pețac (min. 
61), Dlașu (tnin. 88 — din penal
ty), respectiv Berindel (min. 78).

ARMĂTURA ZALĂU — GLO
RIA REȘIȚA 1—0 (0—0) : Bășcu- 
ță (mln. K).

SOMEȘUL SATU MARE — ME
TALURGISTUL- CUGIB 1—0 
(1—0) : Sllaghl (min. 16).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
MOTRU 3—0 (i—0) : Portic pnin. 

Bălan (min. 48), Harbădă (min. 
57), respectiv Ene (min. 71).

AVINTUL REGHIN — UNIREA 
ALEXANDRIA 2—1 (1—0) : Cioată 
(min. 34), Cremene (min. 69), res
pectiv Voicilă (min. 87).

METALUL BUCUREȘTI — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI
1—0 (0—4) : P. Mihai (min. 55).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CARPAȚI MIBȘA 1—2 (0—0) : Ene 
(min. 70) pentru gazde, respectiv 
Constantin (min. 47, 76, 85).

F.C.M. BRAȘOV — ROVA RO
ȘIORI 4—0 (0—0) : Cramer (min. 
44 — din penalty), Batacliu (min. 
71), Gherghe (min. 80 șl 88).

Relatări de la : D. Gruia, Gh. 
Briotă, M. Țacăl, L. Maior, A. 
Soare, N. ștefan, V. Secăreanu.

1. F.C.M. BRAȘOV 12 8 2 2 25- 9 18
2. Ca rpați Mirșa 12 7 2 3 27-18 16
X Șoimii Sibiu ’2 6 2 4 21-16 14
4f I.P. Aluminiu 12 5 3 4 15-11 13
5. Gaz metan 12 6 1 5 16-16 13
6. Autobuzul Buc. 12 5 3 4 10-11 13
7. Metalul Buc. 12 5 2 5 17-14 12
8. IMASA Sf Gh. 12 5 2 5 14-13 12
9. Unirea Alex. 12 5 2 5 16-15 12

10. Prog. Vulc. B 12 3 6 3 16-15 12
11. ROVA Roșiori 12 6 0 6 1*9-21 12
12. Avîntul Reghin 12 4 4 4 11-15 12
13. Dinamo Viet. B. 12 3 5 4 12-11 11
14. Nitramonia 12 5 1 6 13-18 11
15. Automatica Buc. 12 5 0 7 12-15 10
16. Chimica Tîrn. 12 4 1 7 16-19 9
17. Chimia Tr. Măg. 12 4 1 7 12-17 9
18. Constr. T.C.I. 12 3 1 8 14-32 7

ETAPA VIITOARE (duminică 13
noiembrie) : ROVA Roșiori — 
Constructorul T.C.I. Craiova, 
Șoimii I.P.A. Sibiu — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe, Avîntul Reghin — 
Automatica București, Dinamo 
Victoria București — Unirea Ale
xandria, Gaz metan Mediaș — 
Autobuzul București. Carpațl 
MIrșa — I.P. Aluminiu Slatina, 
Chimica Tîrnăveni — Progresul 
Vulcan București, Nitramonla Fă
găraș — Chimia Tr. Măgurele, 
Metalul București — F.C.M. 
Brașov.

17 — din penalty șl 86) și FIo- 
rea (min. 53).

RAPID ARAD — MINERUL 
CAVNIC 2—3 (0—0) : Leșan (min. 
51) și Șandor (min. 79 — din 
penalty) pentru gazde, respectiv, 
Stoț (min. 46), Cristea (min. 61), 
Lucaci (min. 76),

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIM
PIA SATU MARE 1—0 (0—0) : 
Bocânici (min, 67).

MINERUL LUPENI — IND. 
SÎRMEI C. TURZII 2—0 (i—0) : 
Mușat (min. 13), Colceag 
(min. 77).

Relatări de la : N. Magda, I. 
Dontuță, Z. Covaci, P. Fuchs, o.

•) Echipă penalizată cu patru

Berbecaru, St. Marton, I. Co-
tescu.
1. „U“ CLUJ-NAP. 12 9 0 3 30- 8 18
2. C.S.M. Reșița 12 9 0 3 22- 8 18
3. „Poli" Timișoara 12 7 1 4 29-16 15
4. Aurul Brad 12 6 2 4 24-18 14^
5. Armătura Zalău 12 6 1 5 11-18 13
6. C.F.R. Timișoara 12 6 0 6 21-20 12
7. Minerul Lupeni 12 5 2 5 13-13 12
8. Minerul Cavnic 12 6 0 6 18-19 12
9. Someșul S. Mare 12 6 0 6 18-22 12

10. CFR Vict. Coran. 12 6 0 6 12-22 12
11. Minerul Motru 12 5 1 6 15-18 11
12. U.T.A. 12 5 1 6 15-19 11
13. Metalurg. Cugir 12 4 2 6 16-16 10
14. Ind. «îrmel C.T. 12 5 0 7 12-15 10
15. Olimpia S. Mare 12 5 0 7 17-21 10
16. Gloria Reșița 12 4 1 7 9-14 9
17. Rapid Arad 12 3 2 7 11-26 8
18. Steaua CFR Cj-N.* 12 4 1 7 19-19 5

punere.
ETAPA VIITOARE (duminică 13 

noiembrie) : Gloria Reșița — Po
litehnica Timișoara, C.F.R. Timi
șoara — „U* Cluj-Napoca, Mine
rul Cavnlc — C.F.R. Victoria Ca
ransebeș, Metalurgistul Cugir — 
Rapid Arad, Industria sirmei 
Cimpla Turzll — Someșul Satu 
Mare, Minerul Lupenl — C.S.M. 
Reșița, Steaua C.F.R. CIuj-Na-, 
poca — Armătura Zalău, Olimpia 
Satu Mare — Aurul Brad, U.T. 
Arad — Minerul Motru.



HANDBALIST!! NOȘTRI AU CUCERIT SUPER-CUPA, o

(Urmare din pag ~1) conducă
i acest

K 66-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

cele 5 partide disputate în 
care nu au cunoscut înfrânge
rea, a fost foarte frumos sub
liniată de publicul spectator, 
care nu și-a părăsit locurile 
din tribune și a aplaudat fre
netic în momentul în care e- 
chipa noastră â primit impu
nătorul trofeu. A fost un mo
ment emoționant, pe care l-am 
trăit 
toți cei ce ne aflam 
de bravii noștri jucători, 
moment emoționant, 
însă, de 70 
cerbă luptă 
vom încerca 
mai fidel.

în prima „___
pe fondul unor slăbiciuni de 
apărare, dar și al prestației 
mai puțin inspirate a porta
rului Buligan, jucătorii sovie
tici s-au detașat la început, 
mai ușor decît credeau: 4—0 
(min. 7), 6—1 (min. 10). 11—8 
(min. 20). A urmat însă re
priza secundă. în care hand- 
baliștii români, la fel ca acum 
3 ani la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, comportîndu-se 
exceptional si avînd în por
tarul N. Mtțnteanu (introdus 
după pauză) si în Berbece doi 
jucători de clasă, au răsturnat 
pronosticurile și... rezultatul, 
între minutele 35 și 39, de la 
scorul de 15—11 pentru U.R.S.S. 
s-a ajuns la 15—14, apoi sco
rul a devenit egal (16—16, 
min. 45) pentru ca în min. 49

cu o justificată mîndrie 
alături 

Un 
precedat, 

de minute de a- 
sportivă. Pe care 
să v-o redăm cît

parte a jocului.

SPORTIVI ROMANI

echipa României să i 
pentru prima oară în 
meci, cu 17—16 I Ea s-a men
ținut la clrma jocului, avînd 
avantaj de două goluri în fi
nal : 22—20 (min. 53) șt apoi 
22—21 (min. 59). La acest scor, 
arbitrii au dat o dată „pași* 
lâ Stingă, apoi „joc pasiv* 
echipei noastre și, văzînd că 
totuși tabela nu se modifică, 
au acordat — cum spuneam — 
o aruncare de la 7 m în ulti
ma secundă de joc, transfor 
mată de Anpilogov.

Au urmat prelungirile. In 
prima repriză de 5 minute, c- 
chipa română conduce cu 23—22 
și 24—23, scor la care, în ul
tima secundă, este eliminat 
Dogărescu. Eliminare ce putea 
avea un rol botăritor in con
turarea rezultatului final, de
oarece urma ea din ultimele 5 
minute echipa români să joace 
două in inferioritate numerică 
Greu, dar nu imposibil ! Pen
tru că Berbece, acest tinăr ju
cător, cu un aplomb si o în
drăzneală de admirat a înscria 
două colori In minutele de in
ferioritate numerică ale echipei 
noastre si scorul a devenit 
26 —23. în continuare. »e ajunge 
la 26—24. în atac Stingă este 
din nou (!) sancționat cu ,pasi*. 
formația sovietică mal înscrie 
un gol si. la 26—25. cînd mal 
erau doar 10 secunde, este e~ 
limlnat din joc Berbece. Ulti
mele 10 secunde sînt numărate 
In cor de public, care. La fluie
rul final, aplaudă victoria e- 
chipef României cu scorul de 
26—25 (9—13. 22—22). Punctele 
au fost marcate de Berbece 7, 
Stingă 8. Dumitra 5. Covaciu 
4. Oprea 2. Bedivan 2. respec

tiv Vasiliev 5. Anpilogov 5, 
Kușniriuk 3. Sevțov 3. Kidcaev
3. Gagin 2. Belov 2. Rimano șl 
Novițki. Au condus foarte slab 
G. Heuckert și W. Norek — 
ambii din R.F. Germania.

Celelalte rezultate : pentru 
locurile 3—1. Iugoslavia — Ce
hoslovacia 23—21 (12—11) ; pen
tru locurile 5—6. Suedia — R.F. 
Germania B 27—20 (14—9) și 
pentru locurile 7—8. R.D. Ger
mană — R.F. Germania ' A 
24—18 (12—10).

Sîmbătă după-amiază, in ca
drul semifinalelor, echipa noas
tră. ciștigătoarea grupei „A“, a 
tntîlnit formația clasată pe Jo
cul secund în grupa „B“. Ceho
slovacia. Meciul, ca de altfel 
toate celelalte din această atit 
de agitată ediție a competiției, 
a fost echilibrat, cu un deose
bit accent pe luptă, pe forță. 
In cela din urmă, selecționata 
României, confirm* valoarea a- 
rătată in partidele anterioare. • 
ciștigat ea 21—26 (ll-Ml). Foarte 
bine au jucat de această dată 
Berbece îi. din nou. Marina 
Dumitru. Golurile au fost 
marcate de Stingă 7, Berbece T, 
Marian Dumitra 5, Bedivan X, 
M. Voinea 2. Oprea 2, Roșea, 
respectiv Batek 5, Kratochwfi
4. Barton 4, Tom* 3, Kotree 3, 
Brestowanski 2, Lisk* 2, Siikn. 
Novak și Cerny.

în celelalte trei partide s-au 
Înregistrat citeva rezultate mal 
puțin scontate : Suedia — R.D. 
Germană 24—23 (12—11) I R.F. 
Germania B — R.F. Germania 
A 16—14 (6—7) si Uniunea So
vietică — Iugoslavia 27—23 
(18-7).

SPARTACHIADA POPOARELOR U.R.S.S.
-0 GRANDIOASĂ COMPEIIJIE SPORTIVĂ

Popoarele sovietice aniversează astăzi cea de a 66-a vic
torie a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, eveniment 
care a inaugurat o eră nouă in istoria umanității. De atunci, 
in Uniunea Sovietică, sub conducerea partidului comunist, 
au fost obținute realizări remarcabile tn dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, care au adus totodată o contribuție 
de mare însemnătate la creșterea forței și prestigiului so
cialismului în întreaga lume.

Succese importante au fost realizate ți tn domeniul edu
cației fizice ji sportului, reprezentanții U.R.S.S. aflîndu-se 
printre cei mai buni din lume la marea majoritate a ra
murilor r~—— •- -------
prestigioase la toate marile 
național.

La ediția din acest an, 
a VIII-a. finalele 
Spartachiadei de vară 

a popoarelor din U.R.S.S. 
s-au prelungit pe distanța 
a, aproape trei hini, de la 

uțnă_ la 5 august 
au 

des-
pa- 
fost 
ori-

sportive ți trecindu-și in palmares performanțe
* Iz tzztz zzzr'.lz competiții ale sportului inter-

PESTE HOTARE
Budapesta. In ziua a treia a 

competiției feminine de handbal 
de la Budapesta. România a în
vins cu 27—18 (16—11) Polonia. Tn 
alte două nartide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Se
lecționata secundă a tTRSS — 
Bulgaria 29—24 (13—11) : Unga
ria — Japonia 37—24 (21—15).

New York. Turneul demonstra
tiv de tenis de la Houston, re
zervat probei de dublu mixt a 
continuat cu sferturile de fina
lă. în care cuplul Hana Mandli- 
kova (Cehoslovacia) — Ilie Năs- 
tase (România) a întrecut eu
6— 3. 6—2 perechea Bettina Bunge 
(R.F. Germania) — Biom Borg 
(Suedia).

Stockholm. In turul n al pro
bei de dublu a turneului de tenis 
..Marele premiu* cuplul Florin 
Segărceanu (România) — Nick 
Saviano (S.U.A.) a învins cu 7—6.-
7— 5 perechea Shlomo Gllckstein 
(Israel) — Eric Fromm (SUA).

Sofia. La turneul de box ..Me
morialul Delcio Iosifov*. de la 
Pernik. ougilistii români Vasile 
Ciobanu (semlmuseă) sl Florea 
Constantin (grea) s-au clasat pe 
locul intîl.

Budapesta, tn turneul de box 
de la Oroslany (Ungaria). Mihal 
Gruiescu (calea, ușoară) l-a în
vins la puncte ne Balogh 
mind să-l întUnească in finală 
ne J. Zambo. La categoria semi- 
usoară. în sferturile de finală. 
Gheorghe Didită l-a întrecut la 
puncte oe Lakatosz.

ur-

îmi ecklptl masculine tie handbal i SUX la iala Ilari

H.C. Ml NAUR A ClȘTIGAT PRIMUL JOC
• Azi. de ia ora 18,

BAIA MARE, 6 (prin tele- 
fon). După cele două partide 
disputate In Capitală in compa
nia selecționatei secunde a tării 
noastre, reprezentativa mascu
lină de handbal a S.U.A. — 
calificată pentru J.O. de la Los 
Angeles — a evoluai, dumini
că dimineață, in sala „Dacia*, 
in compania formației divizio
nare „A" H.C. Minaar Baia 
Mare. Meciul a fost eistigat de 
echipa gazdă eu Î3—18 (9—8). 
dar cel peste 3 000 de specta
tori au aplaudat, in aceeași 
măsură, buna evoluție a 
lor echipe.

Mai experimentați, cu 
in atac bine conduse si
de bine finalizate, cu o apărare 
destul de bună, elevii lui Las- 
căr Pană si Petre Avramescu 
au fost permanent la cor duce
re. Ei au clștigat pe merit, deși 
replica oaspeților a fost destul 
de puternică, handbalist ii din 
S.U.A. dovedind reale calități 
atletice. Apărarea a fost punc
tul forte al reprezentativei

ambe-

acțiuni 
la fel

ECHIPA [ARII GALILOR PENTRU

MECIUL DE RUGBY CU ROMANIA
• Londra. După cum se a* 

nuntă din Cardiff, a fost alcă
tuită echipa de rugby a Tării 
Galilor, care va întîlni. la 12 
noiembrie, la București, selec
ționata României. Iată 15-Ie ga- 
lez: Evans, — Titley, Ackerman. 
Bowen. Hadley — Dacey, Giles 
— Pickering. Buttler. Brown — 
Perkins. Shaw. Jones. James, 
Sidman. Rezerve : Richards,
Douglas, Whitefoot, Wat
kins, Davies.

Perpignan. O selecționată 
franceză a jucat slmbătă cu 
reprezentativa Australiei, obti- 
nind victoria cu 15—9 (9—3). 
Pentru gazde au înscris : Bou- 
rret — încercare. Trille — o 
transformare si 3 lovituri de 
pedeapsă.
• „Cupa F.I.R.A.* — grupa 

„B“ : la Arnhem. Olanda — 
Belgia 6—6 (3—-3); la Split : 
Iugoslavia — Cehoslovacia 18— 
20 (8—11).

arc ioc (miluire* revanșa
S.U.A , o foarte bună evoluție 
avind portarul Billy Kessler. 
Peter Lasb a dovedit o bună 
tehnică. Împreună cu Bob Djo- 
koleh si James Buehoing. oas- 
oetii avind multe momente de 
handbal care au ineîntat

Au marcat : Miron iac ÎL 
Flangea 4, Porumb S .M. Voi
ce* 2. Fejer 2 si Sumate 2 
— pentru Minaur ; Lash l, 
Djokovieh 3. Bcehning 2. Schne- 
eberger t, Kirk î, Bryat L Me- 
Vein 1 — pentru S.U.A. Au ar
bitrat P Radvani si M Grebe- 
aișan.

Azi. de 'a ora 18. In sala 
„Dacia* din Baia Mare va avea 
loc partida revanșă dintre cela 
două formații.

L. CHULA — cores*.

11 mai i" " ' 
$1 chiar dacă ele 
durat atit de mult 
Dărtirea de bogata lor 
letă competitională a 
nespus de grea Pentru __
cine isi legase nădejdile si 
pasiunea de starturile aces
tei întreceri atit de îndră
gite. adevărată sărbătoare a 
sportului sovietic. Mal mult 
de 95 milioane de sportivi 
au luat parte la fazele de 
masă ale SpartachiadeL Iar 
la finale au fost prezentl 
14 500 de concurent!, antre
nori. arbitri si delegați ofi
cial. Ca jl la ediția prece
dență, de acum patru ani. 
la aceste întreceri au fost 
invitat! »i oaspeți de peste 
hotare, reorezentind 56 de 
țări.

Finalele Spartachiadelor 
slnt programate In fiecare 
ciclu olimpic, marea com
petiție trebuind să se în
cheie in anul ce precede 
Olimpiada. Prilej de trecere 
In revistă a celor mai bune 
forte sportive din toate cele 
ÎS republici unionale, an
gajate intr-un program ce 
Întrece ca dimensiuni pe cel 
olimpic (în acest an — 32 
de sporturi). Cum e lesne 
de înțeles, rezultatele aces
tor finale dau conturul ge
neral al viitoarelor repre
zentative sovietice care ur
mează să participe la Jocu
rile Olimpice.

Iată, desigur, una din ex
plicațiile pentru nivelul a- 
ttt de ridicat, a! performan
telor înregistrate cu acest 
pxilej. De^ pildă, pentru a 
deveni campion al Sparta- 
chicdei. aruncătorul de cio
can. Serghei Litvinov, a 
trebuit să treacă granița 
recordului mondial, cu un 
rezultat de 84.54 m. Abia 
începute disputele haitero-

fililor și. la categoria celor 
56 kg, reprezentantul Ar
meniei. puternicul Oksen 
Mirzoian. a „smuls* 127,5 
kg, iar la cele două stiluri 
totalul său s-a ridicat la 
287,5 kg, ceea ce constituie 
noi recorduri ale lumii. Ca 
să nu mai vorbim despre 
acea adșvârată cascadă de 
recorduri republicane si u- 
nionale care au însoțit des
fășurarea finalelor.

Semnificativ este si fap
tul că întrecerile au avut 
loc. in marea lor majoritate, 
pe aceleași arene care au 
găzduit cu trei ani în urmă, 
cea de a XXII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice. Un de
cor foarte adecvat pentru 
obținerea de performante 
înalte. Prilej ds strălucire 
nu numai pentru nume con
sacrata. d sl pentru cele 
apartinînd unor tineri as
pirant! la gloria sportivă. 
Asa cum a fost si cazul cu 
tinărul moscovit, de 23 de 
ani. Aleksei Haplanov. în
vingător la pentatlon mo
dern in fata campionului o- 
llmoic. Anatoli Starostin.

Printre oaspeții de onoare 
ai Spartachiadei s-au nu
mărat președintele Comite
tului International Olimpic. 
Juan Antonio Samaranch, 
membri ai C.I.O.. președinți 
de federații sportive inter
naționale. conducători ai u- 
nor organizații sportive na
ționale. Ei au remarcat. în 
declarațiile făcute 
buna organizare 
deosebit de inalt 
rentei sportive.

Acum, cea de 
Spartachiadă a 
din U.R.S.S. a 
toria sportului 
feta ei va fi 
ediția viitoare 
treceri (cea 
care urmează să deschidă o 
nouă pagină, tot atit de glo
rioasă. în afirmarea mișcă
rii sportive dits Uniunea 
Sovietică

(A. P. Novosti)

Si 
al

presei 
nivelul 
concu-

VIII-aa 
popoarelor 

intrat în is- 
sovietic. Șta- 
preluată de 
a marii în

de a IX-a),

URUGUAY - CAMPIOANA 
AMERICH DE SUD

Carr.o-oaatul Americlt de Sud 
— dotat cu .Cupa Americii* a 
fost ciștigat de Uruguay, care 
la manșa a doua a finalei, dispu
tată la Salvador Bahia (Brazilia), 
a terminat la egalitate 1—1 (0—1). 
cu Brazilia. Formația braziliană 
a deschis scorul prin Jorginho 
(mia. O), golul egalizator fiind 
marcat de AouiUera (min. 15).

In primul med. desfășurat la 
Montevideo, echipa Uruguayulul 
câștigase cu 2—0.

lat» formațiile : BRAZILIA :
Leao — Paulo Roberto. Marcio. 
Moxer. Junior — China. Jorgin
ho. Socrates — TIU (Gaucho). 
Roberto (Careca), Eder ; URU
GUAY : Rodolfo Rodrigues — 
Diogo. Gutierrez. Acevado. Gon
sales — Agresta. Barrios. Fran- 
eeseoll — AeuiUera (Bossiol. Ca
brera, Acosta (Ramos).

CAMPIONATE
C.R.S.S. s-a încheiat cea de a 

4«-a ediție a campionatului. Pen
tru prima oară titlul a revenit e- 
chlpel Dniepr din 
rovsk, care in 
desfășurat Ieri, a dispus 
Spartak Moscova cu 4—2 (3—1).

ITALIA (et. 8) : Ascoll — To
rino 0—0. Florentina — Catania 
5—0. Inter — Milan 2—0. Juven
tus — Verona 3—1. Lazio — A.ve- 
aino 1—1. Napoli — Pisa 3—6

. Sampdoria — Genoa 2—0. Udl- 
nese — Roma 1—0. Pe orimele 
locuri : Roma 12 p,. Juventus jd
Verona cite 11 p. Pe ' ultimele :

16.

Dniepropet- 
meciul decisiv 

de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • La concursul hipic 

de la New-York, proba de ob
stacole pentru „Cupa mondială* 
a fost cîștigată de americanul 
Mike Matz, urmat de francezul 
Hervă Godignon și canadianul 
Mario Deslauriers.

handbal • La Villersexel, în 
Franța, are loc un turneu femi
nin, în cadrul căruia au fost în
registrate rezultatele : Cehoslova
cia — Austria 24—22, Franța —

■ Franța
Elveția

Elveția 28—18, Austria 
18—16, Cehoslovacia 
26—13.

HOCHEI PE IARBA • Compe
tiția dotată cu „Cupa campionl- 

.lor*, desfășurată la Karachi, în 
Pakis'tan, s-a încheiat cu victo
ria, puțin scontată a echipei 
Australiei cu 8 p. Aceasta a fost 
urmată de 2. Pakistan 6 p, 3. 
R.F. Germania 6 p. 4. India 5 p, 
5. Olanda 4 p, 6. Noua Zeelandă 
1 P în ultima zi a competiției 
au fost înregistrate rezultatele : 
Olanda — Pakistan 3—2. Austra
lia — R.F. Germania 3—1.

HOCHEI PE GHEAȚA • tn

C.C.E., turul dot manșa Intîl, la 
Heerenveen, in Olanda, echipa lo
cală a pierdut cu 15—2 (5—1,
3—1, 7—1) partida cu campioana 
suedeză Djurgaarden.

POLO • în C.C.E., partida tur 
din cadrul semifinalelor dintre 
Spandau 04 din Berlinul Occ. șl 
Z.C. Alphen (Olanda) s-a înche
iat cu scorul de 11—9 (3—2, 2—I. 
3—3, 3—1) in favoarea primei for
mații. Returul va avea loc slm
bătă. —

TENIS • Federația internațio
nală t-a desemnat pe vechiul ju
cător american Vie Seixas (ciștl- 
gător al „Wimbledonulul*, In 
1953) ca arbitru principal al fi
nalei ediției din acest an a „Cu
pei Davls*, care va avea loc la 
Melbourne (26—28 decembrie). 
Intre Australia șl Suedia • Spe
cialiștii „Marelui premiu-Volvo* 
l-au ales pe americanul Scott Da
vls (21 ani) drept cei mal bur 
Jucător a! lunii octombrie. El a 
lueat tn finala turneului de la 
Tokio, după ce dispusese, sur
prinzător, de Jimmy Connors •

Medul feminin dotat cu „Cupa 
Wightman*, la Williamsburg, în
tre echipele feminine ale S.U.A. 
51 Marii Britanii, a luat sfîrșlt 
cu scorul de 6—1 în favoarea te- 
ntsmanelor americance. Prima 
ediție a acestui meci a avut loc 
tn anul 1923, scorul general fiind 
de 45—10 pentru echipa S.U.A. • 
tn finala turneului de la Hong 
Kong, din cadrul .Marelui pre
miu*. australianul Wally Masur 
t-a învins pe americanul Sammy 
Glammalva cu 6—1, 6—1 I tn se
mifinale, Masur a dispus de Mark 
Edmonson (Australia) cu 6—3, 
6—3, Iar Glammalva de Brad Gil
bert (S.U.A.) eu 6—4, 7—6. în
trecerea de dublu s-a încheiat 
cu succesul 
(S.U.A.) — 
11a) : 6—2.
Glammalv» 
(S.U.A.).

VOLEI • 
la Toronto : Canada 

—14.

CU 6—4, 
dublu s-a 

perechii Drew Gitlin 
Cralg

6—2 
Și

Meci

Miller (Austra- 
în finala cu 
Steve Miller

amical masculin. 
Polonia

2— 3 (—13. —14. 7. 12. — Sî.In pri
mul meci. Polonia Învinsese cu
3— 0 '« 13 13).

14. Catania t p, 15. Pisa 5 p, 
Genoa 6 p.

ANGLIA (eâ. 12). Arsenal 
Sunderland 1—2. Birmingham 
Coventry 1—2. Manchester Utd. 
Aston Villa 1—2. Norwich 
Southampton 1—0 Nottingham 
Forest — Wolverhampton 5—0.
Q.P. Rangers r- Luton 0—L
Stoke — Tottenham 1—1. Watford 
— Leicester 3—3. West Bromwich

— Nottingham County 2—0. West 
Ham — Ipswich 2—1. Pe primele 
locuri : Manchester Utd. 25 o. 
Liverpool (un ioc mal DUtin) sl 
West Ham cite 23 n Pe ultime
le : 20. Nottingham County 7 n, 
21. Leicester (un joc mai multi 
7 D. 22. Wolverhampton 3 p.

tt.F. GERMANIA (et. 13). Ham- 
Surger S.V. a terminat Ia egalitate, 
1—3 (1—1). De teren oronrlu eu 
(ormatla F.C. " 
(ost condusă 
'lzator tllnd
(mln. 33) 
Frankfurt — 
>-«.
1—0.

Koln, după ce a 
eu 1—1. golul ega- 
•narcat de Magath 

Alte rezultate 1 
Bayern Milnchen 

DUsseldorf — Offenbach 
,—«. Bielefeld — Bremen t—0, 
Kaiserslautern — Mdnchenglad- 
bach 1—2, Stuttgart — Number* 
7—0 Uerdlnaen — Mannheim 1—1. 
Dortmund — Bochum I—1. Le
verkusen — Braunscheweie 3—0.

In clasament, oe Drimele locuri: 
Hamburger S.V. — 19 p, Fortuna 
DOsseldorf si Stuttgart -Uni 
pe ultimele : 16. Offenbach 9 p, 
t7. Number- | p, 18. Frankfurt 
T o.

AGENDA SĂPTĂMlNII
1.XI ATLETISM : continuă a 5-a reuniune asiatică, In Kuweit ; 

TENIS : turnee în cadrul „Marelui premlu-Volvo*. Ia 
Londra șl Santiago.
SCRIMA : campionatele europene Individuala, ta Cascaia, 
tn Portugalia (pînă la 13.XI).
FOTBAL : meciul Elveția — Belgia, tn grupa 1 < pre
liminariilor C.E. ; meciurile Iugoslavia — Italia, Polonia 
— Norvegia și Belgia — Franța în preliminariile olimpice. 
BOX : meciul Marvin Hagler (S.U.A.) — Roberto Duran 
(Panama) pentru titlul mondial la cat. mijlocie, 
la Las Vegan ; GIMNASTICĂ RITMICA : campionatul 
european, la Strasbourg ; HOCHEI PE GHEATĂ : turul 
doi in cupele europene.
TENIS DE MASĂ : „Internaționalele* Ungariei, la 
Miskolc ; JUDO : campionatele europene pentru luniorl, 
la Arnhem (Olanda).
FOTBAL : meciul Cipru — România tn grupa a 5-a a 
preliminariilor C.E. ; RUGBY : meciuri amicale : Româ
nia — Țarș Galilor, la București, Scoția — Noua Zeelandă. 
la Edinburgh.
FOTBAL : meciul Portugalia — U.R.S.S., In grupa a 2-a 
a preliminariilor C.E. ; RUGBY : meci amical Franța — 
Australia,la Clermont-Ferrand.

LXI

LXI

10.XI

ll.Xl

12.XI

13.XI

*Moc|io |i adminlitratlo • too 19771 Bucure,tt, ,tr V Conte •#, ol. M I I I, lei eentrolo 1'79 74 p 1' 50 59 'ec(lo eoresp 12 42 26; interurban 417 teie> 10 150 <o<nio fiporul i. 6. „Inior not'o- 
rentnj rtrtindtote , obonaarenie arte MLfXIM - deoodamentul neoort Import e'er A » O 8o> '36-13) iele, " 226. BucurețR «tr. 13 Oeeembde m. I 6. I, I 1 I '6343


