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Divizia „A“ de fotbal, etapa a 6-a

STEAUA Șl DINAMO SPRINTEAZA
9 F-C.M. Brașov, la □ pa
tra victorie, a ajuns pe lo
cul 3 I 0 Rapid — la un 
pas de o nouâ remiză in 
deplasare 0 F.C. Bihor — 
singurul punct „afară" ® 
Duminică, după returul „e- 
uropenelor", derbyul Uni
versitatea Craiova-Dinamo

Piturcă (nr. 11) înscrie cel 
mai frumos gol din meciul 

Steaua — Gloria Buzău

„Prologul" celei de a XlX-a 
ediții a Campionatelor mondia
le de pentatlon modern pentru 
juniori s-a derulat simbătă 
după-amiază în sala .Rap
sodia" din Capitală, unde a a- 
vut loc deschiderea festivă a 
acestei importante competiții, la 
care participă concurenți din 21 
de țări din toate continentele, 
într-o. atmosferă 
că. la care 
numeroși i 
tulul din 
prezenti la 
întîmpinati 
pitalitate. 
tiuni 
Sven Thoefelt, si președintele 
federației române de speciali
tate, general It. Victor Stăn- 
culescu. în aplauzele tuturor 
partlcipanților, 
C.N.E.F.S.. '
lambie 
declarat 
cea de 
ediție

sărbătoreas- 
au luat parte șl 

iubitori ai spor- 
Capitală. sportivii 

i București au fost 
cu deosebită os- 

Au rostit alocu- 
președintele U.I.P.M.B..

Foto : Iorgu BĂNICĂ

Hara- 
Aîexa, a 

deschisă 
XlX-a 
Cam- 
mon-

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Dinamo 
Steaua

F.C. Baia Mare
F.C. Olt
Corvinul Hunedoara
F.C.M. Brașov
S.C. Bacău

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

SIMBĂTĂ
■ Chimia Rm. Vilcea 4-2
• Gloria Buzău 3-0
DUMINICA

' Rapid 1-0
• F.C. Argeș 1-0
• A.S.A. Tg. Mureș 1-0
■ Politehnica lași 1-0
• F.C. Bihor 1-1

(2-0)
(2-0)

Meciurile
Politehnica 
vor disputa

ETAPA VIITOARE
Universitatea Craiova 
Politehnica lași
F.C. Argeș
Rapid
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
Gloria Buzău
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul Petroșani

jiul Petroșani — Sportul studențesc și 
Timișoara — Universitatea Craiova se 
la 17 octombrie.

studențesc și

(duminică 7 octombrie)
— Dinamo
— Politehnica Timișoara
— S.C. Bacău
— F.C.M. Brașov
- F.C. Bihor
— F.C. Baia Mare
- F.C. Olt
— Steaua
- Corvinul Hunedoara

12-

Citifi cronicile jocurilor in pag.

1. STEAUA 6 5 1 0 13- 1 11
2. Dinamo 6 4 2 0 11- 6 10
3. F.C.M. Brașov 6 4 0 2 8- 5 8
4. Sportul stud. 5 3 1 1 14- 5 7
5. Rapid 6 2 2 2 11- 6 6
6. Corvinul 6 3 0 3 10- 7 6
7. F.C. Argeș 6 2 2 2 8- 6 6
8. Univ. Craiova 5 2 2 1 8- 7 6
9. F.C. Bihor 6 2 2 2 7- 7 6

10. A.S.A. Tg. Mureș 6 2 1 3 4- 5 5
11. Chimia Rm. V. 6 1 3 2 6— 8 5

1—13. F.C. Baia Mare 6 2 1 3 5- 8 5
F.C. Olt 6 2 1 3 5- 8 5

14. Gloria Buzău 6 2 1 3 6-13 5
15. S.C. Bacău 6 1 2 3 4- 8 4
16. Jiul 5 2 0 3 4-10 4
17. Politehnica lași 6 0 3 3 5-13 3
18. „Poli* Timișoara 5 0 2 3 3- 9 2

2—3.

a 
a 

pionatelor 
diale de pentatlon 
modern 
juniori, 
un frumos spec
tacol folcloric, o- 
ferit de ansamblul 
„Rapsodia Româ
nă".

Duminică 
neată. la 
Olimpia 
mau să 
concurs 
două 
drul 
călărie, 
rii au 
pînă la refuz tri
bunei! 
baze 
De 
dinții

a

SUB SEMNUL LUI 0...
GOLGETERI

GOLURI : Hagi 
GOLURI : M. Sandu.

• Primii clasa)!, departajați de cronometru

• Lucian Țintea, ce! mai bine clasat dintre 

reprezentanții țârii noastre • Astăzi, de Ic 

ora 9, intra in concurs ultimele două serii

in proba de călărie

al Comitetului 
U.I.P.M.B. : 
trebuie i 
cialisUi 
dispoziția 
material 
sebiiă 
venit 
torul ___
într-adevăr.
pe foarte multi sportivi de 
săvîrsirea 
curs (15 
1.10 — 1,20 
penalizați 
nestăpînirii

Executiv al 
..Ca întotdeauna, 

să constat că spe- 
români an pus la 

concurentelor un 
cabalin de o deo- 

calitate. ceea ce a 
foarte mult in aju- 
tinerilor concurenți". 

caii au salvat 
la 

unor erori ne par- 
obstacole. înălțime 
m)., cei care au fost 
plătind tribut doar 

depline a mij
loacelor de conducere a calu- 

cel 31 de sportivilui. Dintre
care au luat startul în primele 
două serii, nici unul nu a reu
șit să obțină punctaiul maxim 
(1 100 p). fie datorită depășirii 
timpului acordat.

Dacă Mihuț nu ar fi mar
cat tn ultimele secunde 
la Bacău, etapa a șasea 
ne-ar fi oferit cind scoruri 

la limită (1—0). în toate cele 
clnd jocuri ale dumlnldi. Si
gur, se va putea spune că 
cele nouă goluri marcate stm- 
bătă In Capitală dau, totuși, 
echilibru etapei, dar ele nu 
fac dedt să sublinieze decala
jul dintre cei patru (care nu 
mal sînt patru) și ceilalți, 
chiar (sau mal ales) clnd 
Steaua ș) Dinamo joacă sub 
valoare, așa '
simbătă.

Din acest 
campionatul 
mereu un ____ .____
ieși din amorțeală. (Deocam
dată, în cele 52 de meduri 
de pînă acum, s-a jucat un 
singur derby autentic, Spor
tul studențesc — Dinamo). tn 
rest, echipele întărite așteaptă 
în liniște sosirea oaspeților, 
care vin șl pleacă. Sîmbătă 
a existat posibilitatea unei 
infirmări a ideii. Mai era un 
sfert de oră și Chimia avea 
2—2 pe Dinamo, dar sprintul 
final al dinamoviștilor, mate
rializat prin două goluri (pu
teau fi mal multe) alimentea
ză premisa că echipele deve
nite mai puternice par șl ele 
plictisite de replica slabă a 
oaspeților, pentru a forța 
numai dnd 'se văd realmente 
amenințate — mai mult de 
conjunctură dedt de forța 
adversarilor —. chiar dacă e 

altminteri o 
formație bine așezată în te
ren. avînd un Carabageac cu 
nimic mal prejos șl mal pu
țin inventiv decît Brady, dar

5
4

teut, Cioacă. Piturcă. Moicea- 
nu — 1 din 11 m.

Ma-

cam a fost cazul

punct de vedere, 
nostru așteaptă 

derby pentru a

cazul Chimiei,

căruia, lată, l-a trecut, pe 
nesimțite, vremea. Șl ce pă
cat I...

Revenind la etapă, surprinde 
dispariția echipelor moldove
ne, fenomen cu attt mal cu
rios eu dt Oțet șt Nlcușor 
erau exact acum un an tn 
toate topurile antrenorilor, 
primul cu amintirea Benficăl, 
al doilea cu Hamburger S.V. 
Să fie la mijloc o inadaptare 
de moment?

Rapid a pierdut tn ulti
mele minute un punct croit 
parcă după desenul celui ob
ținut la Craiova și Oradea. 
Feroviarii sînt, totuși, de ad
mirat pentru elanul cu care 
au știut să înceapă acest 
campionat cu jucători în ma
joritate refuzați de alte echi
pe sau cu Toader din Slobo
zi.' ș* cu Grigore de pe Aleea 
Găzarului.

AJunglnd aid. să amintim 
echipelor „europene" obligația 
lor sporită față de reprezen
tarea fotbalului nostru în re
turn1 primei runde. De suc
cesul acestei reprezentări va 
depinde 
mal mid, 
reușit un 
marcă — 
șan — șl 
tație s-a 
care l-a Învins pe Iribar, pe 
„Bernabeu", acum 9 ani, a reu
șit să aducă Bihorului trei 
puncte In două meciuri. Sau 
cînd clasa iși spune cuvîn- 
tul...

l-a trecut, pe

și elanul echipelor 
care In acest an au 
singur transfer de 

l-am numit pe Crt- 
această simplă mu- 
văzut imediat. Cel

loan CHÎRILA

DINAMO PLEACĂ ASTĂZI LA NICOSIA,
IAR SPORTUL STUDENȚESC MÎINE LA MILANO

în cursul zilei da astăzi. Di
namo pleacă ne calea aerului 
la Nicosia. în vederea partidei 
retur din C.C.E. cu Omonia.

pleca și Sportul 
pentru

Miine va 
studențesc la Milano ______
meciul retur cu Internazionale, 
în Cupa U.E.F.A.

președintele

in
D. NEAGU

Lucian Țintea a avui omportare buna 
cadrul probei de călărie 

Foto :

pentru 
A urmat

dimi- 
stadionul 
unde ur- 
intre tn 
primele 

serii in ca- 
probei de 

snectato- 
umplut

• frumoasei 
bucureștene: 

obicei. cea 
confrunta- 

nentatlonu- 
modern

re 
lui 
călăria — 
absolvită cu 
ces 
De 
așa 
pa. 
pută 
fiecare ____  ___
din primele două 
serii care au luat 
startul. străduindu-se 
pună în valoare cunoștințele si 
să valorifice la maximum 
posibilitățile materialului ca
balin. înainte de toate, o pri
mă constatare a lui Emilie Ja- 
rrot (Franța), vicepreședinte

de concurenti 
această dată 

cum se antici- 
a fost o dis- 

echilibrată. 
concurent.

să-și torită unor 
în cele din 
portare au

de parcurs, 
o bună com-

erori 
urmă. _ 
avut-o Marek Ja-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Balcaniada de box

PHilllȘIH ROMANI AII CUCERIT ȘASE TITLURI
BRĂILA. 30 (prin

Duminică la prînz s-a 
în Sala sporturilor din locali
tate. cea de a 22-a ediție a 
Balcaniadei de box pentru 
niori. Sportivii au urcat 
ring cu ambiția de a se 
pune în ultima și cea mai 
portantă dispută a turneului, 
fiecare dintre ei dorind să cu
cerească titlul de campion.

Primul dintre finaliști care 
și-a văzut visul cu ochii a fost 
..semimusca" Virgil 
El a făcut un meci 
spectaculos, -la care o
>Ă\\\\\\\\\\\\\\\W • •?

telefon), 
încheiat.

se- 
pe 

im- 
im-

Iordache. 
frumos, 

bună con-

GABRIELA OLĂRAȘU 
MEDALIATĂ CU ARGINT
LA C.L DL ȘAH - JUNIOARE

La Katowice, în Campiona
tul european de șah — 
junioare, o performanță re
marcabilă a fost obținută, 
în turneul final, de tînăra 
șahistă româncă Gabriela 
Olărașu, care a cucerit me
dalia 
dinea 
tulul : 
ria) 9 
bile),
p, Iguana Erneste (U.R.S.S.) 
șl Zorica Poulek (Iugoslavia) 
— 7,5 p, Joanna Jagodzlnska 
(Polonia) 7 p. Anna Llszow-

de argint. Iată or- 
fruntașelor clasamen-
Ildiko Madl (Unga- 
puncte (din 11 posi- 

Gabriela Olărașu 8,5

tributie și-a adus și adversarul 
său Dimiier Dimitrov (Bulgaria). 
Buni tehnicieni, cei doi au
schimbat lovituri rapide. în
deosebi directe de stingă, fie
care dorind să se detașeze Cel 
care a reușit să se desprindă 
în cîștigător mai ales în 
tima repriză a fost Virgil 
dache, care a învins cu o 
cizie de 3—0 și a cucerit 
mul loc.

Incomodat în primul minut 
de garda inversă a adversaru
lui. Ionel Panaite (pană) a ra
tat multe lovituri la începutul

ul- 
lor- 
de- 
pri-

\\\\\\\\\\\^^^

ska (Polonia) șl Jessie Carm- 
sen (Olanda) — # p.

In vîrstă de 20 ani, mem
bră a clubului Universitatea 
București, maeștra F.I.D.E. 
Gabriela Olărașu este stu
dentă în anul I la A.S.E., 
pregătită de antrenorul Tra
ian Stsoeiu.

partidei sale cu Nedjad Ra- 
madanj (Iugoslavia). Am urmă
rit o confruntare încîlcită. cu 
multe obstrucții, datorită mal 
ales boxerului iugoslav. Cu o 
decizie de 2—1 a fost decla
rat învingător Ramadani, dar 
verdictul l-a nedreptățit — du
pă părerea noastră 
tivul român.

Meci dramatic, 
„contre". între 
Nicolae Brînzei și _ _ 
kupi (Iugoslavia). Mai rapid și 
mai prompt în replici. Iakupl 
s-a impus clar. Brînzei a riscat 
totul pe .cartea" atacului și 
două „contre" de dreapta ale 
adversarului l-au făcut k.d. în 
prima șl în ultima repriză. în
vingător la puncte, cu o deci
zie de 3—0 Redgep Iakupi.

„Meci scurt" la .semimijlo- 
cie". După clteva lovituri de 
tatonare între Rudei Obreja si 
Jelicl Neboița (Iugoslavia), 
schimburi favorabile evident 
sportivului român. Rudei Obre
ja a executat ca la carte un 
,.un-doi“ la figură și Neboița 
a fost făcut k.o. în prima re
priză.

Si „mijlociul" Doru Marices- 
cu a început furtunos meciul 
său cu Ilici Dragutîn (Iugos
lavia). Românul a plasat o di
rectă de stingă 
său a ascultat 
arbitrului, 
ricescu a 
tele gale ._________ ______  _
difleultate pe Dragutîn în ul-

Fetre HENȚ

— pe spor-

cu multe
..semiușorii" 
Redgep Ia-

și adversarul 
_____ ■umărătoarea 

în continuare Ma- 
evoluat bine direc- 

punîndu-1 deseori tn

(Continuare în pag. a 4-a)



Programul handbalistic de Ieri, 
alcătuit din cea de a V-a eta
pă In Întrecerea masculină și * 
VII-a In cea feminină, ambele 
campionate -ie Divizia „A*. a 
fost dominat de derbyul forma
țiilor masculine H.C. Mlnaur Ba
la Mare și Politehnica Timișoara, 
aceasta din urmă lideră a clasa
mentului Bălmârenll au clștigat 
mal ușor dedt se aștepta (24— 
19). astfel că disputa echipelor 
masculine are acum un nou li
der: Steaua, eu 15 p, singura 
formație care nu a cedat nici 
un punct de la începutul com
petiției. Iată scurte relatări de 
la aceste partide:

MASCULIN

Campionatele de handbal

MAI ERAU CÎTEVA SECU
30—22CRAIOVA

H.C. SIINAUR BAIA MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 24—13 
(11—8). Peste 4000 de spectatori 
au aplaudat victoria absolut me
ritată a formației locale. care 
după un Început ceva mai tlm;d. 
dnd 
țină 
ducă 
clar 
mai ___  . _
variat. In aceste condiții, nand- 
baliștii bălmârer.i s-au detașat 
rapid la 3 d chiar S goluri di
ferență. după care »u pus stă- 
pinire cu autoritate pe Joc. Iz 
repriza secundă, eievtl antreno
rului Lascăr Pană au eveiuat cu 
multă vervă Ir. atac, detaș »- 
du-se treptat rină la te
mln. 57. In final, oaspeții (care 
au avut in Foiker cei atal ben 
jucător de pe teren) au mal ne
dus din dilerentâ. Au marcat: 
M Voinea 6, Flaagea K Rădu- 
lescu 4. Mironiuc 3. Cavariu 3. 
Porumb 3, Boroș — H.C M-zaur 
Foiker 16, Giurgea 3, D. Petre 1, 
Ionescu, Tlmpu. Valeu — TNcU:- 
tehnica. (A. Crișan — coresp)

STEAUA — CONSTRUCTORUL 
ORADEA 35—29 (19—19). Joc fru
mos. *3 capătul Căruia bocu- 
reștenii au obținut victoria la an 
scor care reT.ectă coreea dife
rența de pe șeren. Au marcat: 
Dumitru 16. Stingă 7. Drăcătota 
3, Pașcu 4. Mirieă X Ghlmeș L 
Petre 2, M. Daniei. N. VtegB — 
Steaua. Cristaebe 6, Creitora 6. 
Mîrza 4, Rosz. Halmagy, Tudor. 
Popa. Feher, Kapcmay — Con
structorul. Au condus bine N. 
Danieleanu și L. Codruț — am
bii din Ploiești. (H_N.j.

CARP AȚI MIRSA — UNIVER
SITATEA CXUJ-NAPOCA n—19 
(16—10).

ȘTIINȚA BACĂU

SITATEA 
(14—11).

CONSTRUCTORUL ARAD 
DINAMO BUCUREȘTI 
(12—11). Med echilibrat. 1 
frumos, aplaudat de cei 
2500 de spectatori prezențl 
Sala sporturilor din localitate. In 
final, bucureștenil au ratat vic
toria, pregătind prea mult ata
cul. Au înscris: Jenea 11, Iones
co 4, Rusu 3, Măcinic 3, Cernica 
3. Vojtilă 3 — Constructorul. Cu
ria I, Grabovschi S, Oprea 4, 
Dogărăscu 4. Mocana 2, Jianu 2 
și Matei (Dinamo). (O. BEBBECA- 
RU — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — MINERUL 
CAVNic 32—11 (11—7). Joc echi
librat, dar cam ..tare". Mai bc- 
tirlțl ta atac, d—amovlstll s-au 
impus pe merit, oaspeții ratlnd 
mult (și trei aruncări de la 7 
m) Cele ma*. multe goluri: Nl- 
eolesca 6. Miele 4. Donea 3, Cian 
3 ntm—Odae 6, laeek S — 
Minerul. (C. GRUIA — coresp ).

20—26 
foarte 
peste 

; In

REȘ — RULMENTUL BRAȘOV 
16—15 (9—9). Meci de mare lup
tă, în care gazdele au luat con
ducerea abia în min. 35 (11—10) 
șl intr-un final dramatic au ob
ținut victoria. Marcatoare: Băr
bat 6, Biro 4, Stroia 3, Laszlo 2 
șl Buciumau — Mureșul, respec
tiv Neică 4, Călin 3, Tache 3, 
Marian 2, Vasu, Tontsch și 
Beschi — Rulmentul. (A. SZABO 
— coresp.)

TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 19—14 (10—7).

A.E.M. TIMIȘOARA — ȘTIIN
ȚA BACAU 18—24 (8—13).

I
I
I
I

BACAU. (prin telefon).
Nu greșim dacă afirmăm că 
finalul meciului (mai precis 
ultimele 5 minute) a încălzit 
rit de cit tribunele. In aceste 
minute s-au construit cîteva fa
ze mai frumoase și periculoa
se, înscriindu-se cele două go
luri. Primul a căzut în min. 86. 
eînd la circa 40 metri Crișan 
i-a suflat balonul Iui Elisei, o- 
rădeanul a făcut o cursă pină 
la 20 m, acolo l-a văzut liber 
pe fundașul DIANU. i-a pasat

DINAMO A PRELUAT CONDUCEREA LA POLO

oaspeții au reușit să men- 
scorul egal și chiar să con- 

(3—1, min. 5). s-au impus 
in apărare șl au atacat tot 
viguros, mal rapid si mai

punctat 
*» * ere de 
ai a-a

E-apa a t-a : L I- TIMIȘOARA — LOT JUNIORI >68 11—10 (2—2, 
4—2, 4—4. 1—2). cel mai eficace Flrcuță 5 — Staciuc 3, Stemate 3, 
arbitri B. Bajcnaru, B. Timoc ; PROGRESUL BUCUREȘTI — RAPID 
arad u—5 (1—0, 3—1, 4—1, 3—3), Tataru, L loneseu, Dlngu, To
me» cu — Popovits, Ghițaa, toți cite 2. arbitri: A. Gere, C. Frățilă ; 
DINAMO — STEAUA 13—19 (6—2, 2—3, 1—1, 4—4), Hagiu 5, Arde
lean 3 — șerban 3. Nuțu 3, Geanta 2. arbitri: Șt. Karacsony, A. Cze- 
geay ; CRIȘUL ORADEA — VOINȚA CLUJ-NAPOCA 5—3 0—0, 1—1, 
1—1. 1—I). Gordan 2, Kovaea 3 arbitri: D. Parasehlvescu, V. Median; 
RAPID BUCUREȘTI — CS.U. CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 8—5 
<9—2, 3—I, 2—1. 2—2). Iile 1 — A. Toma 2. arbitri: M. Ștefan, A. Soos; 
Etapa a »-a : RAPID ARAD — LOT JUNIORI Nt 7—1 <2—2, 3—0. 1—5. 
1—1) ! Ghițan 5 — Lupeseu 3. Necula 2, Petca 2, arbitri : B. Băje- 
naru. A. Soo» ; LLT. — C.S.U. 6—6 (0—1. 3—1, 0—2, 3—2), Popa 2. 
Voicu i — Boroș 2. N, Toții 3 ; arbitri : D. Parasehlvescu, c. Frațili ; 
STEAUA — VOINȚA 13—7 (4—1, 3—1, 1—5 5—0), Geantă 4, Oprișan 3
— Coleeriu 3. Sebok 2, arbitri: V. Median, St, Karacsony ; DINAMO
— CTUȘUL 13—10 (4—2, 2—5, 4—1, 3—2) Hagiu 4, Moiceanu 3 — Gor
dan 3. Costrăș 3, arbitri : R. Timoc, V. Goian ; RAPID BUC. — PRO
GRESUL 12—5 (2—1, 2—1, 2—3, 6—0), E. Ionescu 4, Jianu 4 — Tătaru 
3, arbitri : A. Gere, M. ștefan.

tn ciasament : 1. DINAMO 16 p, 2. crișul 16 p (Dinamo are victo
rie directă), 3. Rapid Buc. II p, ' “ * " * "
Progresul 
niori 3 p,

acestuia, care, cu un șut pla
sat, a înscris : 0—1. Cel de al 
doilea gol l-au marcat băcăua
nii. în ultimele secunde de joc, 
după executarea unei lovituri 
libere de la circa 20 m lateral; 
fundașul Andrieș a trimis ba
lonul în careu, Biszok a luftat, 
iar MIHUȚ. atent, a reluat in 
plasă : 1—1.

Dar ce s-a întîmplat pînă la 
deschiderea scorului ? S-a lup
tat — e adevărat — mult pen
tru balon, dar s-a jucat confuz; 
uneori, mai ales după pauză, 
unii jucători au trecut de li
mita regulamentului și pentru 
aceasta au primit cartonașe gal
bene. Deci, faze puține Ia am
bele porți (în prima repriză 
doar S.C. Bacău a șutat o dată 
pe poartă, iar F.C. Bihor de
loc), deși în unele perioade e- 
chipa gazdă a avut inițiativa.

Localnicii, cu un registru teh- 
nico-tactic modest, n-au găsit 
antidotul jocului prestat de F.C. 
Bihor. Orădenii, veni ți cu sco
pul de a smulge un egal, s-au 
aglomerat în apărare, lăsîndu-i 
in față pe Crișan, și Grosu 
(după accidentarea lui Grosu, 
pe Georgescu), au încercat să

S.C. BAI
F.C. BII-

Stcdionl 
Limp frits 
4 000- Șui 
Cornere :| 
(min 90)1

S. C.
Cârpuci I 
Elisei - I 
78 UrsTcd

F. C
Zore, Bisl 
Mureșcn, I 
ghe, mini 
gescu, Cd

A orbii 
la Unit î 
Gherghelil

Cartonai 
ZOK, PEn

Trofeul
La sped

atace șl 
să hărți 
Bacău ;
vadă, c 
au fost 
iar unic 
adus un

DOUA PUNCTE Șl...

Gîuleru

(Craiova).

UNTVEB-

4. Steaua 13 p. 5. Voința 
‘------ --- (71—98), 9.7 p, 7. C.S.U. 5 p (50—73). 8. I.L.T. 5 p 

10. Rapid Arad —1 p.

Ultimele 
Inaugura) 
fruntași. desfășurate 
bucurestean Dinamo, au avut— 
de toace : derbyuri. meciuri foar
te echilibrate, victorii clare, fă- 
eîndu-și loc șl surpriza. In 
prim-pian s-a anat echipa cam
pioană. Dinamo, care a susținut 
«•mbătă dupâ-amiază șl ieri di
mineață două dintre cele mal 
Importante partide, eu Steaua și 
Crișul, obținlnd tn amble cazuri 
victoria, la scor Identic: 13—10. 
Ea a trecut, ce-i drept, de fieca
re dată prin emoții, primind o 
replică dîrză din partea adver
sarelor. spre a-șl impune. In cele 
din urmă, punctul de vedere, 
gratie experienței. omogenității, 
valori! de ansamblu superioare.

doua etape din turui 
al Întrecerii pololștllor 

la bazinul 
au

nece- de 
antrenat!

8 P, «• 
Lot ju-

la Ora- 
de I.

FARUL Șl STEAUA - NEÎNVINSE ÎN DIVIZIA „A" DE RUGBY
1
1

Ca-

eseu.

eseu. V. Ion — eseu șl 
trar.sf.. Năstase — 3 l.p. și
transf.. respectiv Leordean 
eseu. Ignat — Lp- 81 trar.pf. 
Ivanciuc — Lp. A arbitrai V. Ma
rinescu — București. (C. 
coresp).

ȘTHNTA CEMTN BAIA
— POLITEHNICA IAȘI 4—6 
Partidă în generai echilibrată. 
Gazdele, ceva mai insistente In 
atac, și-au apropriat victoria. Au 
marcat Pujină — eseu, Osiac — 
transf. și l.p., respectiv Mititelu
— 2 l.p. A condus P. Soare — 
București. (Ov. Nemeș, coresp.).

SERIA A ll-A
MILCOWL FOCȘANI — „POLI" 

TIMIȘOARA 16—13 05—9).
CSM. SUCEAVA — SP. ȘTUD. 

c-Țn ;5—3 (6-m.
RAPID CHIMIA BUZĂU 

G. OLIMPIA 11—6 (4—0).
UNIV. 16 FEBR. CLUJ-NAPO- 

CA — GLORIA BUC. 53—3 (19—0).
TX. IND. MIDIA NĂVODARI

— METALURGISTUL CUGIR 19—3 
M-3).

(De ta eorespondențtl noștri 
V. Mxnoliu, L Mtadrescn, D. Soa
re, Ov. Nemeș șl Gh. Drăgan).

în riasamen* conduce Farul (9 
p. 90—25). urmMă de Steaua (9 
p. 95—42). ta seria L șl CJ.M. 
Suceava (9 p.) te seria a n-a.

Popa,

MAKE 
(6—0).

M.

După „dușul 
dea, jucătorii ______ _ __
Capșa șl D. Popescu s-au arătat 
In continuă revenire. Cu Steaua, 
jocul a fost animat, Început in 
trombă de dlnamoviști (3—0 și
6— 2), continuat cu o remarca
bilă regăsire a tinerilor Stelei 
(6—5), urmată de o perioadă de 
echilibru șl ratări de ambele 
părți, pentru ca In final să con
semnăm o victorie, totuși, lim
pede. Cu Crișul, Istoria s-a re
petat în parte: 4—1 pentru bucu- 
reștenl tn mln. 6,25, dar. ‘

7— 6 pentru orădenl după 
șapte minute! In „sfertul' 
patrulea Insă, după ce Costrăș 
nu a izbutit egalarea la 10, echi
librul s-a frfnt și, pe fondul 
căderii fizice a adversarilor, 
campionii s-au îndreptat spre un 
succes de necontestat. Cele două 
derbyuri au plăcut, în general, 
prin angajamentul combatantelor, 
prin destule combinații de efect 
șl faze de poartă spectaculoase.

Feroviarii bucureștenl au dis
putat două meciuri de... solist. 
Cu neexperimentata formație 
C.S.U. el au învins fără a con
vinge. judnd Ieri o partidă mal 
dificilă cu Progresul (cîștigătoa- 
re autoritară In fața Rapidului 
Arad). Două reprize au stat sub 
semnul echilibrului, apoi gluleș- 
tenii au ajuns 
partenerii nu 
s-au apropiat 
s-au aflat tn _ _______ _______
(Slmlon) In zi excelentă, care a 
permis Rapidului o ultimă repri
ză foarte reușită.

Steaua, devenită, iată, o echipă 
ce dispută derbyuri, a făcut șl 
iert dimineață trei reprize de joc 
convingător (exoepția — In sfer
tul al treilea), frtnglnd net re
zistența clujeană. O altă garni
tură a tinereții, de fapt mezina 
campionatului — Lotul juniori
lor născuți în 1968 șl mal mici 
— a silit mai tatii pe LL.T. gă 
se întrebuințeze serios spre 
smulge o victorie la limită, pen- 
ttu ca ta matineu* duminical 
să-și înscrie cel dinții succes pe 
prima scenă a sportului nostru 
cu mingea pe apă...

apoi, 
alte 

al

la 5—2 si 6—3, dar 
s-au dat bătutl, 
amenințător, insă 
fața unul portar

Geo RAEȚCH1

In Divizia „A'* de volei, etapa a 3-a
FEMININ, seria 1: Uni 

tea Craiova — Flacăra 
București 3—0 (10. 19.
— CSM Libertatea 

—4, 16, —6), 
CSS Constanța
Clasament:

6
3.
4

a
— Chimia Rm. VUcea 1—3 (14,
—14, —8, 14, —11), CSS Explor- 
min Caransebeș — Calculatorul 
București 2—3 (—12, 4, 3, —3,
—3), Știința CSS Bacău — C.S.U. 
Galați 2—3 (14, —11, —11, 13, —4). 
Clasament: 1. CT2“* 
t C.SU. 5 p (7:6), 
tu! 8 p (8:7), 4. ( 
(7:7), 5. Știința 4 p 
p4ormin 3 p (5:9).

(—13, 
Farul 
•. 3) 
taiea
Farul
(2:9), 
seria

dversita- 
roșie 

11), Rapid 
Sibiu 1—3 

Dinamo — 
9—1 (9. —12.
CSM Liber- 

Dinamo 6 p
L

P 0:1), 1.
Universitatea 5 (6:4), 4.
p (5:6), 5. Rapid 3 p 
Flacăra roșie 3 p (1:9); 

II-a: Chlmpex Constanța

Chimia « p (9:4),
3. Calculato- 

Chimpex 4 p 
(5:8), 6. Ex-

MASCULIN, seria 
Suceava — Dinamo 
M, —2), 
Craiova - 
fr-» U. •. ... _____
mo Zalău — Știința Motorul Ba
ți Mare 3-6 (8, 14, 14). Clasa- 
ment: 1. Dinamo 8 p (9:3), 2. 
Universitatea lp(6:4), 3. C.S.M.U.
1 p (7:8), 6. Elcond D. 4 p (5:6), 
ț. Știința M. 4 p (5:6), 6. C.S.M.
2 p (2:9); seria a II-a: Eixplorărl
Bala Mare — C.S.U. Alumina O- 
rndea 3—1 (7, —10, 9, 14), Calcu
lators! București — „Poli" CSS 
Ttenîțoara 3—1 (—7, o, 18, »>,
Bteaua — Tractorul Brașov 8—0

I: CvS.M.U. 
1—3 (—3, —5, 

Universitatea C.FJl. 
C.S.M. Caransebeș 

—13, 9), Elcond Dina-

ci. 8, 9). r~ - - L steaua •
p (93). 3. Expiorlrl 6 p (93). 3. 
Calculatorul 4 p (S3). 6. CSU
Alumina 4 p (S3). L Ttae.arul 
6 p P3), 6. U*o3" 8 P <2*1-

La fete, patru victort In de
plasare! Tn seria I. tn Ciulești, 
sibiencele au fost superioare >a 
toate capitolele rapidir-.eicr. mal 
decise doar ta finalul setului 3. 
pe fondul unor nesincror.izârl la 
oaspete, tn rest. C.S.M. Liberta
tea a făcut o demonstrație de 
forță ta atac (Îndeosebi Mlrela 
Popovidu), de apărare fermă la 
fileu (Anca Beșta) șl de bună 
acoperire a terenului de joc 
(Doina Bischln și Marcela Friplș). 
De la învinse s-au remarcat 
doar Ileana Tîrnovean *1 Con
stanța lorga. Au arbitrat C. Ma- 
nlțiu — cu greșeli care n-au in
fluențat rezultatul șl I. Armea- 
nu — bine. (M. VESA). Dln-amo 
a dștigat In fața Farului 
a strălud, în continuare, o 
Udă cu prea multe greșeli

fără 
par- 

___  _ _ . la 
execuțiile de bază. În care doar 
Doinița Popescu-Dlmofte, de la 
Învinse, a jucat permanent foar
te bine. Și dacă Maria Enache 
ar fi fost prezentă ta terenul 
Farului, poate că rezultatul era 
cu totul altul... Arbitraj foarte 
bum : V. Ranghel — N. Găleșea- 
nu. (A.B.). Studentele craloven- 
ce n-au avut probleme deosebite 
ta fața bucureștencelor de la 
Flacăra roșie. Arbitri: n Soor- 
țaru șl D. Deloea. (M. VLADO- 
IANU, coresp). In seria a doua.

BRAȘOV, 30 (prin telefon). 
Meci de intensă hărțuială. Echi
pele s-au „tocat" la mijlocul 
terenului prin marcaj susținut 
și presing, neglijînd „construc
ția". Jocul s-a fragmentat, ca 
atare, iar culoarele de pasă au 
fost blocate. Din această rețea 
s-a scăpat greu, fazele ofensi
ve de acuratețe fiind extrem 
de rare.

Gazdele au mizat pe centrări 
repetate în careul advers, oas
peții pe lansările pivoților Ser- 
tov și Damaschin, atunci cînd 
aceștia reușeau să dejoace jo
cul la ofsaid al apărării bra
șovene. F.C.M. Brașov a acu
zat lipsa lui Șoarece (acciden
tat). Fără coordonator, deci, do
minarea sa teritorială, concretă, 
în virtutea legilor jocului pe 
teren propriu, nu s-a convertit 
în ocazii de gol pe măsură. 
Cele cîteva ivite au fost ratate 
cu nepermisă ușurință de Kra
mer (min. 27), Văidean (min. 
35) și Bălan (min. 75).

Ieșenii, care au jucat în ge
neral curajos, refuzînd defen
siva cu orice preț, au fost și 
ei în două rînduri aproape de 
transformare ; tn min. 16, cînd 
Damaschin nu a putut depăși 
singurul obstacol (fundașul Ște
fan) dintre ei și poarta brașo- 
veană și în min. 37, cînd Pave- 
Iluc, intrat In careul advers, 
„telefonează" șutul și Poigar 
îl reține.

Victoria gazdelor se datorește 
insistentei Iul VÂIDEAN. care 
în min. 47, deși incomodat de

F.C.M. 
POLIȚEI
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timp Irul 
1S 000 _ 1 
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nu se H 
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pa lisrd 
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pe teren

MAIClND PUȚINI
BAIA MARE, 30 (prin tele

fon). La sfirșitul primei repri
ze, jumătatea de teren a fe
roviarilor, îndeosebi în partea 
ei centrală, părea... arată 1 In- 
tr-adevăr, în cea mai mare 
parte din primele 45 de minute 
(așa cum avea să fie, de fapt, 
pînă în final) jocul s-a dispu
tat în fața porții talentatului 
Toader. Cînd pe dreapta, cînd 
pe stînga, și mai ales pe cen
tru, atacanțji băimăreni au cău
tat să spargă „zidul" apărării 
bucureștenilor, dar nu au reu
șit și asta în special din cauza 
jocului lor stereotip, abuzîn- 
du-se de centrări înalte, care 
au fost fie respinse de „cen
tralii" Grigore și Sameș, fie re
ținute de Toader.

Așa s-a făcut că, in ciuda 
dominării, bălmărenii nu au 
avut, în prima repriză, prea 
multe situații de goi. Iar în 
mm. 15 era gata-gata să fie 0—1, 
deoarece un excelent contraatac 
al Iul Cioacă s-a încheiat cu 
șut la rădăcina barei. Imediat 
Insă a scăpat ți Nemțeanu 
(una dnn puținele lui sclipiri), 
dar șutul lui a fost deviat în 
corner. Să mai notăm 
doua ocazie băimăreană, 
25, când un „cap" al lui 
a fost parat de Toader.

După pauză, ofensiva _____
renilor s-a... frînt la marginea

F.C. BAI 
RAPID

Stadion 
te î timp 
tor! — dn 
poartă i I 
marcat i I

F.C EA] 
NOV. IgrJ 

Sab&r. R 
Nomț eonul 
(mln. S3 I

RAPID : 
GRIGCRE, 
Roda, Șt. 
Ion — Cla

A orbit! 
Napoca) ; 
gldia) șlj 
viol (C 7]

Cartonai 
Trofeul 
La sper!

4 VICTORII IN DEPLASARE, LA FEH
țiga de la dinam o vis ti. Arbitri: 
V. Chioreanu — I. Stoica (L 
MlNDRESCU. coresp.). Tot în 
seria I, studenții craioveni (re
marcați: Dumitru» Daha, Zlotea) 
«u avut o prestație bună, cu 
excepția setului 3, dnd au jucat 
BegUJent, dștlgînd fără probleme 
deosebite în fața celor din Ca
ransebeș (T. COSTIN, coresp.). 
Prima victorie în campionat a 
hri Tu to van, Mășcășan, Tămășan 
și compania, la Zalău, tn parti
da cu bălmărenii de la Știința 
Motorul, cu Ghic, Roncsik șl 
Szilagyi mal buni 
Ignat, D. Baba (L 
coresp.). în 9eria a doua. Steaua 
— în sextend Ionescu,

, Pentelescu.
(Șoica),

lor 
tul 
(!>.

Arbitri: Al. 
DOMUTA,

mixai victorii tn deplasare, toa
te cu 3—1. La Constanța, în par
tida cu Chimpex, vEoencele au 
obținut eștig de eauzâ. Intr-un 
Joc extrem de disputat, cu faze 
frumoase. Cele mal bune: Ioana 
Cecaraziu, Marilena Dubind ue, 
Geta Popeacu de la învingătoare. 
Moara Paras eh iv, Emilia Mlnâ- 
iU și I Blana Vâduva de la în
vinse- Arbitri: V. Dumitru. M. 
Stamate. (CH. GOLDENBERG, 
coresp.) La Caransebeș, gazdele 

•că pat printre degete prima 
vtetorte în ^A*. pierzfnd ae- 
I în care au condus eu 9—4 
iar din setul 4 su căzut fl- 
Remarcate: Elena Negulescu

șl Mlrela Zamfir, de la câștigă
toare. Maria Bnsu si Violeta Vue 
de ia fcavtnse. Arbitri : E. Udu- 
dec, L Rusu (N. MAGDA, co
resp.). în partida de la Bacău, 
reintrarea Crin ei Râuțâ (cea mal 
bună teren) la gălățence s-a 
făcut simțită, coordonatoarea de 
Joc punind în poziții avantajoa
se trăgătoarele Marla Mușcă, 
Ileana Berdilă și Speranța 
nun. Dar băcâuancele (mal bu
nă doar Daniela BULnaru) 
făcut multe greșeli. Arbitri: 
Farmuș, I. Leizeriuc. i 
RAU, coresp ).

La masculin, doar o 
victorie în deplasare, 
cea a campionilor la 
într-o partidă pe alocuri 
putatâ, în care s-au

G4-

(E.

au 
R. 

TEI-

singură 
normală, 
Suceava, 
viu d!s- 

remarcat 
MIndru, Popescu, șteflea de la 
gazde, Enescu. Pop șl Căta-Cbl-

Dascllu 
(Constantin), Pentelescu. Pralea, 
Maca vel (Șoica), Săniuță șl... 
privită din tribună de S.C. Leip
zig. posibilă adversară in cupele 
europene — a surclasat pe Trac
torul, tatr-un med cu prea 
multe greșeli de servicii șl pre
luări, arbitrat bine <Se S. Popes
cu și V. Vrăjescu (A.B.). Calcu
latorul. eu Ion Schlopescu și 
Sterlade în formă, a marcat și 
eî prima victorie, în fața stu
denților timișoreni, nou promo
vați (mal buni: Urzică și Csik). 
Dar și aid greșeli de serviciu și 
preluare, iar la oaspeți șl de 
pase sau la dublaj. (H. SIMA). 
In fine, la Baia Mare, evoluție 
modestă a localnldlor de la Ex
plorări și a orădenllor. Arbitri: 
C. Antonovid, C. Răduleseu (A. 
CRIȘAN, coresp.).

și o a
In min.
Roznal

băimă-

careului 
Roznal, 
slnd mi 
cele dou 
sincroni; 
tsWcă 
spre un 
minării 
puțini r 
I. MURI 
de pe c 
scris cu 
torii mc

SELECȚIE PENTRU FOTBAL LA CLUBUL SPl
Clubul sportiv școlar nr. 1 din Bucii 

perioada 1—15 octombrie, zilnic, intre 
la baza sportivă a clubului din cârtii 
pătul tramvaiului 24 și al autobuzului 3 
tie pentru secția fotbal.

Se primesc elevi născuți între anii 19 
pune de internat și cantină contra cost.

C.SU


a 6-a GAZDHf AU IWAIAT MORALA FABULEI,..

1 (0) 
1 (O)

teion bun : 
K — clrco 
fcartâ : 3-1) 
kat : MIHUT 
f’J (min. 86). 
b - Andrieș, 
Inei), Artem. 
I, Șoșu (min 
lihuț, Pencil 
t - Dianu 
[Ta moș, He 
h I. Gheor- 
h - Gear

ente (Arad) : 
a iova) șl I.

IIHUȚ. BIS-

sul Dianu, 
ha lui S.C. 
Ivea să se 

orădene 
periculoase, 
poartă le-a

SLATINA 30 (pr n telefon)
Este binecunoscu.ă rivalita
tea dintre Olt și Argeș. Pri
ma. echipă foarte ambițioasă 
dar cu mai putină experiență 
competițională. a doua — o e- 
chipă ..care știe" (jocul). are 
experiență și are o linie a ei 
care se păstrează, an de an. cu 
toate schimbările de efectiv în 
destul de scurta istorie a întîl- 
nirilor dintre aceste două echi
pe. experiența (adică Argeșul) a 
cam avut cîștig de cauză în fața 
tinereții ambițioase (adică Ol
tul). „Pățiți", fotbaliștii olteni 
au tratat meciul de pe poziția 
învățămintelor. nemaiatacînd 
oricînd și oricum (așa cum fă
ceau în trecut). La rîndul lui 
Dobrin a întins cunoscuta-i pla
să tactică în deplasare cu o re
țea strînsă de jucători în pro
pria jumătate de teren astep- 
tînd seînteia contraatacului. Pru
dente 5i o formație și cealaltă 
aveai, la un moment dat. im
presia că se înfruntă două frici. 
Era totuși o falsă impresie, pen
tru că de fapt se înfruntau două 
calcule. în pofida acestor ati
tudini restrictive, meciul a fost 
totuși frumos pe alocuri chiar

VINTILA

I *

T/T!
1 (0) 
0

I teren bun ; 
bri - circo 
Itna poarte : 
?:s^t : VAI

$tefan.
I.d'iu, Spirea, 
rahe) - VAI- 
| Moșoman). 
lami — Sîg- 
iM-unteanu - 
lău (min. 80 
I Sertov. De
an).
I Al. Mustâ- 

Hescu (ambii 
Lo-Iv (Vaslui). 
BALAN, VAI- 
DN.
ho.

NU A FOST CHIAR UN
Nu împărtășim părerea ga

leriei steliste. care mai tot 
timpul a cintat Steaua dă re
cital". pentru că liderul cam- 
oionatului a urcat anevoie 
Ia rampă, amînînd în mare 
măsură anticipatul jecital". 
Situație surprinzătoare, deoa
rece condiții au existat. în 
primul rind. cele oferite de 
oaspeți, a căror replică a 
fost extrem de palidă, eu o 
cantonare in pronria jumă
tate de teren, singurul lor o- 
biectiv fiind acela de a intlr- 
zia cit mai mult sch im Darea 
tabelei de marcaj. Avind, deci.

te Jlnșuru- 
poarta lui

oosibilităti de a manevra 
în voie Steaua s-a precipitat, 
însă, la construcție, a aglome
rat jocul pe centru, angajările 
.aripilor" Lăcătuș si Pitur- 
eă fiind sporadice. Si astfel 
am asistat la o primă jumă
tate de oră de ioc con
fuz. excepție făcînd doar 
suturile lui Pușcaș (min. 
11) si Petcu (min. 12).
rezolvate prompt de portarul
Lazăr. Pe fondul unei supe
riorități teritoriale evidente 
a gazdelor cam tîrziu. în min. 
31. a căzut mult așteptatul gol. 
PETCU transformînd lovitu

In acest 
de energie, 

enorm, a- 
întreg, de 

ningii. Me- 
acela că 
de resem- 

^■aistență 
: -.jJB e'”r- 
^uat nici 
rase în Joc

GOLURI MULTE (frumoase)

n CUPEN
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1 (0) 
o

| teren moo- 
ttbof ; epecto- 
|ri t 25-4 (pe 
Fel 15-1. A 
Imin. 85).
[ic - AREZA- 
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L Mu re șan — 
kpT). ROZNAJ

Clrcțec, M. 
kș — A g iu, 
E Goantâ), L
Ealomh (CkiJ- 

Curt (Mcd- 
t»n, c Pop o-

w.
10.

Spectaculos si chiar palpitant 
a fost meciul acesta, disputat 
sîmbătă De stadionul din sos. 
Stefan cel Mare. Un meci cu 
goluri multe, frumoase, cu sus
pansuri în a doua sa parte. 
Campionii au realizat o pri
mă repriză densă în urma u- 
nui joc modern, ca urmare a 
manevrelor abile desfășurate 
ne toată suprafața terenului de 
elevii antrenorului Cornel 
Dinu. Cu Rednic la „pupitrul" 
blocului functional (excelen
tă a fost evoluția acestuia), 
gazdele au deschis repede sco
rul : min. 2 — acțiune rapidă 
purtată de Rednic. pasă în >- 
dîncime la AUGUSTIN. șut 
din interiorul careului mie. 
jos. la colt, si... 1—0. Din acest 
moment. Dinamo a fortat 
majorarea scorului. Chimia 
fiind obligată la o apărare 
supranumerică pentru a opri 
atacurile succedate în trombă 
Ia poarta apărată formidabil de 
Mîrzea Iată principalele mo
mente „de foc" : min. 10 — 
centrare Tălnar. sut Tulba 
deviat In corner de „goal- 
keeperul" vîlcenilor : min. 23 
— bombă" Movilă. Mîrzea 
trimite în corner : min. 26 — 
Tălnar centrare. Tulba... rata

„REMIZA" AR FI FOST MAI ECHITABILA
Imțeanu și 
primul, iro- 
I favorabile, 
Lmărene ne- 
I părea ast- 
La -eCrepta 
n ciuda do- 
I totuși, cînd 
lin min. 85, 
[lent servit 
Sept a in
ii unei vic-

Loran
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zeazâ, în 
și 14—18, 
>aia (ca
de seîec-

ubul dis-

HUNEDOARA, 30 (prin tele
fon). Replică neașteptat de bu
nă a fornfeției mureșene, care 
a abordat partida curajos, apă- 
rîndu-se organizat și atacind 
destul de periculos. Ce-i drept, 
Corvinul a practicat un fotbal 
Pe cit de lent, pe atit de ne
inspirat. Prima ocazie am no
tat-o în min. 5. cind Mateuț a 
pătruns în careul de 16 m, dar 
a fost blocat de Naște. în min. 
11. la un contraatac, portarul 
Alexa iese inspirat' în afara 
careului și degajează din fața 
lui Muntean. Peste două mi
nute. hunedorenii reușesc des
prinderea : NICȘA execută im- 
parabil o lovitură liberă de la 
30 m. mingea OBrindu-sc in 
vinciul din stingă porții lui 
Naște, rămas fără replică. Se 
pâre a că, odată deschis scorul, 
echipa locală, descătușată, va 
pune stăpînire pe io'c. Dar n-a 
fost așa. în min. 27 și 32, Both 
a fost la un pas de restabili
rea echilibrului,„bombele" sale 
fiind respinse cu dificultate de 

foarte frumos. Cursiv, cu exe
cuții tehnice de finețe. cu 
ritm, cu o tensiune interioară 
care a tinut treaz interesul spec
tatorilor din minutul 1 pînă în 
minutul 90. Au învins oltenii — 
pe merit — grație talentatului 
atacant GEORGESCU care a 
exploatat (în min. 30) cu mare 
abilitate un moment unic de u- 
îuire colectivă a apărării piteș- 
iene : Ia o minge aruncată în 
careu, minge Ia care puteau 
interveni trei-patru apărători 
piteșteni, fiecare dintre ei a 
așteptat acțiunea coechipierului 
si aripa gazdelor ..a apărut" in 
trombă, a preluat scurt și l-a 
executat" cu siguranță pe por

tarul Cristian. Fază foarte ra
pidă. energică, eficientă si spec
taculoasă Argeșenii reacționează 
puternic, dar Constantin, singur 
la 7—8 metri de poartă (în min. 
33). ratează o ocazie mare, șu
tind din voleu peste poartă.

în continuare, meciul este e- 
chilibrat (Oltul mai are o oca
zie de gol prin Kallo) gazdele 
stăpînesc totuși jocul. Cătoi 
(care a jucat „ca la carte") do- 
minînd cu o impresionantă au
toritate .dezbaterile", mai ales

ra de la 11 m acordată la un 
fault comis de Mircea asunra 
lui Lăcătuș : 1—0. De cea
laltă parte, abia în min. 38 
Gloria îsi trece in cont prima 
realizare ofensivă, un cor
ner la acțiunea lui State. Par
tea „artistică" a actului intii 
este salvată în min. 43 de 
PITURCA. care îsi încheie 
spectaculosul slalom cu un 
înșelător sut în coital scurt ? 
2—•.

La reluare, jocul are cîteva 
perioade de echilibru Glo
ria hotărindu-se să iasă 
mai des din dispozitiv, dar o 
face fără consistentă. Două 
.momente Lazăr". portarul 
buzoian remargin iu-se la su
turile lui Bărbulescu (min. 57) 
si Majaru (min. 66). Un inspi
rat avantaj lăsat de „centra
lul" Crăciunescu Ia un fault 
asupra Iui Majaru îi dă posi
bilitatea Iui RADU II. în 
min. 68. să-1 învingă pe teme
rarul Lazăr : 3—0. Acesta va 
fi scorul final, pentru că. deși 
intrarea lui Balint a mai în
viorat ofensiva stelistă. rată
rile si-au spus cuvîntul : Ba
lint (min. 77 si 87). Majaru 
(min. 83). Pițurcă (min. 86). în 

re ; min. 28 — blocaj Mîrzea la 
picioarele lui Tulba. Ocazii 
după ocazii, după care vine 
min. 31 : Vlad a recuperat o 
minge Ia centrul terenului, l-a 
lansat pe AUGUSTIN și... 2—0. 
Am mai reținut din această re
priză șutul lui Suciu (min. 32) 
in... brațele lui Mîrzea. „capul" 
lui Preda pe lîngă țintă (min. 
40) și ..rateul" lui Tălnar (min. 
45. din 7 m). Apetitul ofensiv 
dinamovist a fost evident : 
raportul suturilor 18—3 (pe 
poartă : 10—1 !).

La reluare. însă Carabageae 
si ai săi. scanați de un scor- 
fluviu. părăsesc meterezele, 
speculează „relaxarea” ad
versarului si punctează în min. 
50 (corner Verigeanu, Vergu a 
prelungit cu capul si PREDA 
înscrie) si 71 (autor VERIGEA
NU — ce minge i-a făcut Ca- 
rabageac). La 2—2 meciul 
este relansat. Dinamo se... tre
zește din pumni ca unii dintre 
boxeri. Mîrzea se opune în 
două rinduri golurilor (min. 75 
și 78). iar Augustin (min. 79) 
trimite din careu peste 
transversală. Finalul a fost 
de-a dreptul dramatic. Tribu
nele erau încremenite si 
abia în min. 82 ANDONE

Alexa. Și. în min. 39. A.S.A. 
a înscris prin Muntean, care a 
reluat balonul cu capul in pla
să. gol nevalidat. însă, datorită 
semnalizării eronate a tușieru- 
lui M. Lăzărescu. Cu două mi
nute înainte de pauză. „un- 
doi“-ul Muntean — L. Popa îi 
oferă fundașului oaspeților o 
mare sansă. dar acesta, singur 
cu Alexa în față, șutează slab 
și portarul gazdelor se opune 
unui gol ca și făcut.

Partida se desfășoară după 
aceleași tipare și la reluare. 
Mateuț (min. 50) nu-1 poate în
vinge din apropiere pe Naște, 
apoi Gabor (min. 54) expediază 
balonul în stilpul din stînga 
porții oaspeților. Două „scli
piri". după care A S.A. devine 
din nou periculoasă. Alexa 
(min. 62) salvează cu piciorul 
din fața lui Ciorceri. iar Both 
(min. 80) in urma un i acțiuni 
personale Pătrunde solitar în 
careu șj Alexa salvează uimi
tor. cu un reflex de ultim 
moment.

F.C. OLT 1 (1)
F.C. ARGEȘ 0

Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 4 000. Șu
ti* ‘ : 15—7 (pe poartâ : 5—3). Cer
nere: 5-5. A marcat GEORGESCU 
(min. 30).

F. C OLT ; Nițu - M. ZAMFIR, 
Andrei, CAȚOI, Prepeliță — MINEA, 
KALLO, Fftimie (min. 87 Mihali) - 
M. POPESCU, Turcu (min. 82 Râduț), 
GEORGESCU.

F. C. ARGEȘ î Cristian — Badea, 
FL. MARIN, STANCU, Tonase - MOI- 
CEANU. Morgelatu, Constantin, IG
NAT — Jurcâ (min. 56 Nicâ), D. 
Zamfir (min. 70 Ploaie).

A orbitrat foarte bine A. Gheorghe 
(P. Neamț) ; la linie : M. Stă ne seu 
(lași) și M. Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene : TANASE, PRE
PELIȚA.

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

in finalul partidei in care pi- 
teștenii sint mai amen:nțători. 
Ei aleargă furibund după ega- 
lare. dar gazdele arată că au 
Învățat morala ..fabulei arge- 
gene" si nu scapă din mîini o 
victorie muncita, o victorie fru
moasă $i călduros aplaudată.

Marius POPESCU

RECITAL
STEAUA 3 (2)
GLORIA BUZĂU 0

Stadion Steouo ; teran foorte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 25 DOC. Șuturi : 20-2 (pe poar
tâ : 11—0). Cernere : 9—2 Au mer-
cot : PETCU (min. 31 — din 11 m), 
PIȚURCA (min 43) și RADU II (min. 
«)•

STEAUA : Ducadaea - Borbuieseu, 
Bumb eseu, IO VAN, Eduard — Petcu 
(min. 64 Boîîrrt), Stoica (min. 44 
Radu II), Pușcaș, MAJARU — Lăcă
tuș, PIȚURCA.

GLORIA : LAZĂR — Nâstase, Mir
cea, Ticâ, Co mân eseu — Balaur, 
Andriesei, Zahiu (min. 44 Ghizdeanu), 
Șumulanschi (min. 56 Ch?vu) — State, 
Cramer.

A orbitrat foarte bine I. Crâciu- 
nescu (Rm. Vil cec) ; la linie : D. 
Buck;man (Timișoara) și Fl. Popescu 
(Ploiești).

Cartonașe galbene : MIRCEA, AN- 
DRIESEI.

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

ultinful minut. Ghizdeanu a ..ă- 
nulat". prin poziția sa de of
said. frumosul gol înscris, 
cu capul, de Chivu.

Adrion VASILESCU

Șl EMOȚII
DINAMO 4 (2)
CHIMIA RM. VILCEA 2 (0)

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi : 30-8 (pe poar
tâ : 17—5), Corners : 6—5. Au marcat: 
AUGUSTIN (min. 2 ,1 31), AN
DONE (min. 82), NICOLAE (min. 
88), respectiv PREDA (min. 50) ,i 
VERIGEANU (min. 71).

DINAMO : Moron, - NICOLAE. 
L Marin, VLAD - REDNIC, AUGUS
TIN, Suciu (mic. 71 G. Moidovcn), 
MOVILA - TALNAR, Tulba (min. «6 
ANDONE). Orac.

CHIMIA : MÎRZEA - Teleșpan,
Bosno, PREDA. Ancuța — Udrea, 
Vengu. C- LAZAR. CARABAGEAC - 
Buduru. Grngrj (mm 46 VER GEANU).

A arbitrat bine S. Necțulesca ; la 
linie : M. looescu (ambii dm Tlr- 
gcvijte), cu unele greșeli, G 
Gheorg he (Suceava).

Trofeul Petschovschi : KL
La speranțe : 0—C.

(coautor Tălnari risipește e- 
moțiile suporterilor : 3—2. în 
sfîrsit. NICOLAE. „servit* 
de Augustin (min. 68). tri
mite o „ghiulea*, marcind un 
gol demn de retrospectiva mi
cului ecran : 4—2.

Stelian TRANDAF1RESCU

CORVINUL 1 (1)
A.S-A. TG. MUREȘ 0

Stadion Corvinul ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
6 000. Șuturi : 10-14 (pe poartă 6—7). 
Comere : 9—3. A marcat : NICȘA 
(min. 13).

CORVINUL : ALEXA - Bogdan, Du- 
binciuc, MĂRGINEAN, Văetuș — MA
TEUȚ, Nicșa, Klein — Timoveanu 
(mm. 55 Petcu), Cojocacu (min. 72 
Ștefănescu), Gabor.

A.S.A. : Naște — Szabo, Jenei,
ISPIR, Fodor - L. Popa (min. 71 
Gall), BOTH, Botezan, C. ILIE 
Ciorceri, Muntean (min. 71 Marton).

A arbitrat sa-tisfâcâtor R. Matei ; 
la linie : G. lonescu și M. Lăză
rescu — ambii cu greșelii (toți din 
București).

Cartonașe galbene : BOTEZAN.
Trofeul Petschcvschi : 10.
La speranțe : 0—0.

Un mecj cu rare „sclipiri4* și în 
care, după desfășurarea jocului, 
o „remiză14 ar fi fost mai echi
tabilă.

Gheorghe WERTEA

IERI, IN DIVIZIA „B“'
Seria I -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRAHOVA PLOIEȘTI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—1 <0—1> :
Gălățeanu (min. 39).

DUNAREA C.S.U. GALATI — 
OȚELUL GALAȚI 2—0 (1—0) :
Ralea (min. 35) și Diaconescu 
(mitn. 63).

METALUL MANGALIA — F.C. 
CONSTANȚA 0—0.

A.S. MIZIL — OLIMPIA RM. 
SARAT 2—0(0—0): Cozarek (min.
63 — din penalty) și Lazăr (min. 
71).

FEPA ’74 BlRLAD — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA : 2—1
(0—0) : Sandu (min. 57). Cărun
tei (min. 79), respectiv Cațaroș 
(min. 86).

C.S. BOTOȘANI — C.S.M. SU
CEAVA 3—2 (1—0) : Ene (min.
32 și 52) și Sofron (min. 88 — 
din penalty), respectiv Cașuba 
(min. 51) și Buliga (min. 80).

METALUL PLOPENI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 3—0 (1—0) :
M. Mihalache (mi<n. 29) și Tom a 
(min. 62 și 84).

CHIMIA FĂLTICENI — CJ’.R. 
PAȘCANI 1—3 (0—1) : Croitoru
(min. 80), respectiv Dumitru 
(min. 32 șl 86) și Mardale ’ (min. 
70).

PARTIZANUL BACAU — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—1 (1—0) :
Moraru (min. 41). Botez (min.
64 — din 11 m), respectiv Roșea 
(mto. 85).

Seria a H-a - - - - - - - -
I.M.A.S.A. SF GHEORGHE — 

ȘOIMII I.P.A. SIBIU 2—1 (2—0) î 
Caracaș (min. 13), Elekeș (min. 
23), respectiv Văsii (min. 57).

AUTOMATICA — DINAMO VIC
TORIA BUCUREȘTI 2—2 (2—1) : 
Ghițâ (min. 12), Radu (min. 32). 
respectiv Glonț (min. 20 — din 
penalty și min. 64).

GAZ METAN MEDIAȘ — UNI
REA ALEXANDRIA 4—4 (0—0) :
Culca (min. 48), Harbădă (min. 
67) și Dulău (min. 78 și 88).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 0—1 (0—1) : lancu (min.
45).

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
CARPAȚI MIRȘA 1—1 (1—0) î
Avram (min. 20), respectiv Stanca 
(min. 62).

METALUL BUCUREȘTI — ME
CANICA FINA STEAUA 3—1 
(2—0) : Nica (min. 8), Călărașiu 
(min. 17), P. Mihai (min. 62). 
respectiv Cristea (min. 66).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — TRACTORUL BRAȘOV 
2—1 (2—0) : Andil (min. 18), Tîră 
(min. 29), respectiv Hintea (min. 
56).

MINERUL MOTRU — FLACARA 
AUTOMECANICA MORENI 2—0 
(0—0) : Gașpar (min. 79) și Mi- 
hăescu (min. 88).

CHIMICA TÎRNAVENI — C.S. 
TTRGOVIȘTE 0—0.

Relatări de la : L. Briotă, S. 
Aurel, M. Țacăl, N. Tokacek, D.

Seria a IH-a - - - - - - -
„U“ CLUJ-NAPOCA — MINE

RUL LUPENI 2—0 (1—0) : Boeru 
(min. 11) și Bucur (min. 55 —
din penalty).

GLORIA REȘIȚA — C.S.M. RE
ȘIȚA o—2 (0—1) : Cojocaru (min. 
16) și Florea (min. 48).

AURUL BRAD — GLORIA BIS
TRIȚA l—o (0—0) : Ciontoș (min. 
73).

C.F.R. TIMIȘOARA — META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0) J 
Bărbosu (min. 24).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— OLIMPIA SATU MARE 3—1 
(1—1) : Vișan (min. 11), Oloșu- 
teanu (min. 67) și M. Marian 
(min. 69), respectiv Tăbăcaru 
(min. 44 — din penalty).

UNIREA ALBA IULIA — MI
NERUL CAVNIC 3—0 (2—0) : M. 
Popa (min. 34 — din penalty și 
min. 43) și Comescu (min. 56).

ARMATURA ZALAU — AV1N- 
TUL REGHIN 3—1 (1—0) : L.
Mlhai (min. 24), Nuțu (min. W), 
Dascălu (min. 72), respectiv Nașe 
(min. 86).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
IND. STRMEI C. TURZH 4—î 
(3—0) : Pașca (min. 13 25),
Boxdoc (min. 15 șl 67), respectiv 
Giurgiu (min. 4«) și N. Radu 
(mir.. 53).

STRUNGUL ARAD — F.CJW. 
U.T^A. 2—1 (1—0) : Nedelcu (min. 
X șl 60), respectiv Țîrlea (min. 
70).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAlt

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MULTIPLA 
PRONOEXPRES DIN 30 SEPTEMBRIE 1984

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 30 SEPTEMBRIE 1984

1. F.C. Baia Mare — Rapid București 1
2. F.C. Olt — F.C. Argeș 1
3. S.C. Bacău — F.C. Bihor X
4 Prahova Ploiești — Petrolul 2
5. Chimica — C.S. Tîrgoviște X
6. Gloria Reșița — C.S.M. Reșița 2
7. Atalanta — Roma X

f 8. Avellino — Juventus X
9. Como — Florentina X

10. Lazio — Internazionale X
11. Torino — Napoli 1
12. Verona — Udinese 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 876.739 LEI.

FAZA I

EXTRAGEREA I
5 7 2

: 37 39 43

EXTRAGEREA a
19 10 36 1

II-a : 23 18

La casele de bilete ale sta
dionului Steaua e-au pus în 
vînzare biletele de Intrare 
pentru meciul de fotbal 
Steaua — A.S. Roma, care va 
avea loc miercuri 3 octombrie.

Relatări de la : A. Cristea, T. 
Siriopol. A. Bieltz, R. Alexan- 
drescu, C. Burghelea, T. Ungu
rean u, V. Frîncu, D. Crăciun, I. 
lancu.

1. PETROLUL 6 4 2 0 11- 4 10
2. Dunărea CSU 6 5 0 1 9- 6 10
3. CFR Pașcani 6 4 1 1 14- 6 9
4. FC Constanța 6 4 1 1 8- 4 9
5. A.S. Mizil 6 3 1 2 10-12 7
6. C.S.M. S va 6 2 2 2 12- 9 6
7. Prahova PI. 6 3 0 3 6- 4 6

8- 9. Olimpia Rm. S. 6 3 0 3 9- 8 6
Oțelul Galați 6 3 0 3 9- 8 6

10. Chimia Fâlt. 6 2 2 2 9-11 •
11. Met. Mangalia 6 2 1 3 6- 7 5
12. C.S. Botoșani 6 2 1 3 6- 9 S
13. FCM Prog. Br. 6 2 0 4 7- 9 4
14. Ceah. P. N 6 1 2 3 8-10 4

15—16. Partizanul Bc. 6 2 0 4 6- 9 4
Met. Plopeni 6 2 0 4 7-10 4

17. FEPA '74 Birlad 6 2 0 4 5-10 4
18. Unirea D. Focș. 6 1 1 4 4-10 3

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
octombrie) : Unirea Dinamo Foc
șani — Metalul Mangalia, Ceah
lăul P. Neamț — A. S. Mizil, 
C.S. Botoșani — FEPA ’74 Bîrlad, 
Petrolul Plodești — C.S.M. Su
ceava, F.C.M. Progresul Brăila — 
Chimia Fălticeni, C.F.R. Pașcani
— Oțelud Galați, F.C. Constanța
— Prahova Ploiești, Dunărea 
C.S.U. Galați — Metalul Plopeni, 
Olimpia Rm. Sărat — Partizanul 
Bacău.

Mihail, P. Zaharia, V. Manafu, 
Gr. Jugănaru, I. Ducan.

puncte.

1. ȘOIMII SB. 6 3 1 2 10- 7 7
2. Automatica Buc. 6 3 1 2 9- 6 7
3 Mec fină St. 6 3 1 2 7- 5 7

4- 5. Carpați Mîrșa 6 3 1 2 7- 6 7
I.M.A.S.A. 6 3 1 2 7- 6 7

6. Dinamo Vict. 6 2 3 1 11-10 7
7. I.P. Aluminiu 6 2 2 2 10- 6 6
8. Minerul Motru K 2 2 1 5- 2 6
9. Flacăra Moreni 6 3 0 3 8- 6 6

10. Gaz metan 6 3 0 3 10-10 •
11. C.S.M. Drob. 6 3 0 3 9-10 6
12. Metalul Buc. 6 2 2 2 9-12 6
IX Chimica Tim. 6 2 1 3 6- 9 5
14. Unirea Alex. 6 2 1 3 7-12 5
15. C.S. T-viște •) 6 2 3 1 6- 5 4

16-17. Tractorul Bv. 6 1 2 3 8-11 4
Autobuzul Buc. 5 1 2 2 5- 8 4

18. Prog. Vulcan 6 1 1 4 7-10 3
•) Echipa oenalizată cu trei

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
octombrie) : Autobuzul București 
— Chimica Tîrnăvend, C.S. Tir- 
goviște — I.P. Aluminiu Slatina, 
Unirea Alexandria — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe. Carpați Mîrșa — 
Metalul București, Mecanică fi
nă Steaua București — Gaz me
tan Mediaș, Minerul Motru — 
Automatica București, Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Tractorul Brașov, 
Dinamo Victoria București — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Fla
căra Autom. Morend — Progre
sul Vulcan București.

Relatări de la : I. Lespuc, P. 
Fuchs, Al. Jurcă, St. Marton, 
I. Jura, I. Filipescu, I. Domuța, 
Gh. Munteanu, O. Berbeearu.

1. „U- CLUJ-N. 6 5 0 1 20- 5 10
2. C.S.M. Reșița 6 4 2 0 9- 2 10
3. Gloria Bistrița 6 4 1 1 10- 3 9
4. Aurul Brad i ‘1 ‘1 11 12-7 9

- 6. Olimpia S. M. 6 3 1 2 11-11 7
C.F.R. Timiș. 6 3 1 2 5- 5 7

7. Strungul Arad 6 3 1 2 8- 9 7
8. Armătura Zalău 6 3 1 2 7-10 7
9. Mureșul Exp. 6 2 2 2 9- 6 6

10. Minerul Cavnic 6 3 0 3 11-15 6
11. Avintul Reghin 6 2 1 3 8- 7 5
12. Minerul Lupeni 6 2 0 4 8 10 4
13. Ind sîrmei C.T. 6 2 0 4 9-13 4
14. Unirea Alba 1. 6 2 0 4 4- 9 4
15. Sticla Arieșul 6 1 2 3 5 10 4
16. Metalurg. Cugir 6 1 1 4 8-10 3
17. F.C.M. U.T.A. 6 1 1 4 5- 8 3
18. Gloria Reșița 6 1 1 4 5-14 3

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
octombrie) : C.S.M. Reșița — Au
rul Brad, Olimpia Sa tu Mare — 
Avlntul Reghin, F.C.M. U.T. Arad
— Gloria Reșița, Gloria Bistrița
— Unirea Alba Iulia, Sticla A- 
rleșul Turda — Strungul Arad, 
Metalurgistul Cugir — „U“ Cluj- 
Napoca, Minerul Luțpend — Mu
reșul Explorări Deva, Minerul 
Caivnic — C.F.R. Timișoara, Ar
mătura Zalău — Ind. sîrmei C.
Turzii.

FAZA a H-a
EXTRAGEREA a IlI-a : 32 13

15 26 12 11
EXTRAGEREA a IV-a : 45 24

10 17 35 44
EXTRAGEREA a V-a : 34 31

18 38 43 4
EXTRAGEREA a VI-a 21 6

16 27 10 7
EXTRAGEREA a VII-a 29

33 8 4 13 32
EXTRAGEREA a VIII-a : 5

2 44 14 1 39
FONP< TOTAL DE CÎȘTJ

GURI : 1.859 991 LEI.



KARPOV- KASPAROV 3-0 35 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze

ROMANI LA BALCANIADA
SOFIA. 30 (Ager Dres), 

til luptători români 
Ucipat cu succes 
caniada 
(cadetl). 
kovo. __ _____
libere. Radu Ana (43 
Alin Păcurarii (51 kg).

Ține
au oar- 

cu succes la Bal- 
pentru iuniori II 

, desfășurată la Has- 
în concursul de lupte 

Radu Ana (48 kg).
Dănuț

Prefit (55 kg) și Daniel Ioniță 
(63 kg) s-au clasat ne primul 
loc la categoriile respective, 
în competiția de lupte gre- 
co-romane. Cătălin Tudose 
s-a situat pe locul întîi la 
categoria 55 kg.

La Moscova, meciul Karpov — 
Kasparov pentru titlul mondial 
de șah a luat o turnură neaștep
tată. Șalangerul, Garri Kasparov, 
pare să fi intrat în derută, su
ferind a doua înfrlngere 
cutlvă, ceea ce face ca 
întâlnirii să urce la 3—0 
voarea campionului lumii 
toii Karpov. Maniera ' 
acesta îșl domină 
sarul îndreptățește 
că handicapul de 
fi foarte greu de 
știe, este nevoie

oonse- 
scorul 
în fa-

Ana- 
care 

adver-

0 VIGUROASĂ AFIRMARE

Im Intilnirca (Ic tenis din „Cupa Davis"

B.F. GERMANIA
BERLINUL OCCIDENTAL, 

30 (prin telefon). După o pre
zentă de patru ani în întrece
rea celor mai bune 16 repre
zentative de tenis din lume, 
echipa României părăsește 
Grupa Mondială a ..Cupei Da
vis". eliminată cu severul scor 
de 5—0 în meciul cu formația 
R. F. Germania. Soarta întîl
nirii a fost decisă după pri
mele două zile de ioc. La în
cheierea 
sîmbătă. 
germani ... 
cele 3 victorii obținute, 
ficarea în rîndurile 
tenisului. în timp ce 
tivii noștri vor evolua, la edi
ția viitoare. în una din cele 
două grupe zonale europene.

partidei .de dublu, de 
tenismanii vest- 

si-au asigurat prin 
cali- 
elitei 
spor-

H. D BEUTEL. W. POPP — 
A. DÎRZU. M. NĂSTASE 6—3, 
6—1, 6—4. Chiar de la primele 
schimburi de mingi. în în- 
tîlnirea de dublu s-a vădit 
superioritatea cuplului vest- 
german. mai ales pe plan teh- 
nico-tactic. Prin jocul lor 
ofensiv, alternat cu foarte pu
ține momente de aDărare. gaz
dele s-au impus cu relativă u- 
surintă în fata perechii noas
tre. care a părut adesea neo
mogenizată si chiar dezo
rientată. Pentru întiia oară 
— si aceasta chiar într-un meci 
de ..Cupa Davis" -* lui Andrei 
Dîrzu i-a fost alăturat tînărul 
Mihnea Năstase. ceea ce s-a 
dovedit cu totul ineficient. 
Tracul debutului, dar poate 
si o prea mare încredere în 
sine (neiustificată aici) l-au 
făcut pe Mihnea să greșească 
ncnermis de mult, el ce- 
dînd 4 ghemuri De serviciul 
său (Dîrzu cu unul mai puțin), 
si să trimită zeci de retururi în 
aut sau în fileu. Prestația nu 
cu mult mai bună a lui Andrei 
Dîrzu s-a dovedit insuficientă 
pentru echilibrarea iocului si 
tenismanii noștri au trebuit să 
părăsească terenul învinși 
fără drept de apel.

M. WESTPHAL — A MAR
CH 6—0. 8—6. Prin acordul ce
lor doi căpitani de echipă — 
W. Bungert (R.F.G) si A. Bar- 
dan (România) —. ultimele două 
partide de simplu s-au dispu
tat pe distanta a .2 seturi din 
3“. Primul ioc al reuniunii de 
duminică n-a avut istoric 
decît în a doua oarte a sa. 
cîr.d Adrian Marcu a egalat 
de două ori (5—5 si 6—6). dar 
n-a putut împiedica oe tînărul 
său adversar. Michael Westphal 
(19 ani), să facă break-ul deci-

ÎN FINALA „CUPEI DAVIS“
Pentru finala ediției din acest 

an a „Cupei Davis* s-au califi
cat formațiile Suediei și S.U.A. 
(pentru prima oară față In față 
Li acest act al competiției) Iată 
rezultatele semifinalelor: la
Baastad: Suedia — Cehoslovacia 
4—0 (Anders Jarryd, ștefan Ed
berg — Pavel Slozll, Tomas 
Smid 2—8, 5—7, 6—1, 10—8 6—2);
la Portland: S.U.A. — Australia 
3—0 (John McEnroe — Pat Cash 
6—3, 6—4, 6—1, Jimmy Connors
— John Fitzgerald 6—3, 6—3. 6—2, 
McEnroe, Peter Fleming — Mark 
Edmondson, Paul McNamee 6—4, 
6—2. 6—3).

In meciurile de baraj pentru 
grupa mondială s-au jucat par
tidele: la Guayaquil: Ecuador — 
Noua Zeelandă 2—1 (Gomez — 
Simpson 6—1, 11—9, 6—0, Vlver — 
LewL 3—6, 4—6, 3—6, Go
mez, Icaza — Lewis, Simpson
6— 3, 6—2, 6—3); la Londra: Ma
rea Britanie — Iugoslavia 1—4 
(IJoyd, Dowdeswell — Ostoja, Zl- 
vojinovicl 6—3, 9—7, 6—1, Shaw
— Zivojinovlci 6—8. 6—8, 3—6, 
Lloyd — Ostoja 4—6, 1—6, 2—6); 
Ia Aarhus: Danemarca — India 
1—1 (Bastlansen, Mortensen — 
Vijay și Anand Amritraj 6—4,
7— 5, 6—4).

siv. 
tată.

cucerind o victorie meri-

SCHWAIER
7—5. După
părea ca si cistigat

— A. DÎRZU 
un nrim set 

de

H.
9—7. 
care _____ __
Andrei Dîrzu (a condus cu 5—2 
și 30—0 !)> dar pierdut pînă 
la urmă, prin lipsa de concen
trare în joc a tenismanului 
nostru, aceeași imagine era să 
se repete... invers, cind Hans- 
jorg Schwaier a fost egalat — 
în setul 
rînd în 
superior 
gazdelor
cestuia să înscrie în favoarea 
echipei sale si ultimul punct 
al întîlnirii.

doi — de la 3—0. pă- 
dificultate. Un final 

al reprezentantului 
i-a permis insă a-

Ion GAVRILESCU

In 
acum 
presupunerile 
3 puncte va 
remontat. Se 
de 6 victorii 

pentru obținerea deciziei. Dețină
torul titlului a parcurs jumătate 
din drum...

Partida a 7-a, ciștigată de Kar
pov, a avut o desfășurare inso
lită. Pentru prima oară, campio
nul mondial (cu piesele albe) a 
început jocul cu mutarea 1. dî- 
d4, oferind posibilitatea șalange- 
rulul să Intre într-una din va
riantele sale preferate din des
chidere, apărarea Tarrasch. Așa 
cum a făcut-o de mal multe ori, 
Kasparov a avut la Început un 
plus de inițiativă, dar s-a aflat 
mereu în fața unor contra jocuri 
foarte eficace, care l-au adus In 
poziții de cumpănă. La mutarea 
35. aflat șl In „criză de tim- 
cu mal puțin de 2 minute pen
tru restul de mutări pînă la 
controlul de timp, el a comis o 
greșeală, a intrat in poziție Infe
rioară, Iar la întrerupere, vineri 
seara, era evident că va pierde 
doi pioni. Partida n-a mal fost 
reluată sîmbătă. Lipsit complet 
de șanse. Garri Kasparov a a- 
nunțat pe arbitri că cedează.

Partida următoare, a 8-a. ur
mează să aibă loc astăzL
• Time-out in meciul pentru 

titlul feminin, la Volgograd, cerut 
de deținătoarea titlului, Mala 
Ciburdanidze. Plnă la viitoarea 
sa confruntare cu Irina Levitina, 
in partida a 8-a, scorul rămlne 
în continuare egal: 3,5—3,5.

TURNEUL DE BASCHET DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA. 30 

Turneul international 
minin de baschet de la 
sovia a fost cistigat de echipa 
Sparta Praga. care a învins în 
finală cu scorul de 38—55 (38— 
23) pe Wisla Cracovia. In me
ciul pentru locul trei, echipa 
Universitatea Clui-Nanoca a 
întrecut cu scorul de 76—60 
(42—35) formația poloneză

(Agerptes). 
fe- 

Var-

Rov Rlbnik. Alte rezultate din 
ultima zi a competiției : 
Tungsram Budapesta — Spoj- 
na Gdansk 83—60 ; Polonia 
Varșovia — Voința București 
73—66 ; Znicz Proszkow — 
Malbas Suedia 82—59. Gea mai 
bună jucătoare a turneului 
a fost desemnată Magdalena 
Pali (Universitatea Cluj-Na- 
ooca).

CM. DE PENTATLON MODERN-JUNIORI
(Urmare din pag. I)

kuc (Polonia) Lawrence Keyte 
(Canada) și campionul mon
dial Laszlo Fabian (Unga
ria). care au executat parcursul 
fără nici o greșeală, dar au 
trebuit să se mulțumească nu
mai cu 1098 puncte, 
depășirii 
(1:43,00).
s-au situat 
(U.R.S.S.) - 
Gostigian (S.U.A.) — 
ambii penalizați de 
nea. doar pentru 
timpului.

Cu deosebit 
așteptată de < 
tori evoluția 
sportivi români, 
tea si Dragoș Pătrui 
tîi a avut o singură 
cind la obstacolul nr. 2 
a intrat prea tare si a doborît 
bara astfel că 
registrat cel mai 
(1:29,90). a ocupat deocamdată 
poziția a Vl-a (1070 p). Celă
lalt. Dragoș Pătrui. a plătit 
tribut la două obstacole do- 
borîte. astfel că cu 1040 p 
(1:37,00) el ocupă în prezent 
locul 15. Așadar proba de că
lărie. departe de a fi o sim
plă formalitate — așa cum 
se întîmplă de cele mai multe 
ori la concursurile de penta
tlon modern — a constituit în 
prima zi un examen dificil 
pentru tinerii concurenti si se 
întrevede ca si la următoare
le două 
tăzi) să 
strînsă 
sament.

CLASAMENT PROVIZORIU: 
1. Marek Jakuc (Polonia) 1098

datorită 
timpului acordat 

în apropierea lor 
Igor Borovikov 

1092 d si Mike 
1083 p.
aseme- 

depâsirea

interes a fost 
către spccta- 
orimilor doi 

Lucian Țin- 
Cel din- 

eroare. 
'oxer)

deși a în- 
bun timp

serii (programate as- 
se desfășoare o luptă 
cu implicații în cla-

n (1:43,60). 2. Lawrence Keyte 
(Canada) 1098 p (1:43,70). 3. 
Laszlo 
1098 p (1:43,80), 
vikov 
(1:46.60).
(S.U.A.) 
Lucian Țintea 
p... 15. Dragos 
nia) 1040 p.

Astăzi, de la ora 9, la stadio
nul Olimpia, intră în concurs 
ultimele două serii în ca
drul probei de călărie, ur- 
mînd să evolueze si reprezen
tantul tării noastre Gheor
ghe Marian.

Fabian
4. 

(U.R.S.S.) 
5.

1088

(Ungaria) 
Igor Boro- 

1092 p 
■ Gostigian 
(1:48,70). '

Mike
p (1:48,70). 6.
(România) 1070 

i Pătrui (Româ-

Ziua de 1 octombrie 1349 reprezintă un moment de răscru
ce in istoria milenară a poporului chinez. In urmă cu 35 de 
ani, în prima zi a lui octombrie, a fost proclamată Repu
blica Populară Chineză, eveniment memorabil care a mar
cat triumful unei lupte îndelungate, eroice, pline de mari 
sacrificii dusă de popor sub conducerea partidului comu
nist împotriva imperialismului și a reacțiunii interne, pen
tru eliberare națională și socială.

In cele trei decenii și jumătate care au trecut de atunci 
poporul chinez a obținut succese importante în revoluția 
și construcția socialistă, în afirmarea tot mai puternică, pe 
multiple planuri, a Republicii “ 
mondială. Unul dintre aceste 
fizice și sportului.

In 1932, la J.O. de la Los 
Angeles, intre cei 1281 de 
concurenți s-a aflat și un 
sportiv chinez, un alergă
tor de viteză, eliminat în 
preliminarii. După patru ani, 
la Jocurile de la Berlin, au 
luat parte 69 de sportivi chi
nezi, in 1948, la Londra, au 
fost prezenți 33 de sportivi 
și 7 competitori la concur
surile olimpice de artă ; în 
sfirșit, în 1952, la Helsinki, 
40 de sportivi au reprezentat . 
Republica Populară Chineză. 
Dintre toți aceștia nici unul 
n-a izbutit însă să ocupe un 
loc fruntaș, ceea ce a în
semnat, In fond, doar o pre
zență simbolică a sportivi
lor chinezi la Jocuri.

Au trecut anii și iată că 
la J.O. de la Los Angeles 
’84 R. P. Chineză a prezen
tat o delegație numeroasă, 
alcătuită din 353 de per
soane. înaintea începerii în
trecerilor olimpice, unul 
dintre conducătorii lotului 
chinez declara : „...Vrem să 
ne familiarizăm cu sportul 
internațional, vrem să știm 
la ce nivel valoric ne si
tuăm și dorim să învățăm 
privindu-i pe alții. Ambițiile 
noastre sini limitate, dar 
sperăm să cucerim cîteva 
medalii”...

într-adevăr, participarea 
sportivilor chinezi la Olim
piada a XXIII-a le-a oferit 
prilejul unei reale și depli
ne consacrări internaționale, 
ei obținând la Los Angeles 
un bilanț excelent, concre
tizat intr-un total de 31 de 
medalii, dintre care 15 de 
aur și cite 8 de argint și 
de bronz. Aceste succese 
l-au adus delegației R. P. 
Chineze locul patru in da- 

'samentul general — neoficial 
— și in cel alcătuit după 
numărul medaliilor de auri 
Și să nu uităm că la J.O. 
de la Los Angeles au luat 
parte reprezentanții a 140 de 
țări de pe toate continen
tele. Ținînd seama de bi
lanțul realizat s-ar putea 
considera că acesta a fost 
adevăratul... debut olimpic 
al sportivilor chinezi, evolu-

Populare Chineze, pe arena 
planuri este cel al educației

ția lor din această vară, la 
J.O., constituind una dintre 
marile revelații ale compe
tiției olimpice.

Pe arenele Los 
lui au triumfat 
ceri, în cadrul a 
cipline următorii sportivi din 
R. P. Chineză : GIMNASTI
CĂ, sol : Li Ning (2. Lou 
Yun), cal cu minere : LI 
Ning (a împărțit primul loc 
cu Peter Vidmar), inele : Li 
Ning (egal cu Koji Gushi- 
ken), sărituri : Lou Xun ; 
HALTERE : cat. 52 kg : Guo- 
qian Zeng (2. P. Zhou), cat. 
56 kg : Shude Wu (2. R. Lai), 
cat. ~~ ‘ ‘ ‘
cat.
TIR 
Xu, 
wci 
cinci medalii de aur cuce
rite de sportivele chineze : 
GIMNASTICA, paralele ine
gale : Na Yanhong (egală 
cu Julianne McNamara) ; 
SĂRITURI : platformă : JI- 
hong Zhou ; scrimă : flore
tă : Luan Jujie ; TIR : puș
că standard 3X20 f : Wu 
Xiaoxuan ; VOLEI : echipa 
reprezentativă, care, în fina
lă, a dispus de formația 
americană (marea favorită) 
la un scor concludent : 3—0 
(14, 3, 9).

Olimpiada de la Los An
geles a constituit un nou 
pas — foarte important — 
pe drumul presărat de 
succese pe care pășesc 
astăzi tot mai mulți tineri 
din R. P. Chineză, în tot 
mai multe discipline spor
tive. Fiindcă trebuie să 
amintim acum și străluci
tele succese întregistrate la 
ultimele ediții ale „mon
dialelor" de tenis de masă, 
sau la badminton (sporturi 
neolimpice), care se adau
gă numeroaselor victorii 
acumulate la disciplinele 
olimpice (atletism, gimnas
tică, sărituri în apă, volei 
etc.). In acest context se 
înscrie și evoluția tot mal 
bună, de la o ediție la 
alta, a reprezentanților R. 
P. Chineze la Jocurile Asia
tice.

Angel esu- 
in între- 
șase dis-

60 kg : Weiqiang Cheu, 
67,5 kg : Yao Jingyuan; 
: pistol liber : Haîfeng 
mistreț alergător : Yu- 
Li. De subliniat și cele

BALCANIADA DE BOX JOCURILE ASIATICE DIN 1990
(Urmare din pag 1)

timul rund, iugoslavul a mai 
fost numărat o dată și Doru 
Mariccscu a fost declarat cam
pion balcanic cu o decizie de 
3—0.

La „semigrea". Marcel Marcu 
a boxat de la un minut la al
tul tot mai bine și l-a obligat 
pe Miiko Danovski (Iugoslavia) 
să abandoneze în ultima re
priză.

Meci calm la „grea", între 
Gheorghe Preda și Ranko Va
sili evici (Iugoslavia). Pentru 
insistenta sa din ultimele trei 
minute. Gheorghe Preda a fost 
declarat ciștigător cu o decizie 
de 2—1.

..Supergreul" Teodor Pîrjol a 
boxat in stilul său caracteristic 
si a reușit să termine învingă
tor cu 2—1 în fața Iui Slivcn 
Rusinov (Bulgaria), aducînd

astfel echipei României cel de 
al șaselea titlu balcanic. Cele
lalte rezultate finale : muscă : 
Mehmet Osmanov (Bulgaria) 
b.p. (3—0) Radomir Skarita 
(Iugoslavia) ; cocoș : Alexander 
Hristov (Bulgaria) b.p. (3—0) 
Kristo Șandor (Iugoslavia) . 
ușoară : Slobodan Pavlovici (Iu
goslavia) c. neprez. Konstanti- 
nos Tzotzos (Grecia) — acci
dentat . mijlocie mică : Gior
gios Douris (Grecia) b.p. (3—0) 
Valentin Voltcev (Bulgaria).

LA BEIJING
Recent. Comitetele 

tive naționale asiatice 
cis ca ediția din 1990 
rilor Asiatice să se desfășoare 
în R. P. Chineză . ...
iar cea din 1994 la Hiroshima, 
în Japonia. Interesant este fap
tul că în viitor se vor organiza 
Si Jocurile Asiatice de iarnă, 
a căror primă ediție va avea 
loc în 1986 la Sapporo. în Ja
ponia.

spor- 
au de- 

a Jocu-

la Beiiing,

TELEX • TELEX © TELEX ț TELEX © TELEX @ TELEX
BOJfc • Vest-germanul Georg 

Steinherr a dispus, Intr-un meci 
pentru titlul 
per-welther*, 
Cable.

CICLISM Q
țle a ..Trofeului Baracchi*, cursă 
contracronometru, în formații de 
doi alergători, desfășurată la 
Trento, a revenit perechii Moser 
(Italia)— Hinault (Franța), care 
a parcurs cel 98,200 km al tra
seului în lh 54:34. © Tn con
cursul de velodrom de la Medelin 
(Columbia), sovieticul lurl 
polenko 
mondial 
timpul 
„Steaua

european la ..sa
de englezul Jimmy

Cea de a 43-a edl-

Lu- 
a stabilit un nou record 
tn proba de 4 km cu 
de 4:39,12. • Cursa
speranțelor* a revenit,

la cea de a 14-a ediție, france
zului Gilbert Duclos-Lassahe.

HANDBAL ș Competiția Inter
națională feminină de la Vilnius 
a revenit, surprinzător, selecțio
natei de tineret a Uniunii Sovie
tice, care în ultimul joc a termi
nat la egalitate cu reprezentativa 
R.D. Germane, clasată pe locul 
secund : 22—22 (10—13). Pe locu
rile următoare: Esle Vilnius și 
Jalghlrta Kaunas.

HOCHEI PE IARBA • Rezul
tate din cadrul C.E. de juniori, 
care se desfășoară la Roma : 
Franța — Italia 3—1 (0—1), R.F.G. 
— Irlanda 2—0 (0—0) în grupa
„A*. Anglia — Gibraltar 2—0 
(1—0), Olanda — BelgSa 5—0 
(0—0) tn grupa ,»B*.

IN PRELIMINARIILE C.M.
In grupa a 4-a (zona europea

nă) , la Belgrad (10 000 de spec
tatori), Iugoslavia — Bulgaria 0—0. 
Au evoluat formațiile : IUGOS
LAVIA : Stoici — Zoran Vujovici 
(Graclan), Radanoviei, Hadzibe- 
ghlcl, Baljici — Gudelj, Slisko- 
vid, Sesticl, Bazdarevld — Vokri 
(Pancev), Zlatko Vujovici. BUL
GARIA : Mihailov — Petrov, Ara
bov. Markov, Dimitrov — zdrav- 
kov, Iancev, Sadkov. Velicikov — 
Mladenov, Gospodinov.
• In zona Ameridi de Nord. 

Centrale și Caralbelor, la Willem
stad : Antilele Olandeze — S.U.A. 
0—0. Returul — la 6 octombrie.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 3). Atalanta — 

Roma 0—0. Lazio — Intema- 
zionale 1—1. Avellino — Ju
ventus 0—0. Como — Fiorenti
na 0—0. Milan — Cremonese 
2—1. Sampdoria — Ascoli 2—0. 
Torino — Napoli 3—0, Verona

— Udinese 1—0. în clasament 1 
Verona 6 p, Sampdoria 5 p, 
Juventus 4 p. a

SPANIA. Sîmbătă s-au desfășu
rat două meciuri. Betis Sevilla 
a fost învinsă pe teren propriu 
de C.F. Barcelona cu 8—1, iar 
Real Sociedad a Învins pe Ali
cante cu 4—0. Celelalte meciuri 
s-au desfășurat duminică seara, 
iar rezultatele lor nu rvî-au sosit 
pînă la închiderea ediției.

R. F. GERMANIA (et. 6). 
Frankfurt — Bielefeld 3—0, Schal
ke — Braunschweig 3—2, Ham- 
gurg — Kaiserslautern 3—2. 
Dtisseldorf — Bremen 3—2, Ma
nnheim — Urdingen 2—1, KOln — 
Dortmund 6—1, Bochum — Le
verkusen 9—0, Monchengladbach
— Karlsruhe 3—3. Pe primele io-

— ‘ ‘ p.
cu 

cite B ppe ultimele : 17—18.
Dortmund șl Braunschweig cu 
cite 2 p. (meciul VfB Stuttgart
— Bayern Milnchen, 1—3, s-a
desfășurat anterior!

curi : Bayern Milnchen 12 
MOnchenglaobach șl Hamburg
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