
MtOLETAhl DIN TOAT1 ȚAăltg, UNIȚI-V* I

Din toată inima
HAI, BĂIEȚI!

Succes in partidele retur
din cupele europene la fotbal

Mime. la Nicosia, la Bucu
rești. Milano si Craiova, cele 
mai bune patru echipe ro
mânești de club vor În
cerca să rămină In jumăta
tea europeană, CARE CON
TINUA CURSA CELOR 
MAI BUNI.

Ca întotdeauna, examenul 
e dificil. E dificil, deoarece 
Europa întreagă dorește a- 
celasi lucru. în această ca
tegorie intrtnd acum pînă 
si echipele care ieri încă nu 
făceau decit să îngroașe 
numărul formațiilor la start 
(Cine ar fi crezut că o echi
pă cipriotă, de pildă, va a- 
iunge să o învingă cu 4—1 
pe insăsi campioana Bulga
riei iar naționala Ciprului 
va sti să tină in sah o cam
pioană mondială. Italia, si 
o echipă de talia Cehoslo
vaciei ?).

La startul returului, ECHI
PELE NOASTRE PORNESC. 
TOATE CU SANSE. Aces
ta e un adevăr 
poate contesta 
de la această 
retică si pînă 
obiectivului

ta Întotdeauna periculoasă 
pe tarea proprio.

Toate celelalte trai ochlpo 
susțin întUniri pa muchie 
de cutit. Toate echipate 
noastre, ea d advemrtte 
lor. dnt la discreția 
singur goL La discreția 
1—0 sau 0—1. scoc In 
obține victoria finală
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oe care nu-1 
nimeni. Dar 
prismă teo- 

la realizarea 
mai e o cale 

lungă, si sîntem convinși că 
fotbaliștii noștri, care nu au 
pălit în fata unui Feyenoord. 
în fata unui Hamburger 
sau Liverpool, vor sti să în
frunte adversari care, chiar 
dacă poartă nume de mare 
rezonantă. (Roma. Interna- 
zionale). reprezintă, totuși, 
mai puțin decit Interul lui 
Herrera sau Liverpool-ul lui 
Dalglish.

In cvadrupla întîlnire de 
mîine există un mare favo
rit. Dinamo, care pornește 
cu un avans important. Vrem 
să credem că maturitatea 
echipei noastre campioane 
va trece peste tentația de 
a subevalua o echipă ciprio

unul 
unui 
ore 

cel 
puternic, cel hotărît. cel care 
aruncă în luptă totul pentru 
culorile duhului său.

La
poate 
Betis.
ar fi
atît Bordeaux, dt 
serslautern. ca să 
pomenim de Fiorentina, au 
gustat din cupa amară a 
eliminării de Pe tabloul 
Europei. Să sperăm că Uni
versitatea, aflată intr-un mo
ment de răscruce, va sti să 
redevină echipa care a fost 
la un pas de finala „Cupei 
UEFA“.

La București. Steaua are 
— am fi înclinați să o spu
nem — o sansă de prim 
ordin. Va sti Steaua să 
reușească ceea ce așteaptă 
numeroșii săi suporteri, care 
văd in echipa roș-aibastră 
una animată de un spirit 
realmente non T Așteptăm 
cu încredere.

In sfirsit. la Milano, la 
gura vulcanului numit dnd- 
va San Siro. Sportul stu
dențesc e datoare să de
monstreze eă are o clasă 
peste echipa care a șovăit 
în fața Iul Sturm Graz, ceea 
ce a și fost demonstrat in 
prima manșă cu această 
foarte valoroasă echipă care 
este Interul lui Altobclll.

La startul manșei a doua, 
un din toată inima „HAI, 
BĂIEȚI !“ în dificilele con
fruntări de mîine.

Craiova. Universitatea 
realiza. In 
o calificare 
o premieră.

fata tui 
care na 
deoarece 
Si Kai- 
nu mai

Campionatele mondiale de pentatlon modern pentri juniori

• După primele dispute conduc H. Lundblad (Suedia)

și echipa U.R.S.S. • Formația României ocupă locul 6

• Astăzi, de la ora 8,30, începe proba de scrimă
Intr-o ambianță deosebită — 

clubul Olimpia s-a arătat o 
gazdă Ireproșabilă — s-au des
fășurat Întrecerile din ultimele 
două serii ale probei de călărie 
din cadrul celei de a XlX-a 
ediții a Campionatului mondial 
de pentatlon modem pentru 
juniori.

Ca și In ziua precedentă am 
asistat la o dîrză dispută, ti
nerii concurent! căutînd să-și 
valorifice la maximum cunoș
tințele în domeniul echitahei- 
Si de această dată, parcursul a 
solicitat o bună stăpînire a 
mijloacelor 'tehnice. fiecare 
eroare fiind prompt sancționa
tă cu puncte de penalizare, fie 
pentru depășirea timpului acor
dat — în cazul sportivilor care 
au căutat să găsească un ritm 
care să-i ferească de doborîrea 
unor obstacole — fie pentru 
derobări sau dărîmarea barelor. 
După epuizarea evoluțiilor din 
cea de a treia serie, nici unul 
dintre cei 15 pentatloniștl nu 
reușiseră punctajul maxim. 
Doar K. Kosunen (Finlanda) și

H. C. MINAUR
UN DERBY DE BUN NIVEL

TEHNIC ȘI SPECTACULAR
apreciază trei reputați tehnicieni

ai handbalului

Peste 4 000 de spectatori, pre- 
zenti în sala „Dacia", au aplau
dat duminică victoria lui H. C. 
Minaur în derbyul cu fruntașa 
clasamentului. Politehnica Ti
mișoara. După acest rezultat de 
24—19 am solicitat trei opinii : 
ale antrenorului oaspeților, an
trenorului gazdelor și secretaru
lui responsabil al F.R.H. pre-lui responsabil al F.R.H. 
zent și el la meci.

Ing. CONSTANTIN JUDE, 
antrenorul Politehnicii Timișoa
ra : „Echipa n-a jucat cum mă 
așteptam. La acest examen,_bă
ieții mei s-au prezentat timo
rați, depășiți oarecum de miza 
intîlnirii. Este adevărat că 
mi-au lipsit și trei jucători 
(Iancovici. Janto șl Nagy — ac
cidentați). iar Buligan a apărat 
bine in prima repriză 
valoarea Iui in cea de 
Le-aș reproșa arbitrilor 
Marin și Ștefan Șerban îngădu
ința față de gazde la începutul 
meciului, cînd, de Ia 2—2, gaz-

nostru

V. Stingă (Steaua) — golgeterul campionatului
Foto : Iorgu BĂNICA

dele s-au detașat 
la 6—2, precum și 
faptul că împotriva 
noastră s-au dictat 
eliminări și arun
cări de la 7 m, 
băimărenii, în ace
leași situații, fiind 
sancționați doar eu 
-cartonașe galbe- 
bene» și aruncări 
de Ia 9 m“.

LASCĂR PANĂ, 
antrenorul lui H.C. 
Minaur Baia Mare: 
„A fost un meci 
frumos, de foarte 
bun nivel tehnic. 
L-am întrecut mal 
ales tactic pe co
legul meu Jude, Minaur arun- 
cînd la poarta lui Buligan din 
spațiul dintre semicercurile de 
la 6 m și 9 m. In felul acesta, 
l-am scos pur și simplu ~din 
mină pe valorosul goal-kecper 
al timișorenilor. Din echipa

Si sub 
a doua.

Marin

Minaur 
Voinea. 
cum și

s-au evidențiat Măricel 
Porumb și Boroș. pre- 
portarul Petran. care a

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

Divizia „A“ de lupte greco-romane

MECIURI FRUMOASE, ÎNCHEIATE CU CiTEVA SURPRIZE

Henrik Lundblad (Suedia), ciștigătorul probei, intr-o spectacu- 
.................................................... I Foto: I. BĂNICAloasă săritură peste obstacol

L Martinek (Ungaria) au fost 
la un pas de 1 100 p. dar au 
fost „sancționați" de cronome
tru. Primul cu 4 p. iar celălalt 
cu 2 p pentru depășirea tim
pului (1:43,0). Sub aceleași aus
picii a început și ultima serie, 
în cadrul căreia a evoluat Și 
reprezentantul nostru Marian 
Gheorghe. Din păca e și el s-a 
înscris în .regula generală", 
deși a beneficiat de un cal 
bun. Intrînd fără impulsie la 
unul din obstacole, calul a de-

robat, pentru ca. spre finalul 
parcursului să mai doboare o 
bară, astfel că fără aceste 
neatenții M. Gheorghe s-ar fi 
aflat pe o poziție superioară la 
clasament. Deocamdată, el ocu
pă locul 32 eu 1 030 p men 
nîndu-se, ca de altfel și ceilalți 
doi sportivi români (Lucian 
Țintea și Dragoș Pătruî), în

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

DINAMO BUCUREȘTI S-A DISTANȚAT
In campionatul de oină
*

• Surpriza zilei: Laminorul Roman - CP. București 12-11 • Simbătă
și duminică - ultima manșă, cu posibile schimbări de poziții

întrecerile etapei a Vl-a a 
Diviziei „A" de lupte greco-ro- 
mane au foșt — după cum ne-au 
relatat și corespondenții noștri 
— frumoase, de bună factură 
tehnică și s-au. încheiat cu u- 
nele rezultate surprinzătoare : 
Steagul roșu Brașov a reușit să 
ciștige la Marghita, răsturnind 
toate pronosticurile, Progresul 
și Metalul București au cedat 
în fala unor echipe mai modes
te. iar Nicolina Iași a fost în
trecută acasă. Iată cîteva amă
nunte.

SERIA I, București. In sala 
clubului Steaua a avut loc tri
unghiularul C.S.M. Electromureș 
Tg. Mures - A.S.A. Cluj-Na-

poca — Steaua. Cum era de aș
teptat* Steaua n-a avut proble
me în intîlnirile cu cele două 
formații oaspete, mai ales că a 
prezentat o echipă redutabilă, 
în frunte cu campionul olimpic 
Vasile Andrei. Scorul de 7—3 
cu care a cîștigat cele două me
ciuri ne scutește de comentarii 
suplimentare. Dintre luptătorii 
de la Steaua s-au remarcat, 
prin spectaculoasele victorii ob
ținute înainte de limită. Papa 
Monică (cat. 52 kg). George Du- 
mifriu (68 kg). Cornel Taloescu 
(82 kg). Valeriu Vochiță (90 kg). 
Ion Stignei (100 kg) și Vasile 
Andrei (+100 kg). Cu mult in
teres am urmărit ultima con-

fruntare a triunghiularului, a- 
ceea dintre Electromureș. pre
zentă pentru prima oară în 
competiția divizionară, și tină- 
ra formație clujeană A.S.A.. al
cătuită în majoritate din luptă
tori care își satisfac stagiul mi
litar. unii dintre ei chiar ju
niori. Să subliniem mai întîi că 
în tur. tot la Steaua. întîlnirea 
dintre cele două echipe se ter
minase la egalitate. 5—5. victo
ria revenindu-i la punctajul 
tehnic formației din Tg. Mures. 
De astă dată, puțin a lipsit să 
se inverseze rolurile. La prime-

(Continuare în pag 2-3)

In manșa a doua a turneu
lui final al Campionatului na
tional de oină, ediția din 1984, 
găzduită simbătă de stadionul 
din Poiana Brașov, cele cinci 
formații rămase in cursa pen
tru titlu și-au continuat lupta 
pentru un loc pe podium por
nind de la următorul clasa
ment: 1. Dinamo București 12 p, 
2. C.P. București 10 p, 3. Po
litehnica București 
minorul Roman 6 
Nouă Olteni (jud.
4 D.

S-a jucat turneu 
pînă la meciul nr. 
au cîștigat pe toată linia : Di
namo — Viață Nouă Olteni 17— 
4. C.P.B. — Politehnica 12—4. 
Dinamo — Laminorul. 22—9
Politehnica — Viată :îouă 13— 
4. C.P.B. — Viată Nouă 16—8 
Politehnica — Laminorul 24— 
20. Dinamo — Politehnica 16— 
6. Următoarea partidă a adus 
față în față pe multipla cam
pioană a tării. C.P.B.. și ambi
țioasa echipă a laminoristilor 
din Roman (mult schimbată in 
bine, mai ales pe olan disci
plinar). La „prinderea mingii", 
tinografii — mai putini siguri 
ca de obicei în combinații — 
n-au putut lovi decit trei ad
versari. în timp ce elevii tînă- 
rului instructor voluntar Ion 
Chifan au reușit să obțină din 
..bătaia mingii1 
plimentare prin P. 
(2). ~ “ 
(1). Gh. Dascălu (1) si V. Be- 
reș (1). La pauză scor egal: 
6—6. Trecînd la ..prinderea 
mingii", oiniștii din Roman, 
bine conduși de mai experi- 

jnentatul lor miilocaș-centru. P.
Gălăteann. si-au jucat adversa
rii aproape An flecare careu, 
refăcînd de fiecare dată te-

renul nierdut datorită nunctelor 
suplimentare obținute la „bă
taia mingii" de bucurestenii M. 
Stănescu (2). M. Dragomir (1). 
Al. Putinței (1) si C. Popescu 
(1). La scorul de 11—10 pentru

8 p. 4. La- 
p. 5. Viată 
Teleorman)

simplu si
7 favoritele

6 puncte feu-
_____  ___ Gălățeanu
S. Puiu (1). D. Enășoaie

■H

N. Păsărică — un jucător 
complex de oină

C.P.B., cînd . pe culoarul de 
întoarcere se mai afla doar un 
singur bucureștean O. Robes- 
cu — cunoscut ca un 'excelent 
apărător —, acesta a fost sur
prins în mișcare si lovit clar de 
mărginașul advers, P. Blaj 
astfel că partida se încheie cu 
o victorie la limită, 12—11, a 
laminoristilor. care-i relansează 
ne aceștia în luata pentru un 
loc oe podium.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag 2—3)



In etapa a ll-a a Diviziei „A“ de popice N. PURAVEȚ-PE PRIMUL LOC |

ECHIPELE CAMPIOANE IN FORMA PUNA ÎN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK|
In campionatul Diviziei „A 

de popice ■-» discutat sîmbătă 
etapa a II-», in care echipele 
favorite au cîstieat. chiar dacă 
nu evoluau pe teren propriu 
Au fost si rezultate neastepta- 
te. ca. de pildă, victoriile reali- 
zate în deplasare de formațiile 
masculine Victoria Timișoara 
(la Satu Mare) si C.F.R. Con
stanta 0a Galati). Dar iată re
zultatele etapei :

FEMININ • Voința Bucu
rești — Lșromet 
2441—2384 p (scor 
5—1). Victorie clară 
campioane, care se 
pentru turneul final ... 
programat peste două săptă- 
mîni. Primele jucătoare din 
cele două formații au fost : 
Elena Andreescu — 436 si. res
pectiv Rodica Păduretu — 418. 
(P Ignatencu-coresp.) • Me- 
trom Brașov — Gloria Bucu
rești 2362—2348 (4—2). Partidă 
echilibrată. în care gazdele au 
condus tot timpul. Performera 
reuniunii a fost bucuresteanca 
Octavia Ciocîrlan cu 420 p d. 
De la Metrom cea mai bună 
s-a '------ - --------
418. (C. Gruia-coresn.) ® Vo
ința Timișoara — C.S.M. Reșița 
2369—2219 (4—2). Formația gaz
dă. mai omogenă, a ciștigat 
relativ ușor, dar cele mai mari 
rezultate individuale le-au a- 
vut resîtencele Stoica — 420 
și Bontașiu — 419. De la Vo
ința s-a remarcat Davitoiu — 
409. (C. Cretu-coresp.) ® Voin
ța Odorheiu Secuiesc — Hidro
mecanica Brașov 2358—2407 (2— 
4). Joc ciștigat ne merit de 
sextetul brașovean. Cele mai 
mari rezultate le-au obținut 
Mariana Constantin (IT) si 
Margareta Ferenc (V). fiecare 
Cite 430 p d. (A. Pialoga-co
resp.) • Voința Oradea — _E- 
lectromurcs Tg. Mures 2285— 
2255 (4—2). Dună cinci schim
buri conducea Electromureș. cu 
un avantaj substantial — 11 P. 
dar Ibolya Mathe — ultimul

București 
individual 
a echipei 
pregătește 
al C.C.E.,

dovedit Emma Istvan

schimb al Voinței — a dispus 
de Ilona Bartha cu 443—372 p d, 
si astfel orădencele au ciștigat 
partida. (I. Ghița-eoresp.) • 
Dacia Ploiești — Voința Plo
iești 2386—2230 (1—2) • Petro
lul Băicoi — Rapid București 
2482—2416 (4—2) • Chimia Ro
man 
2250 (2—42 » Voința Tg. Mu
te? ' .............. *
(5—1) • Dermagant Tg. Mureș
— Mucava Molid Vama 2292— 
2212 (4—2).

MASCULIN 
mei Cîmpia 
Baia Mare 
Formația băimăreană. campioa
na țârii, care va juca și ea in 
turneul final al .Cupei campio
nilor europeni", a trebuit să 
depună eforturi mari pentru a 
ciștiga jocul cu noua promova
tă In divizie. Cel mai bun com
ponent 
pionul 
Aurul, 
popice 
De la 
cu 900 
Olimpia București — Frigul 
București 4921—4733 (5—I).
Olimpia, cu toate că a folo
sit trei juniori, s-a impus cu 
autoritate. Cei mai eficace ju
cători : Tudor — 
pectiv. Musceleanu 
Cosiache-coresp.) • 
torul Galati — C.F.R 
ta 4998—5023 (2—4). 
au avut o prestație 
china constănteană 
victoria. Ea a avut în juniorul 
Frigea cel mai bun concurent
— 912 p d. (T. Siriopoi-eoresp )
S Carpati Sinaia — Voința 
București 4995—4702 (5—1). Lo
calnicii s-au impuș clar, ei 
avind în Sindrilaru — 871 și 
Nicoară — 849 cei mai pre
cis! iucători. De la Voința s-a 
remarcat doar Bănescu — 335. 
(V. Feldman-coresp.) • Elec- 
tromures Tg. Mures — Metalul 
Hunedoara 5291—5078 (5—1).
Cei doi componenta mureșeni

Voința Galati 2191—

U.T. Arad 2451-2291

• Industria sîr- 
Turzii — Aurul 
5228—5261 (2—4).

al echipei a fost cam- 
lumii. Iuliu Bice, de Ia 
care a doborît 961 de 
din 200 lovituri mixte, 
gazde s-a impus Dcac. 
p. (P. Tonea-coresp.) •

București - 
4921—4733

390 si. res- 
— 815. (N. 

Construe- 
Constan- 

Locaînicii 
slabă, e- 
meritînd

DIVIZIA „A" DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag 1)

le două categorii de greutate 
au ieșit învingători luptătorii 
de la Electromureș. după care 
clujenii au avut o revenire 
•pectaculoasă, egalînd și apoi 
detașîndu-se la 4—2. Dar, la ur
mătoarele 4 categorii. tinerii 
clujeni au fost nevoiti să ce
deze. cu toate că au avut. In 
unele cazuri, avantaj de puncte. 
Rezultat final : 6—4 pentru E- 
lectromureș. In Încheiere. să 
menționăm faptul că și la a- 
ceastă etapă arbitrul ploieștean 
Constantin Constantin a fost la 
înălțime, deși s-a văzut nevoit 
să se afle pe saltea la toate 
partidele, deoarece arbitrul Teo
dor Balaș (Brașov) nu s-a pre
zentat ! Arbitrul 
Gheorghe Cișmaș _______
merită, la rîndu-i, un califica
tiv maxim.

C. MOLDOVEANU
Marghita. Puțini dintre cei 

prezenți la triunghiularul C.F.R. 
Timișoara — Steagul roșu Bra
șov — Bihoreana Marghita ar 
ft acordat vreo șansă formației 
brașovene după rezultatele mai 
puțin satisfăcătoare din ultime
le etape. Îndeosebi după acel 
1—# la Tg. Mureș, cu Electro
mureș. Favorită era C.F.R., 
fruntașă In seria respectivă, și 
Bihoreana, care lupta în fata 
propriilor suporteri și se afla 
in cursa pentru evitarea retro
gradării. Surpriza Insă s-a pro
dus : Steagul roșu a învins pe 
Bihoreana cu 6—4, și pe C.F.R. 
Timișoara cu 22—18 la puncta
jul tehnic, meciul lncheindu-se 
la egalitate. 5—5. în cel de al 
treilea med. C.F.R. — Bihorea
na 6—3. (A. PAȘCALAU — 
eoresp.).

principal, 
(București),

SERIA A H-a, Tg. Jiu. In lo
calitate s-au disputat nu mai 
puțin de 5 partide, două dintre 
ele fiind restante. Aproape toa
te s-au terminat cu rezultate 
scontate, excepție făcînd doar 
Infrîngerea cunoscutei formații 
bucureștene Progresul în con
fruntarea sa cu Chimistul Rm. 
Vilcea, o echipă aflată pentru 
prima dată în primul eșalon. 
4—6. Celelalte rezultate : Chi
mistul cu I.U.R.T. Vulturii Lu
goj 6—4 și cu Centrul de antre
nament Tg. Jiu 5—5 (19,5—19). 
Progresul — Centrul de antre
nament 6—4 și Centrul de 
trenament — Vulturii 
ION — coresp.).

Craiova. Două 
partide care au 
Craiova rămin în 
decise, deoarece

6—4.

cele 
loc

HI PIS M
t i

Prim plecarea Iul Perj ar la 
herghelie, luțpta pentru șefia 
furtului a fost tranșată in fa- 
▼oarea lui Hemeiuș, care în 
cursele de semifond și fond și-a 
învins fără drept de apel ad
versarii, deși le acorda serioase 
avantaje. Antrenorul N. NicoJae 
are, de asemenea, mari merite 
ta obținerea acestor performan
țe. Tot din această formație, un 
alt reușit produs, Ogor, s-a În
scris printre învingătorii reuniu
nii de sîmbătă. O altă formație 
care a reușit două victorii, es-ie 
aceea a lui G. Tănase, care ast
fel s-a apropiat de etermiâ său 
rival 
der 
doar 
luptă
nașe

M. șteiămcscu, actualul 11- 
acesta dim urmă reușind 

o victorie, cu Silica, la 
mare cu Sadlna, G. Ta

ft Învins cu Orslna, pe care

an
te.

trei 
la 

ne-

din 
avut 
continuare 
la unele cate

gorii au fost aminate meciurile
unor luptători aflati peste ho
tare. Este vorba de C.S.M. 
Craiova — L. C. Dacia Fite ti 
4—4 și L. C. Dacia — C.S.M. 
Reșița 6—2. Dacă Ia prima con
fruntare restantele vor decide 
învingătoarea. la cea de a doua 
formația piteșteană nu mai poa
te pierde. întîlnirea dintre 
C.S.M. Craiova și C.S.M. Reșița 
s-a încheiat cu victoria echipei 
locale : 6—4. (V. POPOVICI — 
coresp.).

SERIA A IlI-a, Tulcea. Me
ciuri foarte frumoase, susținute 
de cele două echipe de pe ma
lul Dunării. Progresul Brăila si 
Delta Tulcea. In compania for
mației din Sinaia. Carpati. Spre 
satisfacția spectatorilor din lo
calitate. Delta a repurtat vic
torii la scor : 7—3 cu Progresul 
și tot 7—3 cu Carpati. Mai 
„strîns*. ca rezultat si desfășu-

ai lotului national. Ilie Hosu 
si Gheorghe Silvestru, au fost 
cei mai buni iucători cu 930 
si. respectiv. 923 p. d. (T. Piuș- 
eoresp.) • Gloria București — 
Petrolul Cîmpina 5327—1939 
(6—0) • Rulmentul Brasov — 
Metalul Roman 5101—1992 (2—1) 
• Unio Satu Mare — Victoria 
Timișoara 4948—1956 • Jiul Pe- 
trila — C.F.R. Timisoara 5198— 
5063 (4—2). Foarte bine au ju
cat de la „mineri" Scortea — 
912 si Miclea — 907. iar de la 
feroviari Matho — 067. (T. Cor- 
nea-coresp.) • Constructorul 
Tg. Mureș — Tehnoutilaj Odor- 
heiu Secuiesc 5171—5006 (4—2).

Campionatul individual de 
dirt-track, ediția din 1984. a 
continuat cu etapa a 4-a. des
fășurată duminică pe pista sta
dionului Voința din Sibiu.

Participantii și-au disputat în- 
tîietatea în formula de 16 aler
gători in 29 de manșe, furnizind 
întreceri mult apreciate de cei 
aproape 5 000 spectatori. Confir- 
mindu-și valoarea, candidatii la 
locurile fruntașe, sibienii N. 
Puravet. S. Ghibu și stelistul S. 
Postolache^ au fost principalii 
animatori. lor alăturîndu-li-se 
D. Stoica, M. Dobre și juniorul 
.D Bogdan. Din păcate. în man
șa a ll-a, bucureșteanul D.

Gașpar. un alt pretendent la 
un loc pe podium, s-a acciden
tat intr-o busculadă cu brăilea- 
nul G. Scarlet.

CLASAMENTELE : etapă — 
1—2. N. Puravet. S. Ghibu (am
bii de la I.P.A. Sibiu) 14 p. 
3—4. S. Postolache (Steaua). D. 
Stoica (I.P.A.) 12 p. 5. M. Do- 
bre (Metalul Buc.) 11 p. 6. D. 
Bogdan (Voința Sibiu) 10
general — 1. N. Puravet 54 p, 
2. S. Postolache 46 p. 3—6. S. 
Ghibu. M. Dobre. D. Gașpar 
(Met. Buc.) si D. Bogdan cite 
41 p.

p ;

I, IONESCU — coresp.

REZULTATE VALOROASE ÎN CONCURSUL ATLEȚILOR JUNIORI II
Desfășurat 1* finele săptămini: 

trecute, pe stadionul .,23 Au
gust- din Capitală — devenit de 
acum gazda tradițională a ma
rilor competiții atletice — Con
cursul repub. can al juniorilor 
de categoria a H-a (băieții năs- 
cuți in 1967—6». fetele născute in 
’.968—69) a relevat Încă o dată 
marele izvor de talente pe care 
Ii are atletismul nostru. Ast
fel. deși eițiva 
eestei generații 
Întreceri, fiind 
națl In echipa 
noastre pentru 
Ucraineană, de la Vinița, 
țațele bune și 
merii nu au 1.
rantâ s-a dovedit a fi reprezen
tanta C.S.Ș. Cetatea Deva. Ana 
Pădurean (antrenor — Ortwin 
Scheible), care continuă frumoa
sa tradiție a semifondistelor de 
valoare crescute la această uni
tate. O notă bună pentru repre
zentanții clubului „Viitorul- 
București (prof. Marta Simian, 
antrenor coordonator — C. Mu- 
șat). care au ciștigat șapte pro
be. De menționat bogata parti
cipare de care s-a bucurat 
eest concurs.

Rezultate : BĂIEȚI : 100 m :
Val. Chiriac (CSȘ 4) 11.1S. C.
Oberschl (CSȘ Suceava) 11.27 : 
200 m : Oberschi 22,26, Chiriac

nostru.
dintre liderii a- 
au lipsit de la 
(deja !) selecțio- 

de tineret a țării 
meciul cu R.S.S. 

rezul- 
, implicit, perfor- 
,psit. O mare spe-

a-

rare, meciul dintre Progresul si 
Carpati a luat sfîrșit cu victoria 
primei echipe : 6—4. (P. COM- 
ȘA — coresp.).

Constanta. Derbyul seriei, me
ciul dintre Farul Constanta și 
Metalul București a fost aprig 
disputat, după cum reiese și 
din rezultatul final : 5—5 (22— 
18). Farul a ciștigat detașat în
tîlnirea cu Industria sîrmei Bu
zău : 9—1. Surpriza s-a produs 
însă la finele confruntării din
tre cele două echipe oaspete. 
Metalul, prezentă în Divizia 
„A" încă de la primele sale e- 
ditii. a pierdut în fata forma
ției buzoiene. intrată anul acesta 
în competiția divizionară ! Me
ciul s-a terminat la egalitate. 
5—5. dar buzoienii au avut un 
punctaj tehnic mai bun : 22—17 
în favoarea lor. (S. NACE 
coresp.).

Medgidia. Multipla campioană 
a tării. Dinamo București, a 
fost aplaudată la Medgidia pen
tru frumoasele sale evoluții :
7— 2 cu Muscelul Cîmpulung și
8— 2 cu I.M.U. Medgidia. In cel 
de al treilea meci. Muscelul — 
I.M.U. 5—4. (A. RADU-coresp.)

SERIA A iV-a, Iași. Prezen- 
tîndu-se bine pregătiți, luptă
torii de la C.S.M. Suceava au 

reușit frumoasa performanță de 
a cîstiga la Iași in fata Nicoli- 
nei cu 7—3. după care au dis
pus și de Dunărea Galati cu 
8—2. Nicoiina — Dunărea 7—3. 
(Al. NOUR — coresp.).

Bacău. Rapid Bucurșeti, echi
pă care se numără printre frun
tașele seriei, a ciștigat ambele 
confruntări : 7—2 cu S. C. Ba
cău si 5—4 cu C. S. Botoșani. 
Partida C. S. Botoșani — S.C. 
Bacău, încheiată cu 4—4, a ră
mas nedecisă, două meciuri 
fiind restante. (I. 1ANCU — 
coresp).

HEMEIUȘ - NOUL CAMPION AL TURFULUI 
handicapenrii au gratulat-o cu o 
nouă victorie, șl cu Krauss, 
frumos condus de B. Manea, șl 
el scăpat în handicap _ ‘ 
cînd ?). Lulnd un start lansat, 
Honorică a reușit să învingă la 
fotografie pe Racșa, reaiiztnd un 
nou record de 1:31,2/km. Sim: a- 
na, adusă cu precizie pe linia 
dreaptă’ la sosire de V. Pătraș- 
cu, a produs 
zilei, Strudel, 
mos salt de 
fără probleme, 
slt, la rlndui

REZULTATE
I : 1. Focșa (Soîcan) 1:34,2, 
Spic, 3. Simileasca. Cota : cîșt. 
2,40, ord. triplă 134. Cursa a 
n-as 1. Strudel (Oană) 1:41,1, 
2. Vibra. Cota : cîșt. 1,80, ev. 4. 
Cursa a III-a : 1. Simiana (Pă- 
trașcu) 1:38,0, 2. Refuz. Cota :
cîșt. 1,80, ev. ÎS. Cursa • IV-a :

(pînă

prima surpriză a 
arăttnd un fru7 

valoare, a Învins 
iar Focșa șl-a gă- 
ei, alergarea. 
TEHNICE : Cursa 

2.

Hemeiuș (N. ‘Nicolae) 1:25,8, 
Trifoi, 2. Suditu. Cota : clșt. 
ev. 30, ord. triplă 172. Cursa 
V-a î 1. Ogor (Boiitan) 1:27,0, 
Respect. Cota: clșt. 3, ev. 15, 

triplu HI—IV—V 668. Cursa a
\T-a: 1. Krauss (B. Manea)
1:27,2, 2. Crișan, 3. Reacția. Cota: 
cîșt. 1,20, ev. 10, ord. triplă 165. 
Cursa a VH-a : 1. Orsina (Tăna- 
se) 1:26,6, 2. SufflX, 
Cota : cîșt. 1,40, 
plă 409, triplu 
Cursa a VlII-a : 
nescu) 1:31,2, 2. 
reu. Cota : cîșt.
triplă 368. Cursa a IX-a : 1. Si
lica (Vasile) 1:30,0, 2, Sadlna.
Cota : dșt. 5, ev. 16, ord. 25. 
Pariul austriac s-a ridicat !a 
suma de 18.695 lei șl s-a Închis.

1. 
2.
3,
■
2.

3. Secărica. 
ev. 9, ord. tri- 
v—vi—vn 130. 

1. Honorică (Io- 
Racșa, 3. Odo- 
6, ev. 23, ord.

ev.

4. MOSCU

22 27 ; 400 m : L. Mirza (CS Bră
ila) 49.87, I. Duțică (CSȘA Cra
iova) 50,53 ; 800 m : ’ ---------
(CSȘ 
Barbu
1500 m
(CSȘA
3000 m 
tești) 8:36,20, CI. 
Mediaș) 8:44,10 ;

I. Tomescu
Rm. Vîlcea) 1:52,66, V. 
(Știința Moreni) 1 :52,70 ; 
: Barbu 3:55,26, "

Cluj-Napoca)
G. Pop 

____ ________ 3:56,27 ; 
Val'. Coroja (CSM Pi- 

Balogh (CSȘ 
______„ _____ _ 5000 m : Pol> 
15:13.72,' M. Bug’a (CSȘ Călărași) 
15:16,61 ; 110 mg : M. Cirligeanu 
(Viitorul) 14,82, C. Sarcu (Viito
rul) 15,06 ; 400 mg : G. Godoro- 
ja (Viitorul) 54,55, C-tin Popescu 
(CSȘ Rm. Vîlcea) 54.86 ; 1500 m 
Obst. : I. Gorovei (CSȘ „M. E- 
minescu* Iași) 4:13,62, C-tin. Ga- 
vrtlă (CSM Pitești) 4:15,44 ; lun
gime ; G. Totll (CSȘA Cluj-Na-

- Sărăcilă (CSȘ 
triplusalt: C. 
14,68 m, M.

Ploiești) 14.63 
Busuie (CSȘA 

___ ____ „____, ___ m, Val. Juncu 
(CSȘ 3 Steaua) 1,95 m; prăjină: 
N. Hăduca (CSȘ 4) 4,00 m, T.
Vintilă (CSȘ 5) 3,90 m ; greu
tate : M. Călin (CSȘA Craiova) 
15.38 m, L Giuglea (CSȘ 2 Con
stanța) 14,00 m ; ciocan : L. G. 
Ion (Viitorul) 60,88 m, G. Chiriac 
(CA Roman) 54,30 m ; disc : M. 
Halmaghi (CSȘ Șoimii Sibiu) 
51.70 m. Gh. Gușat (CSȘ Zalău) 
49.80 m ; suliță : Ci. Popa (CSȘ 
5) 62.38 m, S. Botezaitu (CSȘ
Tulcea) 61,86 m ;
C-tin Roșu (CSM 
46:19,0, L. Teodorescu 
C-lung) 49:24.0 ; 4X100 
4 București I 43,45 — 
cord național pentru echipe de

poca) 6.9S m, D. 
Brăila) ----
Barbu
Visarion (Petrolul 
m ; înălțime : C. 
Cluj-Napoca) 2,01

6.93 m ;
(Viitorul)

Botezaitu
10 km marș : 

Suceava) 
(Muscelul 
m : CSȘ 
nou re-

club, CSȘA Cluj-Napoca 43,76 ; 
4X400 m : CSȘ Reșița 3:26,26, 
CSȘ Brăila 3:26,27; FETE: 100 m: 
Corina Roșloru (CSȘ 2 Galați) 
12,20, Marinela Lazăr (Rapid) 
12,41 ; 200 m : Roșioru 24,64, Lă
crămioara Andrei (CSȘ Roman) 
25,15 ; 400 m : Andrei 55,92, Vio
leta Vlad (CS Brăila) 56,32 ; 
800 m : A.na Pădurean (CSȘ Ce
tate Deva) 2:07,57, Adriana Du
mitru (CSM Pitești) 2:08,74; 
1500 ni : Pădurean 4:22,12, Cătă
lina Gheorghiu (CSȘ „M. Emi- 
nescu" Iași) 4:27,75 ; 3000 ni :
Gheorghiu 9:34,26, Dorina Calenic 
(CSȘ Tulcea) 9:39,92 ; 100 mg :
Daniela Neaga (Viitorul) . 14,31, 
Leniuța Birzu (CSȘ 2 Constanța) 
14.49 ; 400 mg : Marileria Docea
(CSȘA Craiova) 59,78 m. Ana 
Maria Drăghia (Viitorul) 60,44 ; 
lungime : Mihaela Onofrei (CSȘ 
1 Galați) 5,89 m, Simona Avram 
(CSȘ 5) 5,56 m ; -----
lina Astafei (CSȘ 
m, Daniela Ene
l. 72 m ; greutate :
(Dinamo) 13.67 m, 
(Metalul) 12,50 m ; .....
Dincă (CSȘ C-lung Muscel) 46.00
m, Reka Pozna (CSȘ 2 Sf.
Gheorghe) 40,34 m ; suliță : Va
lentina Sirbov (CSȘ Tulcea) 
43,58 m, Aurica Bujniță (CSȘ 
Codlea — CSȘ 7) 43,36 m : 3 km 
marș : Lenuța Ignat (Viitorul 
Vaslui) 14:20,21, Vlenu.șa Coșcru 
(CSȘ Vaslui) 14:47,00 ; 4X100 m: 
Viitorul I 48,56. CSȘ Brăila 49.43; 
4X400: Viitorul 3:51,79.
Cluj-Napoca 3:53.83.

Înălțime: Ga- 
3 Steaua) 1,30 

(CSȘ Brăila) 
Jana Căpățînă 
Milraela Oană 

disc : Diana

CSȘA

Andi VILARA

CAMPIONATUL DE OINA
(Urmare din pag I)

După această neașteptată în- 
frîngere. tipografii — cotati 
printre principalii candidați la 
primul loc — au trebuit să sus
țină meciul derby cu lidera 
campionatului. Diriamo Bucu
rești. deținătoarea titlului. Des
cătușați parcă de miza jocu
lui. tipografii au 
dezinvoltură Ia 
mingii". în timp 
tea dinamoviștilor 
găsit precizia în mînuirea bas
tonului. altădată net superiori 
la acest capitol. E drept. lor 
li s-a opus si fundașul tipo
grafilor. M. Simoiu. sîmbătă în 
vervă deosebită, care a prins 
toate mingile expediate în zo
na de trei sferturi sau de fund. 
Prima repriză s-a încheiat cu 
scorul de 8—4 pentru C.P.B. 
(dinamoviștil au realizat doar 
4 puncte suplimentare prin N. 
Paulescu — 2. Gh. Grigore — 
1 și FL Dincă — 1. iar tipo
grafii au lovit 4 adversari). 
Intrînd la „bătaia mingii". 
C.P.B. își mărește avantajul la 
10—4 printr-o frumoasă execu
ție a lui A. Burcică si putini 
mai credeau In revenirea cam
pionilor. Si totuși, această re

acționat cu 
„prinderea 

ce majorita- 
nu si-au re-

UN DERBY
(Urmare din vao I)

apărat excelent in repriza a 
Ii-a. Apreciez ca foarte bun ar
bitrajul cuplului Marin Marin
— Ștefan Șerban".

LUCIAN GRIGORESCU — 
secretar responsabil al F.R.H. : 
..A fost un meci frumos. între 
două echipe bune. H. C. Minaur 
a ciștigat pe merit, folosind mai 
eficient momentele de superio
ritate numerică. Edificator în 
acest sens este si faptul că ju- 
cînd — în unele momente — 5 
contra 6. Minaur a reușit să în
scrie de cite două ori și să pri
mească numai cite un gol. Po
litehnica este o echipă de viitor, 
în momentul de față «mecanis
mul» ei nefiind încă rodat. Bun 
arbitrajul cuplului bucureș- 
tean Marin Marin — Stefan 
Șerban. cu observația că n-a 
fost suficient de sever fată do 
jocul prea tare — în apărare
— al băimărenilor Porumb și 
Flangea și al timișoreanului 
Kniiff'ț x

| STANE

| • Ca

I
I
I

ieri
După 

noastră, 
susține 
partida-i 
cadrul i 
campioni

I
I
I
I
I

Minutul 
(tricoul J 
doilea gr

na

Dinamo 
decînd 
gistrat I 
tămîni ] 
din Șose 
i—1 în 
pregătiți 
Gheorgh

In ve 
Nicosia.

venire s-a produs, datorită cen- 
trului-miilocaș dinamovist N. 
Păsărică, un neobosit dispecer* 
si inspirat trăgător, care a știut 
să-si mobilizeze coechipierii în 
momentele dificile. Cînd ni
meni nu se mai aștepta, el si-a 
pus Colegii în... mină. Dotat cu 
o mare capacitate de concen
trare. N. Păsărică a exploatat 
cu abilitate momentele de de
rută ale unor jucători adverși. 
pe patru dintre aceștia lovin- 
du-i chiar în prima fază de 
apărare. în pofida faptului că 
tipografii le-au fost superiori 
la „bătaia mingii", unde au ob
ținut 8 puncte suplimentare 
prin A. Burcică (2). Al. Geor
gescu (2) Gh. Drăghici (2). P. 
Stoian (1) si Al. Putinței (1). 
dinamoviștii au rămas neînvinși 
pînă în prezent, cîstigînd în 
final cu 20—16, în fața unei 
echipe care, ca si în meciul 
anterior, a arătat evidente ca
rențe în sistemul de apărare.

înaintea ultimului tur al fi
nalei ne tară, care va avea Ioc 
sîmbătă si duminică ne Sta
dionul Tineretului din Capita
lă. clasamentul are următoarea 
înfățișare : 1. Dinamo 24 p. 2. 
C.P. București 18 p. 3. Poli
tehnica 16 p, 4. Laminorul 14 
p. 5. Viată Nouă Olteni 8 p.

ȘT
I
t
I
I
I

I
I
I

• 3OI,I

că Wl 
pornește ] 
tul actua 
eflte doua 
Grecia, 1 
prezentan 
F. C. Ar 
teșenil v 
bombrie, 
nind, in 
gora, p« 
precedent
• INTti 

LE DE T 
selecționa 
ține, in 
două pai 
tare. Iati 
logică. A 
selecționa 
tuni echil 
între 17 • 
mică rea 
UlE.F.A. 
tăzl din

I turneu li 
le-cționats 
tot pant:

I
publica 
partide 
sen (21 
(23 octO]

Se desprinde, deci, faptul că 
meciul H. C. Minaur — Poli
tehnica a fost Intr-adevăr un 
derby, un spectacol care a sa
tisfăcut atît exigentele specta
torilor. cît șl pe cele ale spe
cialiștilor. Ceea ce înseamnă că 
ambele formații își merită locul 
în elita campionatului primei 
divizii și că cei doi tehnicieni 
— antrenorul emerit Lascăr Pa
nă și ing. Constantin Jude 
confirmă a fi profesioniști 
marcă.

CLASAMENTE 
MASCULIN

de

4.
5.
«.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Rulme 
Mureș 
Textil;
TERO1 
Text. 
Cont.
A.E.M. 
Progr. 
Rapid

^,TI
PEI

In intri 
cu „Trofi 
situația :

FEMINI
1. Mari

1. STEAUA 5 5 0 0 156—119 15 Rm. Vnc
2. H. c. Minaur 5 4 10 135— 98 14 Mariana i
.3 „Poli- Tim. 5 4 0 1 120—105 13 3. Rodica
4. Dinamo Buc. 5 3 11 131—122 12 Iași) 61 ;
5. Știința Bacău 5 3 0 2 132—116 11 reșul Tg.
fi. Dinamo Bv. 5 2 12 102—108 10 Gheorghe
7. Co-nstr. Arad 5 12 2 122—136 9 stanța) 4J
8. Constr. Or. 5 2 0 3 119—136 9 (Coiifecțla
9. Carpați Mîrșa 5 113 109—125 8

10. Univ. Cr. 5 0 2 3 107—119 7 MAS CUI
11. „U“ Cj.-Nap. 5 10 4 96—131 7 1. Vasi
12. Mim. Cavnio 5 0 0 5 119—142 5 de goluri

(Politehni
FEMININ Măricei 1

Baia Ma:
1. ȘT. BACAU 76 n1 187-133 20 (Știința I
2. Chim. Rm. V. 7 6 0 1 188-156 19 Jenea (C
3. Hidroteii. C-ta 7 4 2 1 146-129 17 t Marian



PÎNĂ LA STARTUL RETURULUI „EUROPEAN
RÂ UN SINGUR ABSENT EFORTURI PENTRU

ANDONE LA STEAUA BOLONI REFACEREA

• A.S Roma sosește astăzi LUI IORGULESCU

o

plecat
Io București

campioana 
mresti. va 
i Nicosia 
lonia. din 
al Cupei 

. Firește

partida de sîmbătă. din 
Buzău.

REZULTATELE ETAPEI A V-a A DIVIZIEI
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 7 octombrie)

Dună . . ___
campionat, cu Gloria 
preocupările tuturor componen- 
tilor echipei Steaua s-au în
dreptat asupra meciului retur 
cu A.S. Roma din .Cupa cu
pelor". Duminică întreg 

RECUPERAȚI»

ui Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea. Augustin 
le fundașul vilcean Ancuța, înscrie cel de al 
zi campioane. !l dorim pe virful de atac di- 
de productiv și în partida de la Nicosia.

Foto :■ Dragoș NEAGU

• Bcils A sosit lcrl
In Capitula șl pleacă
azi la craloia

lansă, ju- 
itul inre- 
louă săp- 

stadionul 
sel Mare : 
jucătorilor

Dinu si

ei de la 
deplasat, 
excepția

[entro cu- 
galbene).

IRI

fectivul de jucători a efectuat 
un ușor antrenament, după care 
a urmat un program de refa
cere. Ieri, formația militară a 
făcut un antrenament cu conți
nut complex, fizic, tehnic, tac
tic. Astăzi este programată o 
nouă ședință de instruire. în 
care accentul va fi pus pe fac
torul tactic. îmbucurător fap
tul că, cu excepția lui Boloni, 
ceilalți jucători se află într-o 
perfectă stare de sănătate. A.S. 
Roma soseste astăzi la prînz, 
în Capitală, iar în cursul după- 
amiezii va efectua un antrena
ment de acomodare pe sta
dionul Steaua.

t-O NOUA 
Lc>»nice".

B
dub 

La star- 
vor alinia 

Bulgaria, 
furcia. Re- 
lastre stnt 
Bacău. Pl
oi, 4 oc
tet, tntîl- 
Stara Za

ra ediției
roe.
NATION A- 
e cele trei 

vor sus- 
brie, cite 
peste ho

țea oro-no- 
lla Sliven, 
86 va ln- 
Bulgariei.

e, cea mai 
e juniori, 
reveni as- 
efectua un 
sfîrșit, se
va pleca, 

fi, In Re-
Germanâ, 
Sanghau
la Thalle

3
2
3
3
3

14
5
6
6

125-116 15
161-158 15
143-141 15
171-155 14
126-145 14
126-149 12
122-152 10
109-140 9
124-154 8

Șl FOTBALIȘTII SiNT OAMENI
Vă mai aduceți aminte de 

golul superb (al treilea) în
scris de Turcu In meciul 
Steaua — Dinamo (3—0) din 
toamna trecută ? Un gol din 
plonjon, cu capul, cum ra
reori vezi chiar și în Eu
ropa. Pentru acel gol de ma
re spectacol, și pentru alte
le, pentru „explozia" sa de 
virf de atac, pentru faptul 
că Turcu era o mare promi
siune. fiind convocat și la 
lotul național, acest jucător 
a fost Imprumtuat la Di
namo în foarte dificila sa 
campanie internațională de 
privămară, din Cupa cam
pionilor europeni.

Dar Turcu nu a corespuns 
la Dinamo.

Apărea tirziu la poartă 
(el, fotbalistul cu reacție „pe 
pistol"), rata ocazii de gol, 
greșea pase, părea împiedicat 
in joc. L-am revăzut dumi
nică pe Turcu la Slatina în 
meciul noii sale echipe. F.C. 
Olt, cu piteștenii. Deși se 
vedea clar că vrea mult că 
vrea să joace cit mai bine, 
Turcu a greșit din nou ade
seori (a avut o singură pă
trundere foarte frumoasă, 
dar șutul său a fost respins

Itatt

ții, dotată 
IPORTUL”, 
istfel :
ape)
(Chimistul 
goluri ; 2. 
Bacău) 64; 

(TEROM 
’ * (Mu- 

Elena 
Con- 

Grigoras

5.

ADMINISTRAT^ DE sYlT LOTQ PRONOSPORT INEORMEAlA
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 26 SEPTEMBRIE. 
Cat. 1: 1 variantă 25% =“ autotu
rism ,,OI‘.cit“ plus 3.250 lei (70.000 
lei); cat. 2: 8 variante 25% a 9.00S 
lei; cat. 3: 17,75 variante a 4.060 
lei; cat. 4: 74,50 a 967 lei; cat. “
209.50 a 344 lei; cat. 6; 6.799 a 
lei; cat. 7: 183,75 a 200 lei; cat.
3.349.50 a 40 lei.

Cîștigul de categoria 1 (25%) 
autoturism „Oltcit“ plus 3.250 lei, 
a fost obținut pe un bilet combi
na* de participantul Constantin 
Pop din București, care realizează 
și o suită de cîștiguri la alte ca
tegorii.
• Ultima zi cînd se mai pot 

procura bilete cu n.umere’.e pre
ferate pentru tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de mîine 3 oc-

5:
40
o:

11.

etape) 
teaua) 45
Iru Folker 
I 43 ; 3—4. 
C. Minaur

Bondar 
Dumitru 

Arad) 33 : 
kama.) 36.

H

• sportul studcnfcsc picata
azi la Milano
Aminindu-si partida din cam

pionat cu Jiul. ..alb-negrii“ au 
susținut sîmbătă. în ..Regie", 
un ioc-scoală cu formația de 
tineret. în care antrenorii C. 
Ardeleana si T. Dima au fo
losit frecvent .stop-cadrul", 
rxentru ca jucătorii să asimi
leze cit mai bine unele sche
me tactice, cu precădere re
plierile rapide în apărare și de
clanșarea contraatacurilor. Pro
gramul de pregătire a meciu
lui cu ' Internazionale. de 
miercuri seară, de la Milano, 
a cuprins antrenamente zilni
ce. în cursul acestei dimineți. 
Sportul studențesc oleacă pe 
calea aerului la Milano. Iorgu- 
lescu, Terheș și M. Mihail acu
ză unele 
speră ca 
cu Inter 
de ioc. .

UNGUREANU Șl IRIMESCU

traumatisme, dar se 
Dină la ora meciului 
toti trei să fie anti

Din grupul masiv al acci- 
dentatilor. Universitatea Craio
va a reușit, se nare, prin stră
dania dr. V. Frineulescu, să-l 
recupereze pe Ungureanu si 
Irimescu. Amîndoi au si fost 
folosiți, duminică. în timpul 
locului-scoală susținut în com
pania echipei de speranțe.

Se fac eforturi si pentru vin
decarea completă a luî Țîclea- 
nu.

Fotbaliștii lui Betis Sevilla 
au sosit luni după-amiază la 
București, unde au rămas pes
te noapte, urmînd să-și conti
nue in această dimineață că
lătoria spre Craiova.

de portarul Cristian),
unii spectatori s-au 
să-l taxeze sever, 
scoaterea lui din teren.

Spectatori care na știau 
ce se intimpli — mai bine 
zis ce s-a întîmplat — eu 
Turcu.

Lui Viorel Turcu, bărbat 
tinăr. de 24 de ani, i-a mu
rit astă-iamă fetița. (Puțini 
știu acest lucru). Și Turcua 
jucat in continuare fotbal. 
Și nu a jucat bine, este 
adevărat. Dar ce a fost în 
sufletul lui. in primăvară — 
ce-o mai fi și acum —, nu
mai el știe. Numai el știe, 
dar noi toți, ceilalți, putem 

..................................... rt

l, iar 
grăbit 
certnd

si ne închipuim. Avem 
noi copii...

Cam asta ar fi.
Restul se simte.
Și vorbele aproape ei 

mai au rost.
Viorel Turcu, atacantul 

talent, are nevoie de înțele
gere (pe care el nu o cere) 
și are nevoie de ajutorul 
nostru pentru a depăși o 
etapă dramatici din viața 
lui. Fotbaliștii tint și ei 
oameni...

Marius POPESCU

nu

de

tombrie 1984 este astăzi. Nu ui
tați că la această tragere se pot 
obține, din nou, autoturisme 
„Dada 1800“. Șanse mari puteți 
avea in cazul Jucării mal mul
tor variante. De asemenea, șan
sele sporesc șl mal mult prim 
participarea eu variante combi
nate și îndeosebi variante „cap 
de pod“, acestea din wnmă pu
țind cumula suite de ciștiguri 
de-a dreptul spectaculoase In 
cazul ieșirii numerelor dv.
• Mîine va avea loc șl un 

foarte interesant concura Prono
sport, cu partide retur din pri
ma manșă a cupelor europene 
Cine va cîștiga pe teren 1 C’me 
va cîștiga pe buletinele PRO
NOSPORT, care doar astăzi ma 
pot fi depuse t

SERIA I

Carpați Gălănești — Minerul 
Gura Humorului 2—0 (1—0), Lu
ceafărul Botoșani — Cetatea Tg. 
Neamț 2—1 (1—1), Șiretul Pașcani
— TEPRO Iași 4—0 (1—0). A.S.A.
Cîmpulung Moldovenesc — Celu- 
loza-Bradul Roznov 4—0 (1—0),
Electro-Siretul Bucecea — Meta
lul Rădăuți 2—0 (1—0), Construc
torul lași — Avtntul Frasin 3—1 
(0—0), Reionui Săvinești — Mi
nerul Vatra Dom ei 3—0 (3—0),
Zimbrul Șiret — Explorări-Viito
rul Cîmpulung Moldovenesc 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri în clasament* 
după etapa a V-a: L A.S.A.
CÎMPULUNG 7 p (1—3), 2. Șire
tul Pașcani 7 p (9—5), 3. Elec
tro Bucecea 7 p (9—6)... pe ul
timele locuri: 15. TEPRO Iași 
3 p (4—9), io. A vinul Frasin 3 p 
(5—11).

ETAPA VIITOARE: Tepro lași -
Luceafărul Botoșani: P. Buhalâu (Gb. 
Gheorghiu-Dej), Cetatea Tg. Neamț
— Relonul Săvinești: I. Csoregi 
(Miercurea Cuc), Zimbrul Șiret — 
Carpați Gălănești: V. Popa (Vaslui), 
Explorări- Viitorul Cîmpulung — Mine
rul Vatra Dome!: I. Suc iu (Cluj-Na- 
poca). Metal J Rădăuți - Șiretul 
Pașcani: D. Bâdescu (Focșoni), A- 
vîntul Frasin - A.S.A. Cîmpulung: M. 
Nico'au (Bacău), Minerul Gura Hu
morului — Electro Șiret Bucecea: A. 
Grama (Bistrița), Celuloza Bradul 
Roznov - Constructorul lași: V. Don- 
țiu (Galați)

SERIA A n-a

Laminorul Roman — Textila 
B'Jhuși 2—1 (1—0). Forests Gu-
gești — Viticultorul Pandu 1—1 
Q—0), Petrolul Moinești — Chi
mia Mărășești 5—0 (4—0), Mine
rul Comănești — Locomotiva Ad- 
jud 2—0 (1—0), Inter Vaslui — 
Letca Bacău 5—1 (3—0), Construc- 
torul-Flacăra Odobești — C.S.M. 
Borzești 1—0 (0—0), Aripile Ba
cău — Victoria Tecuci 3—1 (3—0), 
Unirea Negrești — Mecanica Va
slui 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: L MECANI
CA VASLUI 9 p (11—4), 2. Con
structorul Odobești 2 p (6—5), 3. 
Aripile Bacău 7 p (10—6)... pe 
ultimele locuri: 15. Letea Bacău 
3 p (7—13), 16. Unirea Negrești 
2 p (2—12).

ETAPA VIITOARE: Petrolul Moinești
— Minerul Comănești: A. Marin (Plo
iești) , Victoria Tecuci — Locomotiva 
Adjud: I. Moise (Buzău), Letea Ba
cău — Unirea Negrești: I. Teodores- 
cu (București), Mecanica Vaslui - 
Aripile Bacău: N. Bîrgâoanu (Paș
cani), Textil* Buhușl — Fores to Gu- 
gești: C. Gheorghițâ (Brăila), Viti
cultorul Pancîu — Laminorul Roman:
P. Toma (Bcldești-Scăenî), C.S.M. 
Borzești — Inter Vaslui: V. Coman 
(Iași), Chimia Mârășești — Construc
torul Flacăra Odobești: N. Blgios 
(Botoșani).

SERIA A III-a

Avîntul Matca — Șantierul na
val Tulcea 5—1 (2—1), Chimia 
Brăila — Voința Constanța 2—6 
(2—0), Cimentul Medgidia — Pe
trolul Ianca 1—6 (1—0). Dcflta
Tulcea — D.V.A. Portul Galați 
2—0 (2—0), Arrubium Măcin —
I.M.U.-C.S.Ș  Medgidia 1—3 (6-0), 
Marina Mangalia — Progresul I- 
saocea 2—2 (0—2), Chlmpex Con
stanța — Portul Constanța 1—1 
(1—0), Ancora Galați — Lamino
rul Vizlru 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: L DELTA 
TULCEA 7 p (•—2), 2. Portul 
Constanța 7 p (0—5), 3. Avîntul 
Matca 6 p (15—«)... pe ultimele 
locuri: 15. Ș.N. Tulcea 3 p f2—•), 
16. Chlmpex Constanța 2 p (3—0.

ETAPA VIITOARE: Chlmpex Con
stanța - Chîmta Brăila: V. AureHan 
(P!oie$ti), Arrubhxn Măcin — Anco
ra Galați: N. Mucenică (Bacău), 
I.M.U. Medgidia — Delta Tulcea: V. 
Zamfir (Fetești), Voința Constanta - 
Petrolul Ianca: V. Chîorbeacă (Bucu
rești), Progresul Isocceo — Portul 
Constanta: G. Ofrțeru (București). 
D.V.A. Portul Galați — Avîntul Matca: 
I. Boghiu (P. Neamț), Laminorul VI- 
rim — Marina Mangalia: G. Pasca 
(Costeștî), $.N Tulcea — Cimentul 
MedgidTa: I. Șchiopa (Focșani).

SERIA A IV-a

Carpați Nehoiu — Chimia-Vic
toria Buzău 3—0 (1—0), Petrolul 
Berea — Victoria LehUu 1—1 
(1—0). I.C.P.B. Bolintta — Olim
pia Slobozia 0—0, Unirea Slobo
zia — Metalul Buzău 4—1 (2—0), 
Ș.N. Oltenița — Victoria Tăndă- 
rel 1—0 (0—0), A.S.A. Buzău — 
Constructorul Giurgiu 3—1 (0—0). 
Viitorul Chirnogl— Dunărea Că
lărași 2—2 (1—0), Rapid Fetești — 
T.S.C.I.P. Uimeni 2—0 (!—0).

Pe primele locuri: 1—2. Dună
rea Călărași 7 p (11—5) — pe
nalizată cu 1 p. Carpați Nehoiu 
7 p (9—3). 3. Olimpia Slobozia 
7 p (5—4)... pe ultimele locuri:
15. Petrolul Berea 3 p (5—8) 16.
T.S.C.T.P. UTmenl 2 p (5—9).

ETAPA VIITOARE: Dunărea Călă
rași — Oîi^n’a Slobozia: C. Firidă 
(Plnlesth, ISriP UlmenI - S.N. Ol
tenița: G. Gâman ' (București), Chi
mia Victoria Ruzâu — Ranîd Fetești: 
I, (GafoH), Caroatî Nehoiu
— Petrolul Berea: N. Toader (Brăila), 
Unirea Slobozia — Constructorul 
TCIAZ Giurgiu: A. Jianu (Găești), 
Metalul Buzău — Viitorul Chknoqi: 
T. Sândoiu (Făaâraș), Victoria Tăn- 
dărei — ICPB Bolintin: I. lones-u 
(Roșiori), Victoria Lehliu — A S A. 
Buzău: P. Cadar (Brașov).

SERIA A V-a

Ten 'metal București — Danu
biana .... ești 1—0 (0—0). Spor
tul ^cembrie" — Carpați c= -

■) n—n> Flacăra ros’e 
r>- ■ ; — Avers Bucu’0"^

o ff T ti p q Ch’ttta — Lu

ceafărul București 3—2 (2—1),
Vis co fii București — MECON 
București 1—I (0—0), Petrolul 
Băicoi — Chimia Brazi-Ploiești 
2—0 (1—0), Poiana Cîmpina — 
Minerul Filipeștii de Pădure 0—0, 
Abatorul București — ICSIM 
București 1—1 (1—0). Avicola
Crevedia n-a jucat.

Pe primele locuri: 1. DANU-. 
BIANA BUCUREȘTI 3 p (7—3),
2. ICSIM București 7 p (17—3),
3. MECON București 6 p (8—3)... 
Pe ultimele locuri: 16. Abatorul 
București 3 p (3—6), 17. Aversa 
București 0 p (0—5).

ETAPA VIITOARE: Chimia Brazi - 
Sportul ,,30 Decembrie": I. Dima
(Oltenița), Aversa București — Pe
trolul Băicoi: T. Vâcaru (Craiova), 
Avicola Crevedia - ViscofH București: 
Z. Erdeli (Slatina), Abatorul Bucu
rești — Poiana Cîmpina: V. Busuio- 
ceanu (Rm. Vîlcea), ICSIM București
— IUPS Chitila: I. Alexe (Cîmpulung), 
Luceafărul București - MECON Bucu
rești: S. Hampu (București), Carpați 
Sinaia - Danubiana București: M. 
Druțâ (Cisnădie), Minerul Filipeștii 
de Pădure - Tehnometal București: 
I. Bălan (Craiova), Flacăra roșie 
București — stă.

SERIA A VI-a

Chimia Găești — Dunăirea-Ve- 
nus Zimnicea 2—1 (1—4), Chimia 
Tr. Măgurele — Electronistul 
Curtea de Argeș 0—0, Cimentul 
Fienl — Recolta Stolcănești 2—o 
(1—0), Muscelul Cîmpulung — 
Sportul muncitoresc Caracal 4—0 
(3—0), Știința Drăgănești-Olt — 
Progresul Corabia o—0, Metalul 
Mija — Dada Pitești 1—0 (0—0), 
Metalul Alexandria — ROVA Ro
șiori 3—0 (1—0) Textila Roșiori
— Electrica Titu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: L MUSCE
LUL CÎMPULUNG 8 p (11—1), 2. 
Chimia Găești 7 p (0—4) 3—4.
Electrica Titu 7 p (5—3), Metalul 

•Mija 7 p (5—3)... pe ultimele 
locuri: 15. Chimia Tr. Măgurele 
2 P (1—7), 16. Știința Drăgănești 
2 p (3—10)

ETAPA VIITOARE: Electronistul
Curtea de Argeș - Recolta Stokă- 
neștl: I. Vonica (Giurgiu), Sportul 
Muncitoresc Caracal — Electrica Ttta: 
G. Liebhardt (Sibiu), Dunărea Venus 
Zimnicea — Chimia Tr. Măgurele: T. 
Nanu (Tg. Jiu), Știința Drăgănești 
Olt - Metalul Mj’a: S. Petrică (Cra- 
tovo). Dacia Pitești — Metalul Alexan
dria: Gh Mihăilescu (București), 
Textila Roșiori - Rovc Roșiori: S. 
Neagu (București), Muscelul Cîmpu
lung — Chimia Găești: M. Toncea 
(București), Progresul Corabia - Ci
mentul Fienl: V. Alexandru (Tg. Jîu).

SERIA A VII-*

Diema Orșova — A.S.A.-Vlcto- 
ria Craiova 3—0 (2—0), Dunărea 
Calafat — Pandurii Tg. Jiu 1—0 
(1—0). Electroputere Craiova — 
Metalul Rm. Vîlcea 4—0 (3—0),
Progresul Băi]ești — Metalurgis
tul Sa du 1—0 (0—0), Forestierul 
Băbeni — C.F.R. Craiova 0—2 
(0—1), Constructorul T.CJ. Cra
iova — Viitorul Drăgășaoti 4—1 
(1—1), Petrolul Tideni — Armă
tura Strehada 8—0, Jiul Rovinari
— Mecanizatorul Șimlan 4—6 
a-o).

Pe primele locuri: 1. ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 10 p (15—3), 
1. Diema Orșova 3 p (11—5), 3. 
Metalurgistul Sadu 6 p (8—4). 4. 
JMfl Rovinari I p (8—6)... pe ul
timele locuri: M. Viitorul Dră- 
gă^and 3 p (5—9). 15. Armătura 
Strehada 3 p (5—10). M. Petrolul 
Troieni 3 p (4—10).

ETAPA VIITOARE: Petrolul pdenl - 
Ponduril Tg. Jiu: I. Crețu (Slatinei), 
Armătura Strehota — Diema Orșova: 
C. Lupșa (București), Metalurgistul 
Sodu — Dunărea Calafat: C. Coreean 
(Resîta), Constructorul T.C.L Cratova

— Electroputere C ndova: D. Vasîîe 
(București), Viitorul Drăgășoni — Pro
gresul Bârfești: P. Vaneeo (Bucu
rești), Mecanizatorul Șlmlan — Fo
restierul Băbeni: A. Savu (Oravlța^, 
Metalul Rm. Vîlcea — Jiul Rovinari: 
G. Rlîpeanu (București), C.F.R. Cra
iova — A.S.A. Victoria Craiova: M. 
Popescu (Craiova).

seria a vm-a
Minerul Oravița — UJd. Timi

șoara 2—1 (1—0), Metaftul Bocșa
— Metalul oțeOu Roșu 2—1 (1—6),
C.F.R.-Vlctoria Caransebeș — Ra
pid Arad 2—6 (0—6), C.F.R. A-
rad — Oblllcd Sînmarttnul Slr- 
besc 2—6 (1—0), Șotmii Llpova
— C.S.M. Lugoj 1—0 (P-0), Uni
rea Sînnicolau — Victoria meu 
5—2 (3—1) Unirea Tomnatic —
Minerul Moldova Nouă 2—6 (0—0), 
Minerul Anina — C.SM. Caran
sebeș 2—6 (1—6).
• Medul Minerul Anina — Me

talul Bocșa din etapa a m-a 
(pe teren 1—6), a fost omologat 
de către F.R.F. cu 3—0 ta fa
voarea echipei Metalul.

Pe primele locuri: 1. METALUL 
ROCSA 8 p (18—3), 2. Unirea
Tomnatic 6 p (IU—7), 3. Șoimii 
Li-oova 6 p (4—6)... pe ultimele 
Incuri: 14—15. Rapid Arad 4 P 
(6—8) C.S.M. Lugoj 4 p (4—8),
16. Victoria Ineu 4 p (9—18).

FTAPA VIITOARE: Victoria Ineu - 
CFR Victoria Caransebeș: V. Iun- 
can (Hunedoara), ObWId Slnmartînul 
Sî^esc - Unirea Sînnlcoloul Mare : 
I. Dnnciu (Petroșani), Rapid Arad — 
C S M Lugoj: N. Moldovan (Ocna 
Mijrt"eș) — se disoutâ sîmbătă, C.S.M. 
Caransebeș — Unirea Tomnatic: A. 
^♦retea (oraș dr. P. Groza), Minerul 
''rovHo — Metalul Bocșa: D. Popex- 
e»T fnrobeta Tr. Severin), Metalul O- 
.«i„i Pnsu - C.F.R. Arad: V. Bălea- 
-i lulio), Minerul Moldova
m _ Minef»rl Anina: M. Buzănes- 
CM ""‘rniway. U.M. Timișoara — $ol- 

nrT5,.| lloova: I. Galiș (Ora-

«5ERTA A IX-a
or. dr. Petru Groza — 

silvanied 3—2 (®—0), 

Chimia Tășnad — Constructorul 
Satu Mare 3—6 (2—0), Oașul Ne
grești — Uni o Satu Mare 0—0, 
Someșul Sa»u Mare — Minerul 
Șuncuiuș 4—1 (2—0), Recolta Sa- 
lonta — Oțelul or. dr. Petru Gro
za 1—0 (0—0). Minerul Sărmășag
— Voința Oradea 2—1 (0—0), în
frățirea Oradea — Victoria Că
rei 2—1 (1—C), Unirea Valea Iul 
Mihai — Olimpia Gherla 0—1 
(0—0).

Pe primele locuri: 1. RECOLTA 
SALONTA 10 p (8—2). 2. înfră
țirea Oradea 8 p (8—2), 3—4. Vic
toria Cărei 7 p (6—2), Minerul 
Sărmășag 7 p (11—7)... pe ulti
mele locuri; 15. Minerul Șuncu
iuș 3 p (5—9), 16. Oașul Negrești 
2 p (1—10).

ETAPA VIITOARE: Unio Satu Mare
— înfrățirea Oradea: L. Murguli (Vi- 
șeu) — se dispută sîmbătă, Voința 
Oradea — Silvana Cehu Silvaniei: 
I. Akerman (Arad) — se dispută sîm- 
bătă, Olimpia Gherla — Minerul a- 
raș dr. P. Groza: E. Muntaanu (De
va), Constructorul Satu Mare - Re
colta Salonta: G. Cîmpian (Arad), 
Victoria Corei — Oașul Negrești: D. 
Ardeleana (Satu Mare), Unirea Valea 
lui Mihai - Someșul Satu Mare: A. 
Bobu (Timișoara), Minerul Șuncuiuș
— Minerul Sărmășag: G. Toth (Aiud), 
Oțelul oraș dr. P. Groza — Chimia 
Tășnad: V. Havași (Arad).

SERTA A X-a

Minerul Borșa — Energia Prun- 
du Bîrgăulul 1—1 (1-1). Oțelul
Reghin — Minerul Băi-uț 2—1 
(0—1), Mineral Baia Sprie — 
CHLMFOREST Năsăud 1—0 (1—0), 
Bradul Vișcu — Electromureș Tg. 
Mureș nu s-a disputat, Meta- 
lotehnica Tg. Mures — I.S.S.M. 
Sighet 7—0 (3—0). Minerul Rod-
na — Minerul Bă ița 2—1 (2—0),
CUPROM Baia Mare — Mureșul 
Luduș 2—1 (1-0), C.I.L.-Mecani
ca Sighet — Lăpușul Tg. Lăpuș 
4—0 (3—6)

Pe primele locuri: 1. C.I.L. SI
GHET 9 p (10—2), 2. Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș 7 p (13—4). 3.
Minerul Baia Sprie 6 p (6—3)... 
pe ultimele locuri: 14. Energia 
Prundu Bîrgăulul 4 p (6—10), 
15—16. Lăpusul Tg. Lăpuș 4 p 
(5—12). I.S.S.M. Sighet 4 p (3—10).

ETAPA VIITOARE: Oțelul Rechin - 
C.I.L. Mecanica Siqhet: I. Florîcel 
(Brașov), Energia Prundul Bîrgăulul

— Minerul Baia Sprie: V. Onu (Pre
deal), Electromureș Tg. Mureș — Mi
nerul Rodna: G. Lepâdatu (Mediaș), 
I.S.S.M. Sighet — Minerul Baia Bor
șa! G- Grozavu (Gura Humorului), 
Minerul Băiut — CUPROM Baia Mare: 
V. Mîrzea (De|), Mureșul Luduș — 
Metailotehnica Tg. Mureș: P. Bogdan 
(Reghin), Minerul Băita — Lănusu! 
Tq L5duș: O. Ani (Siqhet), CHIM- 
FOREST Nâsâud — Bradul Vișeu: S. 
Costîuc (Șiret).

SERIA A XI-a

Minerul Paroșenl — Victoria 
Călan 2—0 (0—0), Tîmavele Blaj
— TMIX Agnita 1—0 (0—0). VI-
itorul-T.R.A. Cluj-Napoca — Stea- 
ua-C.F.R. Cluj-Napoca 1—1 (1—1), 
Minerul Certej — Mecanica Alba 
Iulla nu s-a disputat, Unirea 
Ocna Sibiului — Metalul Sighi
șoara 3—1 (2—1), Dacia Orăștie — 
Mecanica Orăștie 2—1 (1—0), M1- 
nerul-Știlnța Vulcan — Metalul 
Ahid 0—0. Inter Sibiu — Soda 
Ocna Mureș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
PAROȘENT 9 p (8—1), 2. Daci? 
Orăștie 8 p (12—4), 3. Unirea
Ocna Sibiului 7 p (11—9)... pe ul
timele locuri: 15. Soda Ocna Mu
reș 3 p (4—8). 16. Metalul Si
ghișoara 3 p (4—11).

ETAPA VIITOARE; Mecanico Albe 
hilta — Mecanica Orăștie: L. Fora- 
go (Oradea), Soda Ocna Mureș - 
Steaua C.F.R. Clu|-Napoca: R. Gaîenț 
(Lugoj), Metalul Aiud — Minerul Po- 
roșenl: T. Demian (Zalău), Victoria 
Călan — Inter Sibiu: L Voroș (Re
șița), Dacia Orăștie — Minerul Ști
ința Vulcan : G. Tutunaru (Strehaia), 
VRtorul I.R.A. Cluj-Napoca — Unirea 
Ocna Sibiului: A. Loțan (Rm. Vîl
cea), Metalul Sighișoara — Tîmaveî» 
Bla-f: M. Buelumeanu (Tîrgoviște), 
IMîX Agnita — Minerul Certej: A 
Dinu (Pitești).

SERIA A xn-a

Minerul Bălan — Mureșul To- 
pllța 2—1 (1—8). Celuloza Zăr
ii ești — Progresul Odorhel 8—1 
(6—6), Precizia Săcele — Nitra- 
monia Făgăraș 1—1 (0—0). Cimen
ta® Hoghlz — Metrom Brașot 
1—8 (1—0), Minerali Baraolț —
Electro Sf. Gheorghe 1—6 (1—8); 
Viitorul Gheorghenl — Textila 
Prejmer 2—0 (0—0), TTtflajul Fă
găraș — Mobila-Măgura Codlea 
1—1 (1—0), TCIM Brașov — TT-
itirea Crlsturu Secuiesc 2—0 (0—8); 
Metalul Tg. Secuiesc n-a Jucat.

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 7 p (4—3). 2. Nl- 
tramonla Făgăraș 6 p (7—1), 2. 
Metahrt Tg. Secuiesc 0 p (5-^1)
— dtn 4 jocuri... pe ultimele
locuri: 16. Unirea Cristuru Se
cuiesc 2 p (2—8). 17. Textila
Prețmer 1 p H—6).

ETAPA VIITOARE: DnkM Crlstwuî 
Secuiesc - MobRa Măgura Codlea: 
M. Vînceîer (Ouj-Napoca), Mureșul 
TopWta — Viitorul Gheonghenh I. Dl; 
ma (Sighișoara), Textila Prejmer — 
ICIM Brașov: E. Otgon (București).' 
Nîtramonla Făgăraș — Minerul Bă
lan: M. Rorea (Crafova), Progresul 
Odorhel — Cimentai Hogbfze M. Stoi
ca (Tg. Mureș), Electro Sf. Gheor
ghe — Utilajul Făgăraș: A. Radu 
(București). Metrom Brașov - Mine
rul Baraoît: R. ' Cotuflu (București).’ 
Metalul Tg. Secuiesc — Predzla SB-’ 
cele: M. lonescu (BngovMe). Ceh»- 
loza Zămești — *tă.

♦Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



Joi, la București și Cluj-Napoca

MECIURI ALE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI

IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET
9 Dinamo București a ci ști gat .Cupa George Modrogan*

• Partenerele de întrecere 
ale echipelor de baschet ro
mânești oarticiDante la C.C.E. 
sosesc miine în Caoitală si la 
Clui-Napoca. urmind ca joi să 
aibă loc meciul masculin Stea
ua — Maccabi Tel Aviv (sala 
Floreasca. ora 18.30) si cel fe
minin Universitatea — Beșiktas 
Istanbul (Sala sparturilor ora 
18). Menționăm că baschetba- 
listii de la Maccabi au solici
tat să efectueze un antrena
ment în ziua sosirii lor la 
București.
• Competiția mas- ..Cu

ba George Modrogan" desfășu

DOI JUDOKA R0MÂH1- 
LOCUL I LA RUSE

La Ruse au avut loc Campio
natele internaționale de ;udo-Ju- 
niorl ale Bulgariei, competiție 
de verificare înaintea ^europe
nelor” din Spania (I—4 noiem
brie). Pe saltelele de concurs tn 
fost prezenți sportivi din Polo
nia, România, U.R-S.S., Ungaria 
și Bulgaria (cu mai mulți Ju
niori). Un frumos succes au ob
ținut reprezentanții țârii noastre: 
Dorin Drimbe (cat. •emi ușoară) 
și ștefan Nagy (ușoară) s-au 
clasat pe locul L iar Mihai Tlr- 
lea (superușoară) șl Gabriel Bur- 
lău (grea) pe locul H.

PERFORMANTE VALOROASE IN ..TRIUNGHIULARUL
Poligonul Dinamo din Capita

lă a găzduit, la sfirșitul săptă- 
minii trecute, o interesantă 
competiție internațională de tir. 
în cadrul căreia clubul Olimpia 
a primit vizita trăgătorilor de 
la clubul polonez Gwardia 
Olsztyn. Cum secția Dinamo a 
răspuns — si ea — invitației or
ganizatorilor de a participa la 
întreceri, concursul a cîștigat si 
mai mult în valoare si s-a sol
dat cu o seamă de rezultate 
ridicate. Buna organizare (acest 
apreciat tehnican al tirului 
nostru care este Paul Goretti, 
depune. în continuare, eforturi 
lăudabile pentru a asigura suc
cesul competițiilor la nivel mu
nicipal și cele la care participă 
tintașii de la Olimpia) a făcut 
din ..triunghiularul" de la Dina
mo p întrecere de ținută.

Dintre rezultatele înregistrate, 
de menționat sint cele trei reu
șite de Ilie Petru (Olimpia) la 
pistol liber (567 p ; locul 2 : 
I. Neagu. Dinămo. 558 p ; 3.

BOXERI ROMÂNI LA TURNEUL
Incepînd de azi si pină dumi

nică. in capitala R. D. Germane 
se va desfășura tradiționalul 
turneu international de box 
„T.S.C. Berlin", la care vor par
ticipa Dugiliști din mai multe 
țări. La întrecere va fi prezen
tă si o delegație de sportivi ro-

CM. DE PENTATLON MODERN (juniori)
(Urmare din pag. 1)

lupta pentru o poziție supe
rioară.

Cind nimeni nu se mai aș
tepta finlandezul 8. Vontilal- 
nen reușește să spargă ghea
ța". trecind fără greșeală pes
te cele 15 obstacole în 1 :38.80. 
Bucuria lui a fost. însă. de 
scurtă durați deoarece italia
nul S. Quaglieri 11 imită, dar 
fiind cronometrat și cu un 
timp mai bun (1:32,20) trece în 
frunte. Pentru foarte putină 
vreme, pentru că H. Lundblad 
(Suedia) evoluează cu siguran
ță. efectuează întoarceri scur
te. trece fără probleme peste 
obstacole și cu 1:28,30 ocupă lo
cul întli în probă.

Cum era de prevăzut în 
competiția pe echipe conduce 
formația U.R.S.S. cu 3232 p. 
la doar 8 p de echipa Finlan
dei. dar distanța care le des
parte de celelalte este destul 
de mică. De altfel și reprezen
tativele situate între locurile 
3—8 (Suedia. Bulgaria. Polonia. 
România, Cehoslovacia, Italia) 
sînt despărțite doar de 40 p. 
ceea ce reprezintă mai puțin de 
două focuri reușite în proba de 
tir I Așadar disputele se anun
ță și în continuare foarte echi
librate. concurentii fiind de

rată in sala Floreasca. a fost 
câștigată de echipa Dinamo 
București. învingătoare in toate 
cele trei partide susținute 
(103—85 cu Academia Militară 
Mecanică Fină. 90—65 cu 
I.C.ED. C.S.S. 4 si 85—74 cu 
Sportul studențesc Politehnica 
București). Pe locurile urmă
toare »-au clasat : î. I.C.E.D. 
CS5 4 (96—86 cu Academia
Militară 88—83 cu Sportul stu
dențesc). 1 Sportul studențesc 
Politehnica București (80—54 cu 
Academia Militară). 4. Acade
mia Militară Mecanică Fină.

ȘKHIȘTÎ1 IOȘTRI JIMORI 
ÎIIIUĂIIEI îl rdLGiHM

La Albeaa (Bulgaria) s-a des
fășurat IruSnirea internațională 
amicală de șah opunlnd repre- 
zentativele de juniori-junioare 
ale Bulgariei și României. Sco
rul general a fost favorabil e- 
chiped române : *.5—4,5. La me
sele băieților, gazdele au mar
cat un punct avana (5,5—4,5). 
Iar la ceie ale fetelor, șahistele 
noastre au cîștigat oct cu 5—3. 
Cele mal bune rezultate indivi
duale aparțin tui Al. Constantin 
și Cristinei Bădulescu, care au 
cîștigat fiecare ambele partide 
susținute.

J. Mirski. Gwardia. 536 p). J. 
Mirsk) la pistol 10 metri (574 p; 
locul 2 : I. Petru 573 p) si An» 
Ciobann (Dinamo) la pistol 
standard (586 p ; locul 2 : E- 
lena Macovei. Dinamo. 580 p).

Iată învingătorii din celelalte 
probe : pușcă lt m, seniori : 
F. Minișan (Dinamo) 563 p i 
senioare : Daniela Zamfir (Di
namo) 370 p ; juniori : T. Bog
dan (Olimpia) 535 p ; junioare : 
Gabriela Crisan (Olimpia) 371 
p ; pistol 10 m, senioare : Ana 
Ciobanu 377 p ; juniori : D.
Ignatowicz (Gwardia) 540 p 
pușcă liberă. 60 f.e, seniori : C. 
Soare (Olimpia) 593 p ; pistol 
standard, junioare : Ivona
Wieczorek (Gwardia) 552 p ; 
pușcă standard, 60 f.e., senioa
re : Roxana Lămășanu (Olim
pia) 588 p ; juniori : G. Stoian 
(Olimpia) 576 p ; pistol \ iteză, 
seniori : G. Cristache (Dinamo) 
592 p ; juniori : M. Cristea. (O- 
limpia) 551 p ; pușcă liberă, 
3 X « I, seniori : I. Joldea

,,T.S.C. BERLIN-
mâni, formată din Eroi Geafar 
(semimuscă). Stefan Dincă (co
coș). Petrică Stoiu (semiusoară). 
Dragomir Ilie (ușoară). Leon- 
tin Sandu (semimijlocie). Ni- 
coiae Motrogan (mijlocie mică) 
și Petre Bornescu (semigrea). 
Antrenor — Vasile Mariutan.

valori sensibil egale, cu atît 
mai mult cu cit. am spune, 
greul abia acum Începe. Ori
cum. proba de călărie a evi
dențiat. așa după cum ne de
clara și Sven Thofelt (Suedia), 
președintele U.I.P.M.B.. că 
„există numeroși tineri penta- 
tlonlști țalentați, care au știut 
să-și puni tn valoare calitățile. 
El au beneficiat, lucru extrem 
de important, și de un excelent 
materia: cabalin pus Ia dispo
ziție de eătre specialiștii 
români. A fost o probă care 
s-a desfășurat ireproșabil la 
cel mai inalt nivel din toate 
punctele de vedere". Concursul 
continuă...

REZULTATE TEHNICE : in
dividual — 1. Henrik Lundblad 
(Suedia) 1 100 p (1 :28,30), 2. S. 
Quaglieri (Italia) 1 100 p (1:32,20). 
3. S. Voutilainen (Finlanda) 
1100 p (1:38,80). 4. J Martinek 
(Ungaria) 1 098 p (1:43,30). 5 
M. Jakuc (Polonia) 1098 p 
(1:43,60). 6. L. Key te (Canada) 
1 098 p (1:43,70)... 11. Lucian 
Țintea 1 070 p... 27. Dragoș 
Pătrui 1 040 p... 32. Marian
Gheorghe 1 030 p . echipe — 1. 
U.R.S.S. 3 232 p, 2. Finlanda 
3 224 p, 3. Suedia 3 164 p, 4 
Bulgaria 3162 p. 5. Polonia 
3152 p 6. România 3 140 p.

In C. M. de șah

GARRI KASPAROV
A 8-a partidă pentru titlul 

mondial de șah, pe care actua
lul său deținător Anatoli Kar
pov și-l dispută in fața lui 
Garri Kasparov, a fost amî- 
nată la cererea șalangerului. 
Acesta, condus cu 3—0 în meci, 
face astfel uz de a doua din 
cele trei pauze regulamentare 
la care are dreptul. Așadar, in- 
tilnirea urmează să fie relua
tă miercuri. Cu albele va juca 
Garri Kasparov.

★

Comentînd desfășurarea pre
cedentei partide, a 7-a. in care 
Anatoli Karpov a înscris cea de 
a treia victorie, agențiile inter
naționale de presă notează stilul 
deosebit de dezinvolt în care 
campionul mondial îsi domină 
adversarul. Este citată o decla
rație a mareliH maestru Lev 
Polugaevski, care l-a secondat 
pe Karpov în meciul cu Korci- 
noi. din 1981 : „Deținătorul ti
tlului strălucește, în timp ce 
șalangerul său joacă mai puțin 
bine ea de obicei, preț al ca
racterului său emotiv și al lip
sei de experiență". Părerea ge
nerală. la Moscova, este că lui 
Garri Kasparov îi va fi foarte 
greu să remonteze handicapul 
care-1 separă actualmente de 
campion, recunoscut ca foarte 
tenace tn apărare, așa cum a 
dovedit-o în mod pregnant și 
în partidele disputate pină a- 
cum. Marele maestru american 
Arnold Denker, fost campion al 
S.U.A.. opinează că .... Garri nu
mai are șanse practice, dacă nu

OE TIR DIN CAPITALA
(Dinamo) 1156 p ; pușcă stan
dard, 1 X N f, senioare : 1.
Daniela Zamfir (Dinamo) 566 p; 
junioare : Iuliana Preda (Dina
mo) 551 p ; juniori : M. Cristea 
(Olimpia) 551 p. Clasamentul 
final pe echipe : 1. Olimpia 173 
p. 2. Dinamo 146 p. 3. Gwardia 
96 p.

Radu nMOFTE

AZI, PRIMELE MECIUR1-RETUR 
IN CUPELE EUROPENE

Astă-seară au loc primele me
ciuri retur din etapă de 
a cupelor europene. în 
cupelor*: Everton — UCD 
(In tur 0—0), iar în 
U.E.F.A.* Q. P. Rangers 
Reykjavik (în tur 3—0) 
kla Praga — Videoton (în tur 
0—1). Celelalte întUniri sînt pro
gramate miercuri. Reamintim că 
tragerea la sorți a meciurilor din 
etapa a doua a cupelor europene 
va avea loc vineri, 5 octombrie.

CAMPIONATE, CUPE
ANGLIA (et. 8). Chelsea — 

Leicester 3—0, Coventry — Ar
senal 1—2, Ipswich — Aston 
ViUa 3—0, Liverpool — Sheffield 
Wednesday 0—2 !, Newcastle — 
West Ham 1—1, Nottingham — 
Norwich 3—1, Southampton —
Q. P. Rangers 1—1, Stoice — 
Sunderland 2—2, Tottenham —

debut 
„Cupa 
Dublin 
„Cupa 

— F.C. 
și Du-

Performerul probei 
HENRIK LUNDBLAD (Suedia)

Intre cei mai buni din 
sa, la Co to de Caza 
In 1983, el sîtuîndu-se 

5 în ierarhia individua- 
5 împreuna cu echipa.

La capătul unei dispute strînse 
și foarte spectaculoase, suedezul 
Henrik Lundblad a reușit sâ se 
impună în prima probă a actua
lei ediții a C.M. de pentatlon. 
Tînărul sportiv suedez este deja 
cunoscut 
generație 
(S.UJL), 
pe locui 
lă șl P« 
H. Lundblad s-a născut în 1963 
la Uppsala, debutul în acest 
sport dificil tăcîndu-l în urmă cu 
șapte ani, sjb îndrumarea antre
norului Mike Holl. Printre perfor
manțele de ultim moment se în
scrie cucerirea titlului la echipe 
și Jocul II Ic individual în ca
drul Campionatelor nordice, des
fășurate în Finlanda, precum și 
poziția secundă in campionatul 
național, după Martin Lampre- 
precht. In prezent, Henrik Lund
blad este asistent medical ic spi
talul Universității de 
Lund. La încheierea 
călărie, ne spunea 
și în continuare sâ 
tație cît mai bună, 
fiecare ediție echipa 
numărat printre fruntașe. Eu 
colegii mei nu vrem să 
țim... tradiția*.

medicină din 
întrecerii de 
că „doresc 
am o pres- 
deoarece la 
noastră sci

Aazmin-

Astăzi, de la ora 8.30, la 
sala „23 August" se desfășoară 
proba a doua : scrima.

CERE TIME-OUT!
reușește să prelungească lupta, 
pină după a 20-a partidă".

Iată mutările efectuate pe ta
blă, in partida decisă (fără 
reluare) simbătă :

KARPOV — KASPAROV 
(Partida a 7-a) 1. d4 d5 2. cl 
e6 3. Cf3 c5 4. c:d5 e:d5 5. g3 
Cf6 6. Ng2 Ne7 7. 0—0 0—0 8. 
Cc3 Cc6 9. Ng5 c:d4 10. C:d4 
h6 11. Ne3 Te8 12. Db3 Ca5 13. 
Dc2 Ng4 14. Cf5 Tc8 15. C:e7 + 
T:e7 16. Tadl De8 17. h3 Nh5 
18. N:d5 Ng6 19. Del C:d5 20. 
T:d5 Cc4 21. Nd4 Tec7 22. t>3
Cb6 23. Te5 Dd7 24. De3 f6 25. 
Tc5 T:c5 26. N:c5 D:h3 27.Tdl 
h5 28. Td4 Cd7 29. Nd6 Nf7 30. 
Cd5 N:d5 31. T:d5 a6 32. Nf4 
Cf8 33. Dd3 Dg4 34. f3 Dg6 35. 
Rf2 Tc2 (?) 36. De3 Tc8 37. De7 
b5 38. Td8 T:d8 39. D:d8 Df7 40. 
Nd6 g5 41. Da8 Rg7 42. D:a6 
(1-0).

în „Cupa Davis"

AU DISPĂRUT SEMNELE DE ÎNTREBARE...
Recentul act din „Cupa Da

vis” ■ clarificat o serie întreagă 
de întrebări ,

A fost, mai intli. cea legată 
de stabilirea finalistelor actualei 
ediții a competiției. Dacă for
mația S.U.A. a învins, cum era 
de așteptat, chiar la un scor net 
(4—1) Australia, ultima dețină
toare a trofeului (în partidele 
de duminică : McEnroe — Fitz
gerald 4—6, 6—2, 6—1. Connors
— Cash 4—6. 2—6). ta schimb 
finalista de anul trecut. Suedia, 
a dispus surprinzător de net 
(5—0) de Cehoslovacia (în ul
timul joc : Sundstrdm — Smid 
6 4. 6 4).

în partidele de baraj pentru 
rămtnerea în grupa mondială au 
obtinut cîstig de cauză forma
țiile Iugoslaviei (4—1, ta depla
sare. cu Marea Britanie). R. F. 
Germania (5—0 cu România). 
Ecuadorului (4—1 cu Noua Zee- 
landă ; ultimele jocuri : Vivîer
— Simpson 6—4, 3—6. 6—2, 6—4, 
Gomes — Lewis 6—2. 6—2) și 
Indiei (3—2. ta deplasare. cu

Luton 4—2, Watford. — Everton 
4—5, W.B. Albion — Manchester 
United 1—2. Pe primele locuri : 
Tottenham, Nottigham și Arse
nal cu cîte 16 
21. Coventry 5
4 p.

SPANIA (et. 
zultate ale etapei de duminică : 
Malaga — Atletico Madrid 1—0, 
Espanol — Valladolid 
Madrid — Santander 
ragoza — Athletic Bilbao 
Osasuna — Gijo<n 0—0, Elche — 
F.C. Sevilla 0—0, Murcia — Va
lencia 0—3. Pe primele locuri : 
C.F. Barcelona 8 p. F.C. Sevilla 
7 p, Valencia 6 p, Betis Sevilla
5 p etc. pe ultimul : 18. Elche 
1 P.

FINLANDA. Meciurile retur 
din semifinalele „Cupei Finlan
dei* •_ Haka Valkeakoski — 
Kuusysi Lahti 2—1, T.P.S. Turku 
— Ilves Tampere 4—0. în finală 
se vor în<lni (La 7 șl 14 octom
brie) T.P.S. Turku și Kuusysi. 
Primul meci va avea loc la 
Lahti.

UNGARIA (et. 5). Videoton - 
Bekescsaba 4—1. Honved — Fe
renc varos 2—1, Csepel — Zalae- 
gerszeg 1—0, Eger — Gyor 2—2, 
Debrețin — M.T.K. 1^1. Pecs — 
Szombathely 3—2, Tatabanya — 
Szeged 3—0. Pe primele locuri: 
Csepel și Honved cu cîte 8 p; 
pe ultimul: 16. Szeged 1 p.

CEHOSLOVACIA (et. 6). Spar
ta Praga — Dukla Praga 1—0, 
Cheb — Ostrava 0—1, Zilina — 
Kosice 0-H), Virtkovice — Bohe
mians 2—2, Slavia — Olomouc 
3—1, Slovan — Petrzalka 3—2.

p ; pe ultimele : 
p, 22. Watford

5). Celelalte re-

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX © TELEX

Cursa
(Japonia), 

rezistentă, a 
Bellof (RFG) 
pe „ Porsche 

a 43-a ediție 
Franței* . la raliuri 

obținut de

ATLETISM £ Maratonul din 
Berlinul Occidental a fo6t cîșți- 
gat de danezul John Skovbjerg 
în 2hl3:35 iar proba feminină 
a revenit lui Agnes Șipka (Un
garia) în 2h39:32 > în cea de a 
7-a ediție a maratonului de La 
Toronto a Ieșit învingător en
glezul Kevin Forster ou 2hl2:32.

AUTOMOBILISM e Cursa de 
1030 km de la Fuji 
din cadrul C.M. de 
revenit echipajului 
— Watson (Irlanda) 
956*. 9 în cea de 
a „Turului ~ 
primul loc a fost 
francezul Jean Ragnotti. pe Re
nault 5 Turbo.

CICLISM • „Marele 
de la Prato '
distanța de 222 km. 
lui Pierino 
6h24:02.

Premiu* 
(Italia), disputat pe 

a revenit 
Gavazzi (Italia) In

FRANȚA - JAPONIA
52-0, LA RUGBY
OSAKA. Primul meci-test din 

actualul turneu al rugbyștilor 
francezi în Japonia, desfășurat 
simbătă la Osaka, s-a încheiat 
cu victoria categorică a ,XV“- 
lui oaspete, care a cîștigat cu 
52—0 (18—0). în fata a 15 000 de 
spectatori. A condus englezul 
Howard. Punctele au fost rea
lizate astfel : 10 încercări (Es
teve — 3, Prado — 2. Sella, 
Gratton. Fort. Blanco și La
cans — cite 1) 6 transformări
(Lescarboura — 6 !).

LONDRA. Cu prilejul aniversă
rii a 75 de ani al „templului 
rugbyului”, terenul de la Twi
ckenham, a avut loc partida 
dintre Anglia șl XV-le „pre
ședintelui” (federației engleze). 
Victoria a revenit celei de a 
doua formații cu scorul de 
27—10. Au Înscris : Hali șl - Un
derwood — încercări șl Stringer 
— transformare pentru Anglia, 
respectiv Deans — 2, Cordier, 
Louw și Gerber — Încercări, To
bias 2 transformări șl 1 lovi
tură de pedeapsă.

Danemarca ; ultimele partide : 
Mortensen — R. Krishnan 2—6,
3— 6. 8—10. Bastiansen — Me
non 6—0. 4—6. 6—1).

în finalele zonale ău avut loc 
partidele : zona asiatică : Pa
kistan — Japonia 1—4 (ultime
le rezultate : I. UI Haq — Fukui 
0—6. 2—6. H. UI Haq — Shira- 
ishi 4—6. 7—5. 7—5) ; zona a- 
mericană : Chile — Brazilia
4— 1 (ultimele jocuri : Gilde- 
meister — Hocevar 6—4, 6—1, 
6—4, Rebolledo — Motta 6—0, 
6—3) ; zona europeană „B“ : 
Ungaria — Spania 1—4 (rezul
tatele de duminică. Taroczy — 
Casai 3—6. 7—9, 4—6. Kiss — 
Aguilera 8—10. 4—6) ; zona eu
ropeană „A" : U.R.S.S. — Israel
2— 2 (Cesnokov,— Perkiss 7—5,
6— 3, 7—5, Zverev — Glikstein
3— 6, 6—1, 3—6, 7—5, 6—8, Bo
risov, Leonik — Glikstein, 
Perkiss 6—2, 11—9, 4—6, 4—6, 
3—6, Cesnokov — Glikstein 6—0
7— 9, 1—6, 6—2, 6—1, Zverev — 
Perkiss 7—6, 7—6, 6—45, între
rupt din cauza întunericului).

Brest - 
Germain

Banska Bystrica — Inter Bratis
lava 1—0, Presov — Trnava 2—2. 
Pe primele locuri : Bohemians 
și Ostrava cu cîte 10 p, Slavia 
și Sparta Praga cu n ’
pe ultimele : 15—16.
Petrzalka cu cîte 2

FRANȚA (et. 10).
Lens “ ‘ ”
Paris 
0—0, 
Bastia
— Laval 0—0, Toulouse 
bourg 2—1, Nancy 
4—0, Lille
— Sochaux 1—0. Pe
locuri : Bordeaux 18 p, 
15 p, Auxerre 13 p ; pe 
mele : 16—19. Toulon,
Rouen, Marseille cu cîte 7 
Tours 5 p.

R. D. GERMANA (et. 6). 
tock — Chemie Leipzig 
Aue — Jena 2—1, Magdeburg — 
Suhl 7—1, Lok. Leipzig — F.C. 
Karl-Marx-Stadt 4—1, Erfurt — 
Dynamo Berlin 4—5, Branden
burg — Dynamo Dresda 1—1, 
Riesa — Frarikfurt/Oder 2—1. Pe 
primele locuri : Dynamo Berlin 
12 p. Dynamo Dresda 11 p ; pe 
ultimul : 14. Suhl 1 p.

SCOȚIA (et. 8). Aberdeen — 
Midlothian - - —

Mirren 0-
2—3,
Rangers - 
Pe primele 
15 p. Rangers 13 p. Celtic 

; pe ultimele : 9. Midlothian

Cite 9 p ;
Presov și 

p.
Nantes — 
Mets 0—1, 

— Auxerre 
Bordeaux — Tours 2—1, 
— Marseille 1—0, Monaco 

Stnas- 
R.C. Paris 

Rouen 0—0, Toulon 
1—0. Pe primele

Nantes 
ulti- 

Lille, 
p. 20.

Ros-
3—1,

4—0, Dumbarton — 
■1, Dundee — Cel- 

Hibernian — Morton 
Dundee Utd. 

locuri : Aber-

st. 
tic 
3—1. 
1—0. 
deen 
12 p . 
și Morton cu cîte 4 p.

elveția (et. 7). Neuchatel — 
Basel 0—0, St. Gallen — Chaux 
de Fonds 2—2, Winterthur — 
Grasshoppers 2—2, Sion — 
cerna 2—3, Vevey — Aarau 
Wettingen — Lausanne 3—1. 
Ztirich — Servette 1—1. Pe pri
mele locuri : Șervete și Aarau 
cu cîte 11 p ; pe ultimul : 16. 
Vevey 3 p.

Lu- 
2—3, 
F.C.

în turneul de la 
învins americanul 
care a dispus în

HOCHEI PE IARBA © Echipa
R. F. Germania a cîștigat C.E. 
de juniori, disputat în Italia. în 
finală : R.F.G. — Olanda 3—2 
(2—0) ; pentru locurile 3—4 : 
Franța — Belgia 2—1 (1—0).

TENIS • ...
Honolulu a 
Marty Davis, 
finală de Pate cu 6—4 6—2: în
semifinale: Pate — Sardi 7—5. 
7—6 și Davis — Holmes 7—6. 
6—2 9 La* New Orleans victoria 
a revenit Martine! Navrătilova : 
în finală 6—4, 6—3 cu Garrison; 
în 
Moulton 
Shriver 6—4, 2—6 
nala turneului 
la Beirut : Pecci 
6—3. • Noul campion
este Francesco Cancellotti 
a învins în finală pe Fioronl cu 
6—3 2—6. 6—4. 6—0

semifinale : Navratilova —
6—2, 7—5. Garrison —

6—3. A în fi- 
demonstrativ de 

— Arraya 6—3, 
al Italiei 

care


