
START PROMIȚĂTOR ÎN NOUL 
AN SPORTIV ȘCOLAR

Elevii Capitalei au fost prezenți pe Stadionul 

Tineretului cu un bogat program de întreceri 

înscrise sub genericul ,,Daciadei“
Anul sportiv școlar 1984/85 și 

de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a fost i- 
naugurat în Capitală duminică 
dimineața, pe Stadionul Tine
retului. sub auspicii dintre cele 
mai frumoase : a fost o zi de 
autentică toamnă, cu cer senin 
ca și privirile miilor de partici
pant! la festivitate, cu aplauze 
sus[inute pentru protagoniștii

— s-a bucurat de o deplină 
reușită.

Prin tradiție, anul sportiv șco
lar bucureștean l-au deschis 
gimnaștii șl gimnastele clubu
rilor sportive ale elevilor, prin- 
tr-o impresionantă repriză 
condusă de prof. Ioan Sabău, 
de la C.S.Ș. „Triumf". A urmat 
o cursă ciclistă de eliminare sus
ținută de rutieri juniori ai clu-

O secvență de la frumoasa festivitate de deschidere a anului spor
tiv școlar de pe Stadionul Tineretului din Capitală 

Foto : Iorgu BĂNICA
întrecerilor, cu o organizare i- 
reproșabilă asigurată tuturor 
roncursurilor și competițiilor.

Desfășurată în prezența con
ducerii C.N.E.F.S., a reprezen
tanților Comitetului municipal 
de partid, precum și ai organi
zațiilor cu responsabilități și a- 
tribuții în domeniul sportului 
școlar, această acțiune — în
scrisă sub genericul „Daciadei*

burilor din Capitală, in care O- 
vidin Mitran (Voința) $1 Valen
tin Stoian (Olimpia) Și-au eta
lat reale virtuți Intr-un sport 
care cere multă rezistență și 
ambiție. Urmărite cu viu inte
res. întrecerile de cros au scos

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag ?-3)

DINAMO BUCUREȘTI - PENTRU A 14-a 
OARĂ CAMPIOANĂ LA OINĂ

Simbătă și duminică, in ca
drul ultimului tur (al 3-lea) al 
finalei pe țară a Campionatu
lui republican de oină desfășu
rat pe Stadionul Tineretului 
din Capitală favoritele au în
vins pe toată linia, la capătul 
unor partide spectaculoase : Di
namo București — Politehnica 
București 21—11, Laminorul 
Roman — C.P. București 17—18, 
Viață Nouă Olteni (jud. Teleor
man) — Dinamo 10—2G, C.P.B.
— Politehnica 22—9, Dinamo — 
Laminorul 21—7, Politehnica — 
Viață Nouă Olteni 17—2, C.P.B.
— Dinamo 12—21, Politehnica
— Laminorul 16—8, Viață Nouă 
Olteni — Laminorul 4—14,

C.P.B. — Viată Nouă Olteni 
16—2.

Confirmîndu-și valoarea. Di
namo București a terminat ne
învinsă actuala ediție a celei 
mai importante competiții a 
sportului nostru național. Su
periori atît la „bătaia", cît și 
la „prinderea" mingii, dina- 
moviștii au reușit remarcabi
la performantă de a intra pen
tru a 14-a oară (din 1951, cînd 
au debutat in campionat) in 
posesia titlului.

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
DINAMO BUCUREȘTI 36 p, 2. 
C.P. București 28 p, 3. Politeh
nica București 24 p, 4. Lamino
rul Roman 20 p, 5. Viață Nouă 
Olteni 12 p.

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORI

ANUL XL - Nr. 10 823 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 8 octombrie 1984

Ieri, in etapa a 7-a a Diviziei „A" de fotbal

„OtRBYUl EUROPENELOR^ A REVENIT CAMPIOU
• La Tg. Mureș (in meciul A.S.A. — Steaua) și la lași*in „colocviul studențesc** al Politeh
nicilor: X 0 Sportul studențesc, irezistibilă în repriza a doua I Jiul a cițtigat der
by ul hunedorean Q Primele patru echipe ale clasamentului angajate duminica vi

itoare in al doilea cuplaj interbucureștean

REZULTATE TEHNICE
Univ. Craiova - Dinamo 2-4
Politehnica lași — „Po'i* Timișoara 2-2
F.C Argeș - S.C. Bacău 5-1
Rapid - F.C.M. Brașov 1-0
Chimia Rm. Vilceo- F.C. Bihor 2-1
Sportul studențesc- F.C Baia Mare 4-0
Gloria Buzău — F.C Olt 3—1
A.SA. Tg. Mureș - Steaua 0-0
Jiul Petroșani — Corvinul Hunedoara 1-0

ETAPA VIITOARE
F.C Bihor
S.C. Bacău
Gloria Buzău
F.C Olt
Sportul studențesc 
„Poli* Timișoara 
A.SA. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Dinamo

(duminică 14 octombrie)
— F.C.M. Brașov
— Corvinul Hunedoara
— Univ. Craiova
— F.C. Baia Mare
— Steaua
— Jiul Petroșani
— Chimia Rm. Vilcea
— F.C. Argeș
— Rapid

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

(0-0)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 7 5 2 0 13- 1 12
2. Dinamo 7 5 2 0 15- 8 12
3. Sportul studențesc 6 4 t 1 18- 5 9
4. Rapid 7 3 2 2 12- 6 3
5. F.C. Argeș 7 3 2 2 11- 7 8
6. F.C.M. Brașov 7 4 0 3 8- 6 8
7. Chimia Rm. Vilcea 7 2 3 2 8- 9 7
8. Gloria Buzău 7 3 1 3 9-14 7
9. Corvinul 7 3 0 4 10- 8 6

10-11. Univ. Craiova 6 2 2 2 10-11 6
A.S.A. Tg. Mureș 7 2 2 3 4- 5 6

12. F.C. Bihor 7 2 2 3 8- 9 6
13. Jiul 6 3 0 3 5-10 6
14. F.C. Olt 7 2 1 4 6-11 5
15. F.C. Baia Mare 7 2 1 4 5-12 5
16. S.C. Bacău 7 1 2 4 5-11 4
17. Politehnica lași 7 0 4 3 7-15 4
18. „Poli" Timișoara 6 0 3 3 5-11 3

Citiți cronicile Jocurilor In pag. 2—3

Superbul plonjon al portarului Polgar n-a putut opri mingea la șutul necruțător expediat de Agiu, 
care a adus golul victoriei feroviarilor. (Fază din meciul Rapid — F.C.M. Brașov ; 1—0) 

Foto : Dragoș NEAGU

GOLGETERII
• 7 GOLURI : Hagl ; • 6 GO

LURI: M. Sandu; • 4 GOLURI: 
Dragniea, Moiceanu — 1 din 11 m, 
Mateuț, Cloacă, Pițurcă. Ignat

TOTUȘI, SUB AȘTEPTĂRI J 7 J
in Divizia f,A" de handbal

STEAUA RĂMiNE NEÎNVINSĂ Șl DUPĂ DERBYUL CU „POLI"
Campionatele de handbal aie 

crimei divizii au programat 
ieri o rundă cu multe „capete 
de afiș". Mai ușor (H.C. Mi- 
naur si Chimistul Rm Vilcea) 
sau mai greu (Steaua), gazdele 
au ieșit învingătoare, adăugîn- 
du-si puncte prețioase la zes
trea de pînă acum. Campionii, 
handbalistii de la Steaua acu
mulează după 7 etane punctaj 
maxim : 21 !

MASCULIN
STEAUA — POLITEHNICA 

TIMISOARA 26—22 (14—13).
Meci frumos rapid echilibrat, 
spectaculos. adevărat derby. 
Politehnica Timișoara confir- 
mîndu-si noua sa condiție de 
echipă anartinînd elitei hand
balului românesc. Campionii au

ÎNCEPE campionatul 
NAȚIONAL DE TENIS
Timp de o săptămină, în- 

cepind de azi (ora 9) pe te
renurile din parcul Progresul 
din Capitală se desfășoară în
trecerile campionatului națio
nal individual de tenis pentru 
seniori șl senioare. Printre 
favorit! : D. Hărădău, L. 
Bucur, A. Dîrzu, A. Marcu, 
Cr. Ștefănescu, B. Constanti- 
nescu, precum șl Lucia Ro
manov, Daniela Moise, Maria 
Romanov, Ileana Trocan, Alice 
Dănilă. 

obtinut pe merit victoria, dar 
mai greu decît o arată scorul. 
Ei au întîlnit în formația stu
dențească de pe Bega un ad
versar puternic, cu o poartă 
ca o... fortăreață (Alex. Buli- 
gan mereu excelent), ambițios 
pregătit să răspundă iocului in 
viteză, cu un ritm debordant. 
Cei doi interi ai echipei an
trenată de Radu Voina si Otto 
Telman, iucători cu o înaltă 
clasă valorică (Vasile Stingă si 
Marian Dumitru au înscris 20 
de goluri !) au reușit să stră-

In derbyul etapei a 4-a a campionatului de rugby

DINAMOVIȘTIl Al ÎNVINS
CI 9-6 PE FACIL

Existau toate argumentele 
pentru a aștepta mult de la 
acest derby, dintre Dinamo și 
Farul, al etapei cu numărul 4 
din Divizia „A" la rugby. Dar 
meciul de pe stadionul Voința 
a fost unul de uzură la nivelul 
înaintărilor, cu două-trei faze 
mai acătării cu rezultatul — 
9—6 (3—6) — sub semnul in
certitudinii pînă în final si... 
cam atît. Dorindu-si. fiecare, 
victoria, poate prea mult cu 
gindul numai la ea. cele două 

Dungâ reduta adversă, să aco
pere greșelile lui Virgil Nicu- 
lae în atac si — eu aiutorul 
lui Adrian Simion — lacunele 
generale de apărare astfel că 
si-au putut permite să nu ac
cepte „remiza" pe care o „pro
punea" echipa ing Constantin 
Jude si spre care, de fapt, se 
îndrepta, ca un punct final fi
resc. partida-derby din sala 
Rapid. Au fost aiutati si de

(Continuare In pag 2-3)

echipe de prim-plan ale rug- 
byuliii nostru s-au angrenat 
intr-un loc oarecare crispat, 
tern, cu reușite infime la ca
pitolul construcție în schimb 
cu numeroase baloane șutate, 
nu o dată defectuos. Dinamo 
a ..vămuit" mai multe mingi 
pentru că s-a arătat superi
oară pe grămadă, atu. fără 
doar sl poate, important den- 

(Continuare în pag. 2-3)

Mai multe dintre stadi
oanele care au găzduit ieri 
meciuri din prima divizie 
au avut tribunele dezolant 
de goale, in imensa lor ma
joritate iubitorii sportului 
cu balonul rotund preferind
— indiferent de simpatiile 
lor pentru o echipă sau alta
— să urmărească derbyul 
televizat de la Craiova. Cit 
se poate de firesc, de alt
fel, interesul pe care l-a 
polarizat acest veritabil „cap 
de afiș“ al etapei, căci el 
opunea nu numai două e- 
chipe de frunte ale campio
natului nostru, vechi rivale 
in lupta pentru titlu, ci și 
pe proaspetele performere 
românești ale primului tur 
din cupele europene !

Anticipîndu-se o dispută 
de zile mari, un foc echi
librat și de calitate, con
fruntarea dintre Universi
tatea Craiova și Dinamo n-a 
oferit, insă, tot ceea ce se 
aștepta de la ea S-au mar
cat. este adevărat, multe 
goluri, aproape toate fru
moase, au fost și destule 
momente de loc bun, spec
taculos, cu faze dramatice, 
gustate de public, și, totuși, 
derbyul din „Bănie" nu a 
satisfăcut din plin. Motivul 
îl constituie — pe lingă ner
vozitatea excesivi manifes
tată la începutul partidei de 
ambele părți. și manifestă
rile nesportive pe care ea 
le-a generat — replica sub 
așteptări a gazdelor. Cu 
cifiva titulari absenți sau 
incomplet refăcuți după ac
cidentările suferite, din care 
cauză au fost necesare unele 

soluții improvizate, nereu
șind să-și recupereze for
țele. energia consumată in 
meciul retur cu Betis Se
villa, echipa craioveană nu 
a putut menține echilibrul 
partidei de ieri, cedind chiar 
mai ușor decit o arată sco
rul. Surprinzătoare și — in 
același timp — supărătoare 
au părut mai ales greșelile 
comise in apărare, dar sub 
nivelul cunoscut s-au pre
zentat și celelalte compar
timente.

Sigur insă ci evoluția mai 
slabă a craiovenilor nu di
minuează meritele dinamo- 
viștilor. care — lipsiți, la 
rindul lor. de unii titulari
— au făcut ieri un loc 
foarte bun. poate cel mai 
bun din acest sezon, bazat 
pe o defensivă fermă și 
contraatacuri deosebit de 
tăioase, punind de fiecare 
dată in real pericol poarta 
apărată de Lung Logici și 
clară, victoria bucure stenilor 
nu constituie, deci, o sur
priză. deși poate putini o 
prevedeau și incă la două 
goluri diferent L

in rest, etapa ne-a oferit 
rezultate scontate, in gene
ral succese ale gazdelor, 
excepție făcind doar egalu- 
rile de la Tg. Mures si lași, 
care nu surprind însă, nici 
chiar in acest din urmă caz, 
echipa din Copou continu- 
ind — In mod de neînțeles
— să nu-și regăsească rit
mul. Si unde se afla ea în 
clasament toamna trecută, 
pe vremea asta 1

Constantin F1RANESCU



Primul turneu al Divizie! „A"' Se baschet feminin Divizia „A", etapa a 7-a z
SPORTUL STUDENȚESC Șl OLIMPIA, | 

SINGURELE NEÎNVINSE |
Azi are loc, In sala Floreasca, derbjwl „II" - Olimpia i

O VICTORIE DUPĂ 9 ANI !

In turneul inaugural al Diviziei 
„A- de baschet feminin, desfă
șurat în sala Floreasca. s-au M- 
registrat rezultate contradictorii, 
eiteva exemple fiind edificatoare 
în acest sens. Astfel, Voința Bucu
rești a pierdut vineri in fața for
mației Progresul, apoi a câștigat 
la scor partida cu Politehnica 
Timisoara, pentru ca ieri să 
cedeze clar in tata Crișului ; 
Politehnica Timișoara a făcut un * 
meci bun (cu Crișul). apoi două 
sub posibilități (cu Chimistul și 
cu Voința București), iar dumi
nică a surclasat pe Universitatea 
Clui-Napoca. Și exemplele ar 
putea continua. toate atestfnd 
lipsă de constantă. Faptul că 
multe meciuri s-au încheiat cu 
rezultate st rinse demonstrează 
că Ia această* ediție a campiona
tului există un sensibil echilibru 
valoric intre un număr sporit de 
echipe fată de anii trecuțl, ceea 
ce bucură. Motiv de optimism 
constituie sl faptul că majori
tatea Întâlnirilor au oferit spec
tacole sportive remarcabile. la 
cere este drept, o eoatribuție 
și-au adus și modificările regu
lamentului F.T.B.A. In ceea oe 
privește clasamentul, ei oferă o 
ierarhie neobișnuită față de cea 
consemnată la ultimele edHU ale 
Diviziei .A*, cele mal mari sur
prize fiind oferite de Voința 
București și Universitatea Cluj- 
Napoca. acum ocupantele ulti
melor două locuri! Dar lupta a- 
bia a început. Rezultate : 

PROGRESUL, BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 67—55 (29—
29). Baschetbalistele de la Pro
gresul (antrenate acum de G. 
Năstase și V. Pruncu) s-aj des
prins de la jumătatea reprizei 
secunde, datorită coeziunii mat 
bune și superiorității de talie. 
Echipa Rapid a opus o rezisten
ță dîrză șl, in general, compor
tarea sa din acest turneu fi dă 
speranța unei evoluții onorabile 
în actualul campionat. Au mar
cat : Pușcașu 23. Mărlngut 21, 
Simioană 11, Ciocan 6, Alixindru 
6 pentru învingătoare, respectiv 
Slăvei 26, lordache 6, Gbiță 8, 
Popescu 9. Tatu 6. Minzîna 2. Ar
bitri : I. Olaru șl I. Cernat.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
ICBMENERG 71—15 (49—30). A

treia victorie a formației Olim
pia a fost obținută tntr-o ma- . 
nieră netă, jucătoarele ei im- I 
punindu-se prin superioritatea I 
pregătirii tehnice șl tactice. 
Sportivele de la ICEMENERG au | 
luptat cu ambiție, dar însuti- I 
denta coeziune intre componen- I 
tele echipei este evidentă. Au 
marcat : Marinacbe H. Ciubin- j 
can 14. Stingă 11, Pirvan 7, I 
Biră «. Cristea U. Lefter 4. ■ 
Parcanschi 1. Făvăloaie 1 pentru 
Învingătoare, respectiv Iatan 15, I 
Cirstoio 1». Nicola 5. Nicolau *, I 
Dineiue S, Waedt 2. Agapi 2. • 
Arbitri : I. Antonescu și M. O- 
prea. ____ ____ I

SPORTUL STUDENȚESC POLI- I 
TEHNICA BUCUREȘTI — BA- ’ 
PID 4£—43 (22—25). VOINȚA
C.S.Ș. BR AȘ O VIA — ICEMENERG I 
14—«2 (45—35, 74—74). CRIȘUL I
ORADEA — CHIMISTUL C S Ș- 
RM. VILCEA 70—41 (31—26). O- .
LIMPIA — COMERȚUL Lie. I 
.Bolyai- Tg. Mureș «1—49 (25-24), | 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VUTO- 
RUL CLUJ-NAPOCA — PHOGRE- . 
SUL 81—63 (44—X). VOINȚA I
BUCUREȘTI - POLITEHNICA I 
CSS. TIMIȘOARA 81—62 (43—
28). SPORTUL STUDENȚESC — | 
COMERȚUL 60-58 (37—26). CRI- I
ȘUL — VOINȚA BUCUREȘTI I 
63—54 (29—32), POLITEHNICA

Azi la ora 18 are loc, in sala

TIMISOARA — UNIVERSITATEA 1
CLUJ-NAPOCA M—72 (44—33), 1
CHIMISTUL — VOINȚA BRA- ■
ȘOV «5—52 (28—27).

Clasament : |
1. Sp. studențesc 4 4 0 235:238 1 1
2. Cricul 4 3 1 272:243 7 w
J. Progresul 4 3 1 249:245 7
4. Chimistul 4 2 2 233 :238 4 1
5. .Poli“ Tim. 4 2 2 273 2274 C 1
6. Olimpia 3 3 0 281:128 8 ’
7. ICEMENERG 4 1 3 230:292 5 _
8. Comerțul 4 1 3 228:243 5 1
0. Voința Bv. 4 1 3 256:235 5 1

10. Rapid 4 1 3 209:224 5
11. Voința Buc. 413 281:234 9 A
12. ,UM CJ.-Napoca 3 1 2 225:230 4 |

Floreasca, meciul Universitatea ■ 
Cluj-Napoca — OUmpla (restan- I 
tă din etapa D, reprezentantele I 
tării noastre tn C.C.E. șl, res
pectiv, „Cupa Liliana Ronchettl*. |

Dumitru STĂNCULESCU

CRAIOVA. 7 (prin telefon). 
De nouă ani nu a mai cistigat 
Dinamo la Craiova 1 Astăzi 
însă campionii au făcut un in
teligent ioc de apărare, astep- 
tindu-i De craioveni să se dez
lănțuie. pentru ea intercentind 
oasele — datorită unei foarte 
bune așezări în apărare — să 
contraatace decisiv. Dinamo s-a 
mișcat în teren aidoma unui 
burduf de acordeon, care se 
strângea în apărare si se des
făcea în atac. Nu e mai puțin 
adevărat că si Universitatea nu 
s-a prezentat astăzi ia poten
țialul normal, nerefăcută pro
babil fizic după efortul depus 
in fata lui Be tis. Sevilla, dar 
si cu multe improvizații în e- 
chipă. care au dereglat In spe
cial linia defensivă o linie care 
nu a rezistat atacurilor bine 
concepute de bucuresteni. Sco
rul avea să-l deschidă DRAG- 
NEA (min. 16) care la un con
traatac. l-a simtit pe Lung de
parte de buturile sale si a șutat, 
eu boltă, peste eL Avea să e- 
gaîeze BELDEANU. nouă mi-

nute mai tîrziu. eu un sut de 
la circa 25 m. mingea fiindu-i 
trimisă de Bălăci. Superiorita
tea oaspeților este concretizată 
din nou in min. 33 : Rodnic 
demarează pe dreapta, sutează 
in stilpul din stingă lui Lung, 
mingea revine în teren Ia O- 
RAC. care inscrie nesiingberit : 
1—2. Golul din min. 48 avea 
să fie ilustrativ pentru nepu
tința apărării craiovenilor : 
SUCIU pornește aproape de la 
mijlocul terenului. driblează 
trei jucători, trece si de Stefă- 
nescu. pentru ea să-l depă
șească in cele din urmă si pe 
Lung, azi departe de forma care 
l-a consacrat I In min. 58. după 
un atac al craiovenilor. respins 
de apărarea dinamovistă. ION 
MARIN tisneste din pachetul 
de jucători aflati la mijlocul 
terenului, cistigă sprintal eu 
Stefănescu si-. 1—4 (!). Scorul 
final I-a stabilit BĂLĂCI, care a 
transformai superb, de la 17 m, 
• lovitură liberă : 2—4.

Arbitrul R. Petrescu a avut 
de condus un loc greu, cu deo-

UNIV. CRAIOVA 2 (1)
DINAMO 4 (2)

Stadion ,,Central*; teren bun ; 
timp frumos, cald ; spectatori - 
circa 20 000. Șuturi: 10-11 (pe poartă: 
8—5). Cornere : 5—3. Au marcat :
BELDEANU (min. 25). BĂLĂCI (min. 
72), respectiv DRAGNEA (min. 16). 
ORAC (min. 33). SUCIU (min. 48), 
I. MARIN (min. 58).

UNIVERSITATEA : Lung - Negrită 
Tilihoi (min. 46 Bleu), Ștefânescu, 
Irlmescu — Geolgâu (min. 46 Țîclea- 
nu), Beldeanu, BĂLĂCI — OCT. PO
PESCU, Cămătaru, Clrțu.

DINAMO : Moraru - REDNIC. Al 
Nicolae, ION MARIN. Vtad - Mo
vilă (min 38 Stredie) DRAGNEA, 
Andone — Țălnoe (mln. 69 Tuibo), 
SUCIU, Orac.

A arbitrat bine R. Petrescu (Bra- 
|ov) ; la linie : Gr. Macavel (Deva) 
șl Gh. Constantin (Rm. Vilcea).

Cartonase galbene : BELDEANU, 
C1RȚU, 1RIMESCU, ANDONE. MO
VILA.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : O-O.

sebire în prima repriză, cind 
îucătoril ambelor echipe si-au 
..plătit" polite mai vechi.

Mircea TUDORAN

NOUL AN SPORTIV ȘCOLAR I

CU SĂBHLE
PETROȘANI. 7 (aria lelefua). 

Se pare că Jiul si Corvinul 
si-au băgat săbiile in teacă, 
întelegind tîrziu. dar mai bine 
decit niciodată, sensul rivali
tății sportive. Derbyul iudetu- 
lui Hunedoara, la nivelul Di
viziei _A*. a fost lipsit de •- 
ceastă dată de durități si alte 
atitudini nesportive. Pe teren 
propriu. Jiul a jucat mai «.- 
vîntat si mai combinatlv. gaz
dele — conduse de Bălută. cel 
mai bun jucător de ne teren — 
au reușit să-1 învingă o singură 
dată pe excelentul portar Âlexa 
si să obțină o victorie meritată 
asa cum rezultă si din datele 
tehnice ale meciului.

Partida a debutat cu o minge 
șutată de fiecare echipă in bara 
porții adverse. Jiul prin Stana 
(min. 5). iar Corvinul datorită 
lui Mateut (min. 7). După o 
perioadă echilibrată de 15 mi
nute. Jiul preia inițiativa si-si

iN TEACĂ
creează trei mari ocazii de goL 
ratate de Lasconi (nun. )8), 
Dosan (min. 28) si. din nou. 
Lasconi (min. 36) cea mai mare 
dintre ele cind virful petrose- 
nean. nestingherit trage de la 
7 m peste transversală. Ratare 
uluitoare, eare-1 costă Pe Las
coni schimbarea cu Henzel.

La reluare, hunedorenii par 
hotăriti să schimbe tata locu
lui. Gabor (mln. 49). Coiocaru 
(min. 52) si Mateut (mln. 59) 
au avut situații de eoâ ultimul 
trimitind cu capul, de la 6 m. 
în portar. Internaționalii echi
pei oaspete nu reu9esc să ac
ționeze la valoarea care i-a 
consacrat, pierd din ritm si 
dacă Alexa salvează un gol ca 
si făcut in min. 61. in urma 
unei acțiuni a kil Stana, el 
va primi, dună 10 minute, uni
cul goL care nu-1 reduce cu 
nimic din meritele de pînă a- 
tuncl : o combinație scurtă si

JIUL 1 (0)
CORVINUL 0

Stadion Jiul ; teren bun ; timp no
roc * spectatori — circa 4 000. Șu
turi : 27—11 (pe poartâ: 11-8). Cor 
oere : 5—5. A marcat : HENZEL (mln. 
71).

JIUL : Caval — P. Grlgore (mîn. 52 
V. Popa), Vizitiu, M. Popa, STANA 
— Varga, DOSAN, Gdman — Stoi- 
nescu, Lasconi (mln. 38 HENZEL), 
baluta.

CORVINUL : ALEXA - BOGDAN, 
Dubmciuc, MĂRGINEAN, Vâetu» 
NICȘA, Klein, Petcu, Mateut — Co
iocaru (miru 73 Tîmoveanu), Gabor.

A orbitrot bine O. Ștreng (Ora
dea); Io linie: L. Măerean (Bra
tov) șl St. Rotârescu (iași).

Trofeul Petschovschi : TO.
Lo speranțe : 0-1 (0-0).

rapidă intre Bălută si HENZEL 
si ultimul, de Ia 6 m. sutează 
foarte puternic in Alexa, de 
unde mingea intră in plasă.

Aurel NEAGU

(Urmare din pag D

in relief receptivitatea copiilor 
gi școlarilor din Capitală pen
tru alergări în aer liber, pre
cum și preocuparea care există 
pentru dezvoltarea atletismului 
de masă în unități de învăță- 
mînt din sectoarele 3. 1, 4 și 2. 
precum și în sectorul agricol 
Ilfov. O mențiune specială pen
tru elevii Marius Languris — 
Liceu] nr. 18. Jenlca Diacones- 
eu — Școala generală nr. 9. Da
niela Bran — Liceul nr. 14 și 
Viorel Nichifor — Liceul nr. 21. 
aflati printre âștigătorii pro
belor.

Finala la oină a campionatu
lui republican de seniori dintre 
formațiile Dinamo București și 
Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii" a completat in mod 
fericit, programul, demonstrând 
miilor de spectatori frumusețea 
sportului nostru national

Un moment inedit al festi
vități) de deschidere a anului 
sportiv școlar l-a constituit de
cernarea unor diplome de o- 
noare din partea C.M.E.F.S. 
unor cadre didactice și asociații 
sportive școlare care s-au dis
tins în întrecerile „Daciadei". o 
răsplată bine meritată pentru 
o serie de profesori de educa
ție fizică fruntași, cum sînt 
Marcela Cîmpeanu — Liceul 
„Ion Neculce", Anca Ilinca Ri- 
zea — Școala generală nr. 30, 
Victor Georgescu — Școala ge
nerală nr. 93. Jenica Mateescu 
— Școala generală nr. 126. Cor
nelia Porumb — Școala generală 
nr. 57. Speranța Cristea — 
Școala generală nr. 187 Mogo- 
soaia etc. și un îndemn pentru 
sutele lor de colegi ș) colege din 
Capitală de a le urma exem
plul de muncă și dăruire. în 
slujba creșterii și modelării ge
nerațiilor tinere...

I
I
I
I
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RAPIDUL A TRECUT GREU DE „BARIERA" BRAȘOVEANĂ

IN DIVIZIA A,J DE HANDBAL
(Urmare din pag I)

nervozitatea care s-a Instalat 
In tabăra „violetilor" în fina
lul fierbinte al acestui med 
frumos de handbal, de bun 
nivel tehnic. De la 21—21 (mln. 
49). oaspeții n-au mai rezistat 
nervos bumerangul tensiunii 
din echina lor diminuindu-le 
șansele. Spectatorii au trăit in
tens desfășurarea partidei. In 
care cele două echipe au con
dus pe rind. cursele de urmă
rire oferind un spectacol pal
pitant. Se cuvin felicitări am
belor echipe, ca si arbitrilor 
orădeni Gh. Sandor si Fr. La- 
komcsik. care au condus fără 
cusur, meritînd din plin califi
cativul foarte bine.

Au marcat : Stinsă 14. Du
mitru 6. Ghimes 2. Berbece 2. 
Drăgănilă 1 si Fctre 1 — pen
tru Steaua. Folker 10. Dan Pe
tru 4. lonescu 3. Giurgea 3. 
Voicu 1 si Iancoviei 1 — pen
tru Politehnica Timișoara.

Hristache NAUM

H.C. M1NAUR BAIA MARE 
— DINAMO BUCUREȘTI 26— 
18 (13—5). 4 000 de spectatori 
au urmărit un meci pasionant. 
In • care elevii antrenoru
lui emerit Lascăr Pană au 
demonstrat nivelul înalt al 
pregătirii lor. Excelenta e- 
voluție a extremei Mări
cel Voinea si prestația entu-

ziasmantă a portarului Mircea 
Petran au asigurat gazdelor o 
victorie detașată. Au înscris : 
M. Voinea 7. Mironiuc 3. Bo
ros 4. Fîangea 3. Covaci» 3, 
Porumb 2. Oros 1. Haidu 1 — 
pentru H.C. Minaur. Bedivan 
5, Dogărescu 3. Durău 3. O- 
Prea 2. Grabovschi 2 si Matei 
1 — pentru Dinamo București. 
(A. CRIȘAN, coreso.)

INDEPENDENTA CARP ATI 
MlRȘA — CONSTRUCTORUL 
ORADEA 19—18 (9—8). Joc e- 
chilibrat. Cele mai multe go
luri : Becicberi 7. respectiv — 
Cristache 8. (M. VERZESCU,
coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — MINERUL CAVNIC 
30—22 (14—11).

ȘTIINTA BACĂU — CON
STRUCTORUL ARAD 32—25 
(15—10).

DINAMO BRASOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 19—14 
(10—7).

FEMININ
CHIMISTUL RM. V1LCEA — 

RULMENTUL BRAȘOV 25—19 
(10—7). Derbyul etanei de Ia 
Hm. Vilcea a corespuns aștep
tărilor. ambele echipe contri
buind . deopotrivă la reușita 
spectacolului handbalistic. Cum 
era firesc, meciul a început în 
iureșul gazdelor, care condu
ceau în min. 10 cu 5—1. iar in 
min. 19 cu 7—2. ajutate în a- 
cest interval si de teama inex
plicabilă a brasovcncelor de a 
arunca Ia poartă. Spre sfîrsitul

Feroviarii n-au mai reeditat 
foarte bunele evoluții din Giu- 
lești. ca în meciurile cu Jiul 
și F. C. Olt. cind și-au îneîn- 
tat suporterii. De astă-dată ei 
s-au chinuit în fața brașove
nilor. obținînd pînă la urmă 
cu mare dificultate victoria la 
limită. Lipsa de inspirație și 
inventivitate a liniei de miiloc 
compartiment în care doar Șt. 
Popa a jucat în nota obișnuită, 
indecizia lui Cioacă si Manea 
(ultimul anihilat de V. Ștefan) 
și pregătirea prelungită a atacu
rilor au fost cauzele care au 
menținut balanța in cumpănă 
și tabela imaculată, pînă spre 
sfârșitul întîlnirii. Toate aces
te lipsuri, „conjugate" si cu 
randamentul neașteptat de bun 
al echipei de sub Tîmpa, din 
rîndurile căreia a excelat li-

reprizei jocul s-a echilibrat, 
cele numai trei goluri în fa
voarea vîlcencelor exprimând, 
de faot. diferența de valoare 
din 
rite 
prin 
resc
37. Din acest moment, brașo- 
vencele revin puternic. Insă 
forma excelentă a portarului 
Doina Rodeanu a făcut ca di
ferența in favoarea vîlcencelor 
să se mențină oină la sfîrsit. 
A fost un meci aspru, cu a- 
Dărări depășite, pentru care 
s-au dictat 7 aruncări de la 
7 m in favoarea gazdelor ei 5 
pentru brașovence. Au înscris: 
Verigeanu 9, Morariu 6, Torok 
4, N. Petre 3, M. Petre 1, Țipi 
1, Romete 1 — pentru Chimis
tul; Neică 5, Marian 3, Taehe 
3, Tudor 3, Călin 3, Demeter 2 
— pentru Rulmentul. Au arbi
trat (fără a se ridica la nivelul 
derbyului) Tr. Popescu și S. 
Marghescu (București).

teren. Gazdele, mai hotă- 
la reluare, se detașează 
atacuri eficiente si îsi mă- 
avantaiul la 14—7. in min.

aia de fundași și... veteranul 
Bența. Așa stind lucrurile jo
cul a lincezit adeseori undeva 
la mijlocul terenului, infiltră
rile lui ȘL Popa din linia a 
lâ-a — fără suport din par
tea echipierilor — sfârșind In 
fața decisei apărări ^adverse. O 
singură breșă. în min. 12. cind 
Șt. Popa a pătruns pe stingă, 
a centrat pe partea opusă si 
Agiu a reluat, imprecis, din 
interiorul careului. Acest „de-a 
șoarecele si pisica" avea să se 
mențină 'pină in minutul 31, 
cind oaspeții au inițiat o ac
țiune prelungită pe partea 
dreaptă, balonul a ajuns la 
Bența (nemarcat) și șutul a- 
cestuia a trecut la o palmă de 
poarta lui Toader, înmărmurind 
tribunele. Peste 5 minute bra
șovenii au ratat din nou prin 
Kramer. In finalul reprizei 
Cioacă (min. 38) și Șt. Popa 
(min. 44) au șutat peste „trans
versală".

Cu ceva mai mult aplomb au 
început rapidiștii repriza secun
dă și în min. 51 el au obtinut 
o lovitură de la 11 m (în urma 
faultului comis de Șoarece a- 
supra lui Manea), pe care ȘL

RAPID
F.C.M. BRAȘOV

1 (0)
0

Stadion Giulețti ; teren bun ; timp 
frumos; spectatori — circa 15 000. Șu
turi : ia-3 (pe poartâ : 2-0). Cor
nere : 6—7. A marcat : AGIU (min. 
82).

RAPID : Toader - Cirsteo (mln. 76 
Avram), M. GR1GORE, Same,. BA- 
COS - Rada, ȘT. POPA, AGIU. I. Ion 
(mln. 60 Goar>;ă) — Cioacâ, Manea.

F.C.M. BRAȘOV : Polgor - V. Ște
fan, NAGHI, Monciu, F. Vcsile - 
ȘOARECE, Spirea, BENȚA — Vâidean, 
Kramer, MOȘOMAN.

A arbitrat foarte bine I. Velea ; la 
linie : C. Bîtian (ambii din Craiova) 
ți C. Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene : BENȚA, RADA, 
SAMEȘ.

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

Popa a ratat-o. șutind în bară ! 
Meciul înainta spre o „remiză". 
Dar a venit minutul 82, cind 
Bacoș a trimis balonul in a- 
dincime Ia AGIU (V. Ștefan nu 
s-a sincronizat cu „pasul îna
inte") și rapidistul a inscris cu 
un șut sec, în coltul lung.

Gheorghe NERTEA

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag 1)

Mihail VESA

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINTA BACĂU 17—31 (8—15).

TENTH.A DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI — TEKOM IAȘI 
18—23 (8—12).

HIDROTEHNICA 
TA — RAPID 
28—18 (14—10).

MUREȘUL TG.
CONFECȚIA BUCUREȘTI 20— 
18 (8—5).

A.E.M. TIMIȘOARA — TEX
TILA ZALĂU 27—25 (14—10).

CONSTAN- 
BUCUREȘTI

MUREȘ

tru succes. La fel de bine insă 
partida putea avea alt dezno- 
dămint. Năstase. spre pildă, 
ratînd in penultimul minut o 
lovitură de pedeapsă din pozi
ție destul de bună. Au ratat 
si mai experimentatii Podă- 
rescu si V. Ion. dintr-un pro
cedeu sau altul, amindoi pre- 
zentindu-se sub așteptări, chiar 
dacă PODARESCU a fost rea
lizatorul punctelor victoriei 
bucurestenilor — lovituri de 
pedeafisă în minutele 20. 44. 
52. Unicul eseu s-a înscris la 
o fază curioasă : un balon șu
tat neinspirat de V. Ion a rico
șat din bordură, s-a plimbat_ 
sub privirile a doi apărători 
dinamovisti si FLOREA I. ve
nit in . butul advers, printr-un 
efort remarcabil, l-a culcat. A 
transformat NĂSTASE (min. 
28). De altfel, fundașul con- 
stăntean si pilierul Bucan sînt 
singurii jucători care au dat 
satisfacție.

Geo RAEȚCHI
STEAUA — ȘTIINTA CEMSN 

BAIA MARE 54—0 (24—0). Vic-

torie categorică a campionilor, 
care au înscris oot spectacu
loase eseuri, prin MURARIU 
2. ENACHE. L. CONSTANTIN, 
DAVID. COMAN. MOT. FUI- 
CU. Celelalte puncte au fost 
realizate de ALEXANDRU — 
l.n.. drop și 8 transformări. A 
condus M. Voina (Săcele). (N. 
TOKACEK. coreso.)

POLITEHNICA IAȘI — GLO
RIA P.T.T. ARAD 18—15 (12— 
3). Gazdele si-au impus jocul 
in prima parte, pentru a avea 
emoții în final Au marcat DO- 
ROFTEI — eseu. MITITELU — 
3 Ip., drop, transformare, res
pectiv IUHAS — eseu. LECA
— 2 l.p.. MOȘ — Lp.. trans
formare. Arbitru : P. lonescu 
(Buc.). (V. DIACONESCU. co
resp.)

RULMENTUL BlRLAD — 
ȘTIINTA PETROȘANI 15—16 
(9—10). Meci de mare luptă. 
Realizatori : MIHAl — 2 1 p.. 
drop. CĂUIA — eseu. ȘTEFÂ- 
NICÂ — transformare, pentru 
gazde, respectiv BEZARAU — 
2 l.p.. 2 drop. MEDRAGONIU
— eseu. A condus I. Vasilică 
(Buc.). (M. PAIU. coreso.)
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BUCURIE A GOLULUI
Jic de pe San 
n minutul 85 
:ge). Sportul 
teribil al lot- 
:am fost doar 
priză, arătîn- 
teribil în cea 

t minute, pu- 
o pătrundere 
iraș — acțiu- 
le atac bucu- 
toată apăra- 

- urmează o 
il Mustățea 
ată din afara 
ionalul bucu- 
irere, îi aduce 
ilui de joc și 
fără șovăire. 
:ureștenii ră- 

absenței in- 
rgulescu (ac- 
lu-i-se o altă 
ă. Doar două 
a pînă la 
1 ratind o o- 
n. 38, pentru 

eum îl alin- 
Iransforme in 
area excelen- 
larian Mihail, 
are centrase 
aripă stingă... 
iza a doua!
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n cam tot ce 
ice adversar 
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n. 55 (din ac- 

altul în min.

SPORTUL STUDENȚESC 4 (11
F.C. BAIA MARE 0

Stadion Sportul studențesc ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — cir
ca 2 000. Suturi : 25-9 (pe poartă : 
12-1). Cornere : 15-1. Au marcat : 
M. SANDU (min. 44 ți 80), HAGI 
(min. 55 și 68).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriate 
- M. MIHAIL, Cazan, PANA. MUN- 
TEANU H — Munteanu I (min. 75 
FI. Grigore), Șerbânico, BOZEȘAN 
(min. 65 CHIHAIA), HAGI - M. 
SANDU. Coroș.

F.C. BAIA MARE : Mic - Arezo- 
nov, Boloș. Ignat. Weisenbache» — 
Rus, Bălan, SABAU, Mureșcm — Nem- 
țeanu (min. 55 Catena). Rosznai 
(min 55 Sepi).

A arbitrat bine AI. Mustățea; Ic 
linie : A. Niculescu (ambii din Pl- 
tești) și V Ttorov (Drobeta Tr. Se
verin).

Cartonașe galbene t CAZAN.
Cartonașe roșii : CORAȘ.
Trofeul Bstschovschi : 9.
La speranțe : 3-0 (2-0).

68 („cap" plasat, după o fru- 
moașă centrare a Iui Cbibaia). 
Impresionantă, bucuria de co
pil a lui Hagi atunci cind mar
chează, după cum și M. SAN
DU („tradiționalul” fiu al golu
lui de la Sportul) trăiește din 
plin acest moment unic din fot
bal, el avînd ocazia în min, 80 
să inscrie un „gol artistie” (o 
minge aruncată peste portar de 
Ia 16 m): 4—0, «cor cu care 
bucureștenii lși încheie „recita
lul” din repriza a doua. Un re
cital la care printre spectatori 
s-au cam aflat șl fotbaliștii 
băimăreni, timizi, complexați, 
fără reacție.

Marius POPESCU

ITRU, REDIVIVUS
telefon). Stu- 
ti in dificulta- 
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POLITEHNICA IAȘI 2 (1)
„POLI” TIMIȘOARA 2 (0)

Stadion „23 August” ; teren bun;
limp frumos ; spectatori — ciico
4 000. Șuturi : 14-12 (pe poartă: 10- 
8)- Cornere : 4—4. Au marcat : DA 
MASCH.'N (min. 10), BIRO (mia. 89), 
respecți» ȘUNDA (min. 70), V1ATA- 
NESCU (min. 72).

POLITEHNICA IAȘI: Bucu - Mun
teanu, Gheorghiu (min. 63 Agachi), 
Ursu, Topolinschi — Paveliuc, Sigmi- 
reon, BURDUJAN, Cânănou (min 46 
Sertov) - BIRO. DAMASCHIN.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Clipa - 
Șunda, Vușcan, Șuleo, Poscu — Ma
nea, Rotariu, DUMITRU, GIUCHICI 

Bol ba (min. 63 VtATANESCU), 
Oancea (min. 85 T. Nkolae).

A arbitrat foarte bine I. Crăciu- 
nescu ; la linie : A. Mîțoru (ambii 
din Rm. Vilceo) ți Gh. lonescu (Bucu
rești).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1—2 (1—1).

animați de Dumitru, In zi ex
celentă. In min. 70 Dumitru e- 
xecută un corner cu precizie și 
ȘUNDA reia în gol: 1—1. Peste 
numai două minute, Giuchicl 
driblează in stilul său perso
nal. centrează de ne partea 
stingă si VLATANESCU ridică 
scorul, cu concursul lui Bucu, 
hipnotizat... Timișorenii mai au 
două mari ocazii (Giuchicl și 
Vlătănescu), dar Ieșenii nu re
nunță, atacă și BIRO egalea
ză in penultimul minut, intr-un 
careu suprapopulat, readucînd 
egalitatea, care reflectă, final
mente, un echilibru real.

loon CHIRILA

LAN: DUDU GEORGESCU
telefon). Su- 

echipei Iui 
n ciuda ab- 
biese impor- 
tarcu — ac- 
I și de apa- 
e. Gloria a 
tor. intrînd 
fin fată. în- 
I mare frec- 
EORGESCU, 

pe inimosul 
bl Balaur, a 
fontul ofen- 
țrcînd^Jnfil- 

dewworetă. 
pereu careul 
lat prestația 
cuta-i efica- 
două goluri 
cu capul, Ia 
ramer ; min. 
la centrarea 
L In careu] 

nesincroni- 
Imis. de alt- 
p de execu- 
ci“, voleuri. 
ca si clasi- 

[arnisesc la 
îneci de fot- 
br. ȘUMU- 
L „revanșat" 
In min. 42. 
penalty, a- 

kltarea lui 
p suprafața 

un ofsaid 
rul V. An-

GLORIA BUZĂU 3 (2)
F.C. OLT i (0)

Stadion Gloria ; teren bun ; timp
frumos ; spectatori — circa 14 000. Șu
turi : 23—9 (pe poartă : 12—3). Cor
nere : 5-3. Au marcat : D. GEOR
GESCU (min. 7 fi 50), ȘUMULANSCHI 
(min. 42 — din 11 m), respectiv A 
GEORGESCU (min. 88).

GLORIA : Lazor - COMANESCU.
Mircea, Petrache, TULPAN - ȘUMU
LANSCHI, BALAUR, Andriesel (min. 
83 Nâstase) — State (min. 76 Chivu), 
D, GEORGESCU, CRAMER.

F.C OLT: Nlțu (min. 60 TAPASZTO) 
— M. Zamfir, Miholî, Câțoi, I. An
drei — Minea, KALLO (min, 60 Han- 
ghiac), Eftimie — M. Popescu, Turcu, 
A. GEORGESCU.

A arbitrat bine D. Petrescu ; Io 
linie : V. Angheloiu (ambii din Bucu
rești) șl A. Porumboiu (Vaslui).

Trofeu! Petschovschi : 10.
Io speranțe : 0—1 (0-0).

gheloiu, neobservat de arbitru] 
de centru !).

F. C. Olt. replicînd prin pase 
laterale, domoale. s-a legănat 
minute în șir ca o corabie fără 
fentă. Finalizarea a fost în 
mare suferință. Abia în min. 83 
a expediat un șut sănătos prin 
A. GEORGESCU, cind a și în
scris. Curajul (și șansa) por
tarului Tapaszto au menținut 
oarecum proporțiile scorului, 
cind. după 3—0. Gloria deve
nise debordantă...

Ion CU PEN

A DECIS
RM. VÎLCEA. 7 (prin tele

fon). Periculoasă în ofensivă, 
cu o săptămină în urmă, și în 
fieful formației campioane. Chi
mia a mizat, firește, pe cartea 
atacului și de această dată, pe 
propriul teren. Avea să o facă 
insă precipitat și prin aceasta 
confuz o bună parte din prima 
jumătate a meciului, deoarece 
mai fiecare component al echi
pei s-a considerat îndreptățit 
să „care” balonul pînă aproape 
de .meterezele” orădenilor. me
reu grupați în preajma porții 
lui Balazs, cu gindul ’a o re
miză. A fost însă suficient ea 
dispecerul Carabageac să scape 
0 dată. în min. 35. de sub mar
cajul Iui Tâmaș și pasa lui in 
adîncime l-a găsit pe BUDURU 
bine plasat ; a urmai nn șui 
puternic, ă la Oblemenco. care
i-a  răpit portarului Balazs orice 
speranță. Golul i-a mai scos pe 
oaspeți din defensivă, dar pri
mul lor șut la poarta lui Mir- 
zea îl vom consemna abia în 
min. 45. cînd Crișan a .țintit” 
colțul scurt.

La al doilea șut al formației 
orădene (înregistrat la puțin 
timp după reluare, In min. 52), 
„tribunelor" nu le venea să 
creadă : Cri, an a pasat scurt, 
la marginea earenîui mare, și 
GEORGESCU a expediat băla
nul in plasă : 1—1. VOcenil a- 
cuză golul primit împotriva 
cursului jocului si. pe fondul 
unei stări de spirit precare, 
replica lor ofensivă se sparge, 
de regulă. In apropierea supra
feței de pedeapsă. Un proaspăt

EMOȚII ÎN REPRIZA A DOUA
TG. MUREȘ, 7 (prin telefon). 

Meci fără area mulîă „sare si 
piper”, cu scăderi în destule 
momente pe olan tehnic și 
spectacular, cu minute întregi 
de tatonare si ioc pozițional 
S-a jucat „la pas”, la centrul 
terenului, ambele formații a- 
Delînd în nenumărate rînduri 
la capcana ofsaidului si din 
aceste motive n-au fost prea 
multe faze interesante de 
poartă. Astfel. în prima re
priză. n-am retinut decît un 
singur sut pe spațiul porții 
(min. 24 — autor Balint). o 
periculoasă incursiune a lui 
Muntean (min. 26) — Ducadam 
a fost obligat să respingă cu 
piciorul din’ afara careului — 
si două mari ocazii — cite una 
de fiecare parte : min. 36 — 
Botezan a scăpat De culoar fa
vorabil. dar nașa sa ideală a 
fost irosită de Muntean (șut 
De lîngă Ducadam. dar sl pe 
lingă poartă) ; min. 44 — Petcu. 
dintr-o poziție foarte bună, a 
trimis puternic Dește „trans
versală”.

Repriza secundă avea să fie 
ceva mai vioaie, cu tensiune 
chiar. In min. 48. la singura 
greșeală a lui Ispir. Lăcătuș 
a SDrintat spre Doartă. lobînd 
balonul Dește Naște, ieșit în 
întîmpinare. dar mingea a că
zut oe „transversală”. Șapte 
minute mai tîrziu. Cîorceri a... 
copiat faza la Doarta lui Du
cadam. în min. 70. „vitezistul”

PRIVIȚI CASETA TEHNICA...
PITEȘTI, 7 (prin telefon).

Acest 3—1 pentru gazde ar 
putea însemna pentru cei care 
n-au urmărit meciul o victo
rie lejeră, la pas, a piteșteni- 
lor. Priviți însă mal lntii case
ta intîlnirii pentru a înțelege 
că in teren lucrurile n-au stat 
tocmai cum arăta — tabela de 
marcaj în min. 90. Băcăuanii 
au venit în Trivale să-și scoa
tă cel puțin punctul pierdut 
duminică acasă, chiar dacă nu 
mai obținuseră pe Argeș un 
egal de 12 ani ; ba mai mult, 
în ultimele cinci campionate 
„încasaseră”, aici. 20 de goluri 
șl marcaseră numai 3! Si mol
dovenii au jucat deschis din 
plecare (Adolf ocazie în min. 
2), au șutat la poartă și au 
alergat mai mult decît gazdele, 
au avut și cîteva ocazii uriașe 
în prima repriză (C. Solomon 
— min. 14 și mai ales Elisei — 
min. 31, cînd de la 6 m nu 
l-a putut învinge pe Cristian, 
ieșit excelent la blocaj ; apoi 
Ursică, singur în 6 m, în mjn. 
44). Și totuși, la pauză, după 
o repriză dominată de bă
căuani, scorul a fost... 3—0 
pentru echipa lui D.ibrin ! 
Cum ? Prin gafele fundașilor 
băcăuani din min. 6, cind Ig
nat a pătruns, Arteni și Elisei 
n-au intervenit și JURCA a 
inserts de Ia 8 m ; in min. 38 
Ignat a trimis cu capul balo
nul spre, gol, Voinea a respins, 
dar „garda" din fața sa a stat 
pe loc și NICA a marcat : in 
min. 45 „centralii" moldo- eni 
se '"v?â la o minge ușoară si 
IGNAT îi s"n'‘‘o.ne?

Jocul nu se va schimba nici

REZERVA...
CHIMIA RM. ViLCEA 2 (1) 
F.C. BIHOR T (0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun : timp 
cold : spectatori — circa 10 000. Șu
turi: 23-5 (pe poartă : 6-3). Cor
nete : 10-3. Ao momi : BUDURU 
(min. 35), BASNO (min. 71 din 11 
m). respectiv GEORGESCU (mia. 52).

CHIMIA : MIRZEA - Teieșpan, 
BASNO, Fredo. Cracă — Vergu (min. 57 
PALEA), Udreo (min. 68 Verigeanu), 
Lazăr, CARABAGEAC - Budure, Gin-

F.C. BIHOR: Bolozs - Dioou. Bl- 
siok. Zore. Bucko - MUREȘAN. Tâ
rna., Filip (min. M Dumitrescu), 
Georgescu - Crișan, lie (mln. 46 Ni 
tu).

A orbitrot bine V. Curt (Medgidia); 
Io linie : M Soiomir (Ouj-Ncpoco) 
șl I. Tânose (Tîrgoeițte).

Cartonașe galbene : BASNO. CRI 
ȘAN. BISZOK. CARABAGEAC »

Trofeul Fetscbovscfu: 9.
Lo speranțe : 1—0 <1—O).

introdus in echipa lui Oble
menco. l-am nurtul pe Palea, 
își scoate însă coechipierii din 
încurcătură. In min. 71, el ia • 
acțiune pe cont propriu, se 
strecoară frontal, printre Biszok 
și Zare. si. ajuns în careu, este 
făcut sandviș de Dumitres
cu si Nița ; penalty dar, trans
format ea precizie de fundașul 
Basno. Este 2—1 pentru Chi
mia. dar suporterii gazdelor 
„tremură” pînă In ultimul mi
nut al partidei cind la o min
ge plasată de Zare eu capul 
de la circa *—19 m. MIrzea 
scoate miraculos de la colt.

Gheorghe N1COLAESCU

A3X TG. MUREȘ •
STEAUA 0

Stadion „23 August- ; teren foorte 
bun ; timp favorabil ; spectatori — cir
ca 10 000. Șaten : 9-9 (pe poartă : 
2—4). Co me re : 4—5.

AS.A: Naște — Szobo, lenei, IS
PIR. Fodor - POPA, Both. C- ILIE, 
Botezan — Muntean (min. 46 Clor- 
ceri). Fonici (min. 65 Gali).

STEAUA: Ducadam - BARBULESCU. 
Bumbescu, lovan, Eduard — Stoica, 
PETCU, Moiani, Balint (min. 67 Puș
caș) — LĂCĂTUȘ, Pițurcă (min. 46 
Radu II).

A arbitrat foorte bine >. Igna ; la 
linie : I. Ferenczi (ambii din Timi
șoara) șl Ș. Necșulescu (Tîrgoviște).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—3 (0-2)-

Lăcătus va. suta cuternic la 
Dasa InaDoi a lui Pușcaș. însă 
balonul a întîlnit capul Iul Is- 
Dir si s-a dus în corner. Steaua 
va fi din nou aDroaoe de sol 
în min, 76. cînd. la oentrarea 
lui Petcu. Pușcaș (găsit com
plet liber în careu) a expediat 
balonul în stîlDul din dreaDta 
porții Iul Naște I în final vom 
mai consemna ocazia gazdelor 
din min. 77 (C. Iile a fost la 
un nas de a „amenda” bîlbî- 
iala portarului Ducadam) si De 
cea a oaspeților din min. 81 
(sut puternic al lui Pușcaș, de
viat în corner, orintr-un splen
did reflex, de Naște).

Stelion TRANDAFIRESCU

F.C. ARGEȘ 3 (3)
S.C. BACĂU 1 (0)

_ Stadion „1 Moi* ; teren excelent ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
3 000. Șuturi : 13-18 (pe poartă : 
9—10). Cornere : 3—7. Au marcat : 
JURCA (min. 8). NICA (min. 38), 
IGNAT (min. 45), respectiv AVADA- 
NE1 (min. 72).

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN - Vofcu, 
FI. Marin, STANCU, Badea - Toma 
(min. 63 PANA), Moiceanu, Constan
tin — Jurcâ, IGNAT, Nice (min. 63 
Bânuțâ).

S.C. BACAU : Voinea — Andrie$, 
Avădanel, Arteni, EHsel — ADOLF, 
C. SOLOMON, Șoșu (min. 26 loncu), 
Viscrecnu — Penoff (min. 76 Ghioa
ne), URSICA.

A arbitrat foarte bine Fl. Popes
cu ; la linie : 1. Coț (ambii din 
Ploiești) și V. Antohi (lași).

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe : 0-0.

după pauză, rfnd oaspeții, cu 
Avădanei împins la mijloc, do
mină, au destule ocazii, dar 
ratează prin Ursică (min. 46 
și 56) și C. Soloman (min. 50), 
sau se opune salutar Stancu, 
în min. 54, la șutul de gol al 
lui Elisei. în min. 72. însă, 
omniprezentul Adolf îl deschi
de perfect pe AVĂDANEI si 
acesta înscrie din careu. Fina
lul vâ aparține totuși gazde
lor : bară debutantul Pană fde 
la ..snerante“) în min. 80 : sla
lom în min 85 rezolvat
Hio • <iiul'a“ Mniceann
în rfaze care adOc r-

1 ' • n’înrji oen+ru ‘ m-

1 3 M. ’----- '•CU

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
Seria 1 —r--------------------------------------——

F. C. CONSTANȚA — PRAHO
VA PLOIEȘTI 8—1 (3— I) : zahiu 
(min. 7 din 11 m, min. 11, 77, 
89). Panalte (min. 44), Marinov 
(min. 58, 73), Gache «min. 68). 
respectiv Sotir (min. 28).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — A. S- 
M1Z1L 2—2 (1—i): Vamanu (min. 
18), Tamaș (mim. 53) pentru 
Ceahlăul, Simaclu (min. 7). Co- 
jocaru (min. 82) pentru A. S. 
Mizil.

PETROLUL PLOIEȘTI — C.SJU- 
SUCEAVA 8—1 (3—1) c Ene (min. 
21), Mocanu (min. 27, 77). Crîn- 
gașu (mim. 31 di<n 11 m), Gălă- 
țeanu (min. 51), Grigore (min. 
87). respectiv Petrescu (min. 20).

C.F.R. PAȘCANI — OȚELUL 
GALAȚI 1—0 (0—0) ; C. Iones
co (min. 86).

OLIMPIA RM. SABAT — PAR
TIZANUL BACAU 3—1 (1—0) :
Cristea (min. 28), Oprea (mim. 
58) Tone (min. 83). respectiv 
Biscâ (min. 59).

C. S. BOTOȘANI — FEPA 74 
BlBLAD 4—0 (3—0) : Ciobauu
(min. 2). Ene (min. 14 și 20), 
Șofran (min. 88 din 11 m).

DUNABEA C.S.U. GALAȚI — 
METALUL PLOPENT 5—1 (2—1): 
Balaban (min. 2), Antohi (min. 
24), Anghelinei (min. W. Beje- 
naro (min. 75), Cojocaru (min. 
•0). respectiv Mihalache (min. 30).

F.CM. PBOGBESUL BHAILA 
— CHIMIA FĂLTICENI 1—0 
<8—0) : Petrache (mrti. 70 dta 
li m).

UNIREA DINAMO FOCȘANI _

Seria a n-a -------
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

CHIMICA T1RNAVEN1 2—0 
(1—•) : laaeu (mm. f) și Mlrea 
(mm. 70).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — GAZ METAN 
MEDIAȘ 1—0 (1—0) : Naca (mm. 
«>-MINERUL MOTRU — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 0—0.

CARP AȚI M1RȘA — METALUL 
BUCUREȘTI 4—1 (2—1) : Volcu-
leț (min. M), Livduc (min. 06), 
Fațan (min. 48), Ad. Dumitru 
(min. 69). respAitrv Nica (min. 
«)•DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — C.S.M. DROBETA TB. 
SEVERIN 3—2 (2—1) : Glonț
(min. 21 din 11 m), Iordache
(min. 45), Frîncu (min. 64), res
pectiv Brîhac (min. 41), Călin 
(min. 76).

UNIREA ALEXANDRIA — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 5—0 
(2—0) : Florlcel (min. 23), Ifrim 
(mta. 44), Drăgan (min. 71), Vol- 
cilă (nlltn. 75) șl Popescu (min. 
86).

C. S. TÎRGOVIȘTE — I. P. A- 
LUMINIU SLATINA 7—1 (4—0) :
Ghloacă (min. 5, 80), BIca (min. 
35), Burleanu (min. 40), Petruț 
(min. 44), lamandl (min. 65 din 
11 m și min. 85), respectiv Oan- 
cea (min. 75).

FLACABA autom. MORENI — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 1—2 (0—2) : Samoilă (min. 
54), respectiv Pena (min. 11), 
Beldie (min. 44).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — TRAC
TORUL BRAȘOV 8—0 (1—0) :
GabeJ (min. 27), Giugiumică

Seria a III-a------
C.S.M. REȘIȚA — AURUL 

BRAD 1—0 (0—0): Uțlu (min. 61).
ARMATURA ZALAU — IND. 

SIRMEI c. TUBZH 2—0 (1—0) :
Pășcuță (min. 30) și L. Mihai 
(min. 72).

STICLA ABIEȘUL TURDA — 
STRUNGUL ARAD 1—0 (0—0) ! 
Ludușan (min. 84 din 11 m).

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
ALBA IULIA 4-0 (4—0) ; Dănllă 
(min. 9), Cerbinschi (min. 25), 
Moga (min. 34) șl Florea 
(min. 45).

MINERUL CAVNIC — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—1 (1—0) : Cristea
(min. 9), Litan (min. *8), Mo- 
eiran (min. 71), respectiv Ștefa- 
novici (min. 78).

METALURGISTUL CUGIR — 
„U« CLUJ-NAPOCA 0—0.

OLIMPIA SATU MARE — A- 
VINTUL REGHIN 0—0.

F.CJW. U.T. ARAD — GLORIA 
REȘIȚA 8—0 (3—0) 1 Vlnătoru 
(mirf. 20), Lucad (min. 26) și 
Vuia (mim. 41).

MINERUL LUPENI — MURE
ȘUL EXPLORĂRI DEVA 2—2 
(1—1) : Sălăjan (min. 14), Dina 
(mta. 70 din 11 m) pentru Mine
rul. Vldican (min. 39), Vlșan 
(min. 72) pentru Mureșul.

Relatări de la P. Fuchs, I. Do- 
miițA, G. Muntean::, L Toma, M.

ID'IINISTRAȚIA Dl STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAîA
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2
DIN 7 OCTOMBRIE 1981

EXTRAGEREA I : 40 9 37 11
EXTRAGEREA A D-a : 42

64 47 35 
EXTRAGEREA A III-a : 43

56 45 29
FOND TOTAL DE C1STI-

GURI : 526.512 Iei.

LOZ tl¥ PIJC
lAlO^/NPtiC 
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MICAfllAlOZiNniC

METALUL MANGALIA 5—1 
(3—1) : Fulga (min. 18. 32, 43), 
Rusu (min. 60), Sima (min. 90), 
respectiv Roșu (mLn. 12).

Relatări de la S. Nace, C. 
Rusu. A. Cristea, C. Ene, T. Bu- 
descu, T. Ungureanu, T. Sirlo- 
pol. Tr. Enacbe șl FI. Jecheanu.
1. PETROLUL PL. 7 5 2 0 17- 5 12
2. Dunărea C.S.U. 7 0 0 1 14- 7 12
3. F. C. Constanța 7 5 11 16- 5 11
4. C.F.R. Pașcani 7 5 1 1 15- 6 11
5. Olimpia Rm. S. 7 4 0 3 12- 9 1fl. A. s. Mizil 7 3 1 2 12-14 8
7. C. s. Botoșani 7 3 1 3 10- 9 7a. Oțelul Galati 7 3 0 4 9- 9 89. F.C.M. Progr. Br. 7 3 0 4 8- 9 810. C.S.M. Suceava 7 2 2 3 13-16 8

11. Chimia Fălticeni 7 2 2 3 9-12 612. Prahova Pl. 7 3 0 4 7-12 813. Un. D. Focșanii 7 2 1 4 9-11 514. Ceahlăul P.N. 7 1 3 3 10-12 915. Met. Mangalia 7 2 1 4 7-12 5
16. Pairtizanul Bc. 7 2 0 5 7-12 4
17. Metalul Plopeni 7 2 0 5 8-15 418. FEPA ’74 Bîrlad 7 2 0 5 5-14 4

ETAPA VIITOARE (dumlnirâ 
14 octombrie) : Ceahlăul P.
Neamț — Olimpia Rm. Sărat. 
Prahova Plodești — Metalul Plo- 
penj, Partizanul Bacău — Dună- 
nea C.S.U. Galați, Chimia Fălti
ceni — C.S. Botoșani, Oțelul Ga
lați — Petrolul Plodești, C.S.M. 
Suceava — F.CJ4. Progresul Bră
ila, Metalul Mangalia — A.S. Mi- 
aM, FEPA 74 Blriad — CJF.R. 
Pașcani, Unirea Dinamo Focșani 
— F.C. Constanța.

(mim. 60 din 11 m) și Rotar 
(mta. 60).

Relatări de la G. Octavian, A.
Ssare, G. Jugtaaru, M. Verzes- 
cu, N. Costache, M. Bizon, M. 
Avan», G. Ilinca și L Boțocan.

1. ȘOIMII I.P.A. 7 4 1 2 13- 7 l
2. Carpați Mirșa 7 4 1 2 11- 7 9
3. Mec. fină Steaua 7 4 1 2 8- 5 9
4. Dln^tmo Vid. 7 3 3 1 14-12 9
5. Automatica Buc. 7 3 2 2 9- 6 8
8. Minerul Motru 8 2 3 1 5- 2 7
7. Unirea Alex. 7 3 1 3 12-12 7
8. I.M.A.S.A. Sf Gh 7 3 1 3 7-11 7
9. C. S. T-viște • 7 3 3 1 13- 6 6

10. Flacăra Moreni 7 3 0 4 9- 8 6
11. Gaz metan 7 3 0 4 10-11 6
12. Autobuzul Buc. 6 2 2 2 7- 8 6
13. C.S.M. Dr. Tr. Sv. 7 3 0 4 11-13 6
14. I. P. Aluminiu 7 2 2 3 11-13 6
15. Metalul Buc. 7 2 2 3 10-16 6
16. Progr. Vulcan 7 2 1 4 9-11 5
17. Chimica Tirn. 7 2 1 4 6-11 5
16. Tract. Brașov 7 1 2 4 8-14 4

• Echipă penalizată cu tred
puncte

etapa VIITOARE (duminică 
14 octombrie) : Gaz metan Me
diaș — C.S. Tîrgoviște, Progresul 
Vulcan București — Minerul Mo- 
tru, Tract rul Brașov — Carpați 
Mlrșa, Șoimii I.P.A. Sibiu — 
Dînamo Victoria București, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — I. P. 
Aluminiu Slatina, Metalul Bucu
rești — Flacăra Autom. Morenl, 
Chimica Tîmâvenl — Mecanică 
tină Steaua București, Automati
ca București — Unirea Alexan
dria, C.S.M. Drobeta Tr. Severi-n 
— Autobuzul București.

Palcău, M. Vîlceanu, Z. Kovacs, 
G. Mornăilă și I. Cotescu.

1. C.S.M. Reșița 7 5 2 0 io- : 12
2. „U- Cluj-N. 7 5 1 1 20- 5 11
3. Gloria Bistr. 7 5 1 1 14- 3 11
4. Aurul Brad 7 4 1 2 12- 8 9
5. Armăt. Zalău 7 4 1 2 9-10 9
6. Olimpia S.M. 7 3 2 2 11-11 8
7. Min. Cavnic 7 4 0 3 14-16 8
8. Mureșul Deva 7 2 3 2 11- 8 7

9—10. C.F.R. Timiș. 7 3 1 3 6- 8 7
Strung. Arad 7 3 1 3 8-10 7

11. Av. Reghin 7 2 2 3 8- 7 0
12. Sticla Arieș;' 7 2 2 3 6-10 6
13. F.C.M. U.T.A. 7 2 1 4 8- 8 5
14. Min. Lu.penâ 7 2 1 4 10-12 5
15. Maital. Cu.giir 7 1 2 4 8-10 4
16. Ind. sirmei' 7 2 0 5 9-15 4
17. Un. Alba Iul. 7 2 0 5 4-13 4
18. Gl. Reșița 7 1 1 5 5-17 3

ETAPA VIITOARE (duminică
14 octombrie) : Ind. sîrmei C.
Turzii — Minerul Lupend, „U“ 
Cluj-Nap o ca — Gloria Bistrița, 
Avîntul Reghin — C.S.M. Reșița, 
Mureșul Explorări Deva — Ar
mătura Zalău, C.F.R. Timișoara
— Olimpia Satu Mare, Unirea 
Alba lulia — Aurul Brad, Meta
lurgistul Cuglr — F.C.M. U.T. A- 
rad, Gloria Reșița — Sticla A- 
rleșul Turda, — Strungul . Arad
— Minerul Cavnic.

REZULTATELE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 7 OCTOMBRIE 1984

1. Univ. Craiova — Dinamo 
Buc. 2 ; 2. Gloria Buzău —
F. C. Olt 1 u3. A.S.A. Tg. M.
— Steaua x ; 4. Jiul — Cor- 
vinul Hunedoara 1 ; 5. Ascoli
— Lazio x ; 6. Internazionale —
Verona x ; 7. Juventus — Mi
lan x ; 8. Roma — Sampdoria 
x ; 9. Udinese — Torino 2 ; 10. 
Bologna — Bari 1 ; 11. Genoa — 
Triestina 2 ; 12. Parma —
Pisa 2.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 678.573 LEI.



LA BALCANIADA DL
La Balcaniada de tenis de 

masă, de la Atena, echipele 
României s-au clasat pe locu
rile secunde. Formația mascu
lină a învins cu 5—0 echipa 
Greciei (S. Crișan 2 v, A. Fe
jer 2 v și V. Florea 1 v). dar 
a pierdut cu 2—5 la Iugoslavia: 
V. Florea — S. Kovaci —17, 
—13 ; S. Crișan — B. Mesaros 
14, —21, —15, A. Fejer — I. 
Lupulesku 21, —15, 15 ; V. Flo
rea — B. Mesaros —15, —21 ; 
A. Fejer — S. Kovaci 12. 11 ; 
S. Crișan — I. Lupulesku —20,
— 18 ; A. Fejer — B. Me
saros —11, —14. Alte rezultate: 
Grecia — Bulgaria 0—5, Bulga
ria — Iugoslavia 2—5.

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

SKOPLJE. In Balcaniada de 
șah, meciul România — Tur
cia (seniori) din runda a doua 
este întrerupt la scorul de
2—2 (2). La senioare șahistele 
noastre au ciștigat cu 2—0, iar 
Ia juniori echipa română s-a 
impus cu 3,5—0,5, după ce cîș- 
tigase cu 3—1 în fața formației 
Bulgariei.

KIEV. Echipa de rugby R.C. 
Grivița Roșie București a sus
ținut o partidă amicală In 
compania formației locale A- 
viator. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 15—15, 
Punctele au fost marcate de Tu
dor, AI. Marin — eseuri, Radu
— 2 transformări, Tudose — 
drop pentru bucureșteni, res
pectiv Gonianii — 2 drop, 
Kosmenko — 3 lovituri de pe
deapsă.

BERLIN. In turneul de box 
de la Berlin, la categoria se- 
mimijlocie, Nicolae Motrogan 
(România) l-a învins l-a punc
te pe Jurgen Stranz (R.D.G.). 
La categoria semimuscă, Eroi 
Geafar (România) l-a întrecut 
la puncte pe Moncef Mahjoub 
(Tunisia).

în etapa a 4-a a Diviziei „A" de volei DATELE FINALEI

CAMPIOANA- Șl VICECAMPIOANA, ÎNVINSE iN
FEMININ

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
DINAMO 3—1 (12, —9, 12, 

14). Derbyul seriei I a stîmit 
un interes deosebit, sala dove- 
dmdu-se din nou neîncăpătoa- 
re. Sibiencele. pregătite de N. 
Tudor, au alcătuit un sextet 
care s-a dăruit total în joc. ex- 
celînd în atac Anca Beșta si 
Mirela Popoviciu. Deși au ape
lat la „veteranele" Mariana Io
nescu și Victoria Banciu, cam
pioanele — care au condus la 
începutul seturilor pierdute : 
5—1 (I). 4—2. 6—4 (III). 6—1, 
9—3. 12—5. 13—6 (IV) — n-au 
făcut fată iureșului gazdelor în 
finaluri. Arbitrii I. Pintea și FI. 
Scorțaru au condus bine echi
pele : C.S.M. Libertatea — Mar
cela Pripiș. Mirela Popoviciu. 
Daniela Ungureanu (Magda Po
poviciu. Maria Popa). Anca 
Ștefan. Anca Beșta. Doina Bis- 
chin 1 Dinamo — Irina Velicu. 
Daniela Coșoveanu. Mirela Pa
vel. Doina Moroșan (Mariana 
Ionescu) Victoria Bane'u (Doi
na Moroșan). Victoria Nicules- 
cu (Georgeta Lungu). (Uie IO
NESCU, coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI — FARUL C.S.Ș. CON
STANȚA 3—1 (7, —11, 9. 15). 
Bucureștencele au gustat pen
tru prima oară în acest cam
pionat din cupa victoriei dar 
după multe emoții și cu des
tulă șansă, decurgînd din for
ma sub așteptări a ..dirijoarei" 
constăntence si din căderile Fa
rului în partea a doua a se
turilor 3 și 4 (în care con- 
stănțencele conduseseră cu 7—2 
și respectiv 9—2 și 15—14). dar 
și din faptul că gazdele au dis
pus de rezerve (bine folosite 
de antrenorul S. Chirită) pen
tru redresarea situației. în timp 
ce oaspetele au avut o sin
gură rezervă, cu- evoluție me
diocră. Arbitraj bun : D. Ne- 
groiu — D. Rotaru. (A. B.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— RAPID 3—0 (5, 9. 12). Re
marcate : Iuliana Enescu. Car
men Cuejdeanu, respectiv Ana 
Grccu, Constanta lorga. (T. 
COSTIN. coresp.).

Clasamentul serici : 1. C.S.M. 
Libertatea 8 p (12:2). 2. Uni
versitatea 7 p (9:4). 3. Dinamo

TENIS DE MASA
In competiția feminină echi

pa României a învins pe cea a 
Bulgariei eu 3—2 : Maria Al- 
boiu — Vania Staleva 8, 9; 
Otilia Bădescu — Daniela 
Guergueltcheva 15, —9, —16 ; 
Alboiu, Bădescu — Staleva, 
Guergueltcheva —9, —12 ; Al- 
boiu — Guergueltcheva 8, —16, 
16; Bădescu — Staleva 15, 18. 
In următoarea partidă letele 
noastre au fost învinse de e- 
chipa Iugoslaviei cu 3—1 : Ma
ria Alboiu — Branka Batinici 
9, —17, 14 ; Otilia Bădescu — 
Gordana Perkucin 12, —15,
—13; Alboiu, Bădescu — Bati
nici, Perkucin —16, 18, —14 ; 
Bădescu — Batinici —12, 21, 
—9. Alte rezultate: Iugoslavia 
— Grecia 3—0 și Bulgaria — 
Grecia 3-0. CLASAMENTE 
FIN." LE, masculin : 1. Iugosla
via, 2. România. 3. Bulgaria, 4. 
Grecia ; feminin: 1. Iugoslavia,
2. România, 3. Bulgaria, 4. 
Grecia.

MIA GOLOGAN Șl GRIGORE TOADER 
CAMPIONI NAȚIONALI LA MARS> *

Pe o vreme foarte călduroasă 
a avut loc sîmbătă. în pădurea 
Băneasa. din marginea Capita- 
led. campionatele naționale de 
marș pe 10 km (femei) și 50 km 
întrecerea feminină s-a desfă
șurat la un nivel ridicat șl a 
fost foarte echilibrată. Rezulta
tele : 1. Mia Gologan (C.S. Bră
ila) 50:20,8 — record rațional, 
campioană națională 2. Victoria 
Oprea (Voința Tg. Jiu) 50:354 
— campioană de tineret, 3. Lu
cia Cioancă (Unirea Alba Iulla) 
50:38,0, 4. Paraschiva Barna (U- 
nirea AJ.) 50:41,2 5. Nicoleta 
Dina (P.T.T.) 52:12,0 (a doua la 
tineret). 8. Liliana Drăgan (U- 
nirea A. I.) 53:05,0 (a treia la ti
neret), 7. Violeta Bonea (Viit. 
Vaslui) 53:36,0 — record de ju
nioare, 8. Angeta Nemeș (Ra
pid Oradea) 54:25,0.

Cursa seniorilor pe 50 km ■ 
fost dominată de mărșăluitorii 
din Plopeni : 1. Grigore Toader

7 p (19:7). 4. Farul 5 p (6:9), 
5. FI. Roșie 5 p (4:10). 6. Ra
pid 4 p (3:12).

CHIMIA RM. VILCEA — 
C.S.U. GALAȚI 3—1 (—12, 6, 
9, 9). Derbyul seriei a doua a 
fost urmărit de o sală arhi
plină și a fost cîștigat pe me
rit de gazde. După un echili
bru initial, inițiativa a trecut 
de partea studentelor gălătence, 
care și-au adjudecat primul set 
și cu ajutorul... blocajelor de
fectuoase ale vîlcencelor. în ur
mătoarele 3 însă, gazdele s-au 
impus îndeosebi prin atacurile 
și serviciile excelente ale Ioa
nei Cotoranu și printr-o mai 
mare mobilitate în teren. De 
Ia gazde s-au mai remarcat 
Camelia Iliescu și Marilena Du- 
binciue, în timp ce de la oaspe
te Ileana Berdilă, Maria Muscă 
și partial Crina Răută. (M. 
VESA).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA C.S.Ș. BA
CĂU 3—1 (—12, 12, 5, 2). Joc 
de factură modestă, dar cu 
spectaculoase răsturnări de scor 
in primele două seturi. Remar- 
cări : Mirela Zamfir, Carmen 
Anghel, Elena Neguleseu, res
pectiv Nieulina Cuciureanu, 
Kate Talabă. (N. MATEESCU).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
C.S.Ș. EXPLORMIN CARAN
SEBEȘ 3—1 (—14, 7, 2. 10). E- 
vidențiate : Liliana Văduva, 
Maria Paraschiv. Viorica Gea- 
pana. respectiv Florica Tănă- 
sic și Maria Ruso. (Ch. GOL
DENBERG. coresp.).

Clasamentul seriei : 1. Chi
mia 8 p (12:5). 2. Calculatorul 
7 p (11:8). 3. Chimpex 6 p
(10:8). 4. C.S.U. 6 p (8:9). 5. 
Știința 5 p (6:9). 6. Explormin 
4 p (6:12).

MASCULIN
DINAMO — ȘTIINȚA MO

TORUL B. MARE 3—0 (8. 7. 3). 
Victorie ușoară a echipei cam
pioane. dar pe fondul unei re
plici modeste a oaspeților, care 
au acuzat neacomodarea cu 
mingea „Mikasa“ greșind des 
preluarea. Campionii nu au 
convins, totuși. Cei mai buni : 
Pop. Gîrleanu. Enescu. Vrîncut, 
respectiv Mihalca și Ghic. 
Foarte bun arbitrajul : D. Bla
ha — C. Gogoase. (Gh. D.).

Pentru a patra oară, pe sce
na Sălii Coloanelor din Mos
cova. arbitrii meciului pentru 
titlul mondial de șah. opunînd 
pe Anatoli Karpov, actualul 
deținător si salangerul său 
Garrl Kasparov, au consemnat 
punct cîștigat pentru campionul 
lumii : 4—0 I Acum. Karpov
mai are nevoie de numai două 
puncte, pentru a ajunge la to
talul de șase (remizele nu se 
socotesc), care conferă victoria 
in meci. Decizia pare foarte a- 
proape—

Partida a 9-a. întreruptă vi
neri seara cu avantaj minim 
pentru Karpov, l-a prilejuit a- 
c«tuia o nouă demonstrație a 
marii sale capacități tehnice. 
Intr-un final de piese ușoare 
(cal contra nebun si pioni), el 
a manevrat cu deosebită finețe, 
l-a surprins pe adversar cu o 
combinație departe calculată 
punîndu-1 In grea defensivă 
La mutarea 69. Kasparov a 
depus armele. Scorul este 
dezastruos pentru cel care ata
case cu atîta încredere titlul.

(Metalul Plop.) 4h21:49 — ram- 
pioa național. 2. Gh. Frecățeanu 
(Steaua) 4h28:57 — campion de 
tineret. 3. Vasile Ciobanu (Met 
Plop.) 4h31 .-07 4. IuL Alexe (Fa
rul C-ța) 4h33;13. 5. Gh. Radu 
(Met Plop.) 4h37:41. 6. St E- 
nache (Steaua) 4h30 40, 7. Mi
hai Darabană (Poli Iași) 4h 
5155 (al doilea la tineret) 8. 
C-tin Ispas (Met. Plop.) 4h 
49:00. 9. D-tru Costache (Steaua) 
4h5427. Pe echipe : 1. Metalul 
Plopeni — campioană națională 
2. Steaua. 3. Politehnica Iași.

Andi VILARA
• Vicecampioana olimpică 

Vali Ionescu a participat recent 
la două concursuri. în nocturnă 
în Italia. La Ravena, pe o 
ploaie torențială, și cu vînt 
contrar, ea a cîștigat săritura 
In lungime cu 6,58 m. iar apoi, 
la Modena, a obtinut un nou 
succes cu un rezultat de 6,72 m.

DERBYURILE FEMININE!
C.S.M. CARANSEBEȘ — EL- 

COND DINAMO ZALĂU 0—3 
(—2, —1, —6). Victorie fără 
drept de apel. în 40 de minute. 
(N. MAGDA, coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — UNIV. 
C.F.R. CRAIOVA 2—3 (13. —13, 
8, —13, —7). Joc foarte dispu
tat timp de peste două ore. 
(I. MÎNDRESCU. coresp.).

Clasamentul seriei : 1. Dina
mo 8 p (12:3), 2. Univ. C.F.R.
7 p (9:6). 3. Elcond 6 p (8:6), 
4. C.S.M.U. 6 p (9:9). 5. Știin
ța M. 5 p (5-:9). 6. C.S.M. 4 p 
(2:12).

C.S.U. ALUMINA ORADEA — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—3 (7, 
—9, —15, 11, —11). Partidă e- 
puizantă. peste două ore si ju
mătate de ioc. Gazdele au că
zut fizic.

„POLI- TIMIȘOARA — 
STEAUA 1—3 (—3, —14,11, —13). 
Remarcați: Urzică și Orelt. res
pectiv- Macavei și Ionescu. (G. 
CREȚU. coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI
3—0 (5, 6, 6).

Clasamentul seriei : 1. Steaua
8 p (12:3), 2. Explorări 8 p
(12:3). 3. Tractorul 6 p (6:10), 
4. C.S.U. 5 p (7:11). 5. Cal
culatorul 5 p (6:10). 6. Poli
4 p (6:12).

/I început campionatul de hochei
GHEOBGHENI, 7 (prin telefon). 

Pe patinoarul artificial din lo
calitate a început o nouă ediție 
a campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A“ la hochei. 
In general, prima eta>pă, care a 
programat trei jocuri, a furnizat 
partide Interes an-te. Iată rezul
tatele și cîteva consemnări de la 
aceste prime partide :

PROGRESUL MIERCUREA CIUC 
— DUNĂRE A GALAȚI 2—0 (1—0, 
0—0, 1—0). Meci destul de echi
librat, de un nivel tehnic me
diocru. S-a greșit mult de am
bele părți și în puținele faze de 
atac s-a ratat adeseori. Rezul
tatul s-a menținut multă vreme 
sub semnul incertitudinii, învin
gătorii înscriind al doilea gol 
abia în mim 57, deci cu trei mi
nute înainte de final. Punctele 
au fost marcate de Szenteș și 
Prakab.

S. C. MIERCUREA CIUC — 

Din 9 partide, el a pierdut 4. 
a remizat 5 și n-a reușit să 
cîștige nici una. Devine foarte 
greu pentru șalanger să mai 
schimbe soarta intîlnirii. In a 
10-a partidă programată pen
tru astăzi, el va avea piesele 
albe.

Cu totul altul este aspectul 
luptei pentru titlul mondial fe

F o Y B A L meridicute
ITALIA (et 4). Ascoli — Lazlo 

0—0, Cremanese — Avelllno 0—6, 
Fiorentina — Atalanta 5—0, In- 
temaztonale — Verona 0—0, Ju
ventus — Milan 1—1, Napoli — 
Como 3—0, Roma — Sampdoria 
1—1, Udtaese — Tortao 0—1. Pe 
primele locuri : Verona 7 p, Fio
rentina, Sampdoria șl Tortao cu 
cite 6 p. Pe ultimele : 14—15.
Lazlo și Ataianta cu cite l p, 
16. Ascoii 1 p.

FRANȚA (et, 11). Echipa Gi
rondina Bordeaux, adversara Iul 
Dtaamo București ta Cupa cam- 
ptonilor europeni, a terminat la 
egalitate 1—1 (jucind ta depla
sare), cu formația Auxerre. Alte 
rezultate : Metz — Parte St. Ger- 
mata 2—1 ; FC Marseille — Mo
naco 3—0 ; Laval — Toulouse 
3—3 ; Sochaux — Nantes o—1. In 
clasament conduce Bordeaux eu 
19 p, urmată de Nantes — 17 p.

• Intr-o declarație acordată 
agenției Reuter, ta legătură cu 
tragerea la sorți a cupelor eu
ropene la fotbal, Aim6 Jacquet, 
antrenorul formației Girondina 
Bordeaux, a-a arătat circum
spect ta legătură cu posibilitățile 
calificării. „Vom juca prima 
manșă pe teren propria, ceea ee 
constituie, după părerea mea, un 
handicap", a arătat Jacquet. »Nu 
stat prea ta cin tat de tragerea la 
sorți, n vom tntîlnl din nou pe 
români", * spus tehnicianul 
francez, făctad aluzie la faptul 
că formația sa a fost eliminată 
ta urmă ca două sezoane de 
către Universitatea Craiova ta 
turul trei al „Cupei u.e.f.a.".

ANGLIA (et. 9). Arsenal — 
Everton 1—0 ; Aston Villa — 
Manchester United 3—0 ; Llver-

Actualitatea In tenis

„CUPEI DAVIS'
Finala ediției din acest an a 

„Cupei Davis", opunînd echipele 
de tenis ale Suediei și S.U.A., 
se va disputa in zilele de 28, 
29 și 30 decembrie. Locul de 
desfășurare n-a fost încă fixat, 
dar este foarte probabil ca ora
șul Goteborg să fie gazda în- 
tîlnirii.

0 „AVANPREMIERĂ-

A TURNEULUI CAMPIONILOR
Cei mai buni 8 jucători de 

tenis din lume vor lua parte 
la un interesant concurs orga
nizat la Las Vegas, considerat 
a fi un fel de „avanpremieră" 
a „Turneului campionilor" care 
se va disputa în ianuarie, la 
New York. Turneul de la Las 
Vegas va reuni între 1 și 5 
ianuarie pe următorii jucători : 
John McEnroe. Jimmy Connors, 
Jimmy Arias si John Kriek 
(toți din S.U.A.). Ivan Lendl 
(Cehoslovacia). Yannick Noah 
(Franța), Guillermo Vilas (Ar
gentina) și Andres Gomez (E- 
cuador).

C.S.M. VIITORUL GHEORGHENI 
9—t (*-#, t-«, 9—8). început 
furtunos al echipei din Miercu
rea Clue. După o primă repriză 
reușită, hocheiștii de la Sport 
Club au mal încetinit ritmul în 
partea a doua, pentru ca ta fi
nal să Joace lent, fiind siguri de 
o victorie pe care au meritat-o 
dta plin. Au Înscris : Gereb 8, 
L. Bartalte i, E. Antal, Gall, De
meter, B. Nagy, respectiv L. 
Gergely șl Toke.

STEAUA — DINAMO 5—4 (8—8, 
0—1, 3—1). Au marcat Hălăucă i, 
Gerczuly 8, Cazacu, pentru în
vingători, respectiv Tureanu 8, 
Costea, Solyom.

Programul de azi : Dinamo — 
C.S.M. Viitorul Gheorghenl (ora 
10), S. C. Miercurea Ciuc — Du
nărea (ora 15,30) șl Steaua — 
Progresul (ora. 17,30).

Bela MALNASSI — coresp. 

minin. care se dispută la Vol
gograd. Aici scorul a redevenit 
egal : 4,5—4,5. Campioana mon
dială Maia Ciburdanidze (cu 
piesele negre) a învins-o pe șa- 
langera Irina Levitina, după 41 
de mutări, reușind pentru a 
doua oară în meci să remon
teze handicapul de un punct. 
Partida a 10-a se joacă mîine.

pool — WB Albion 0—0 ; New
castle — Ipswich 3—0; Nottingham
— Stoke 1—1 ; Sheffield — Sun
derland 3—3 ; Southampton — 
Tottenham 1—0. tn daisaimertt 
conduce Arsenal Londra cu 19 p.

R. F. GERMANIA (et. 7). Bre
men — Eintracht 3—3, Bielefeld
— Schalke 2—1, Kaiserslautern — 
Borussia Mon-chengladbach 2—0, 
Kola — Stuttgart 1—1, Bayern 
M tin chem — Mannheim 1—2 !• 
Uerdingen — Fortuna Dusseldorf 
5—2. în clasament conduce Ba
yern MGnchen cu 12 p.

ALTE ȘTIRI

• La Saiint Louis, in preliml- 
nariiile camplenaitului mondial de 
fotbal, echipa S.U.A. a întrecut 
cu 4—0 (0—0) formația Antilelor 
Olandeze. Au marcat Cocker (2), 
Di Bernardo și Knapp. în primul 
Joc scorul fusese egal 0—0.

• Ediția din acest an a Ligii 
nord-americane s-a încheiat . cu 
victoria formației »»Stings Chica
go, care a întrecut, la Toronto, 
cu 3—2 In flmailă formația cana
diană Toronto „Blizzard".

• Meciul pentru „Supercupa 
Europei*, care opune din 1972 
cîștlgătoarea „Cupei campionilor 
europeni* ^i cea a „Cupei cu
pelor* se va disputa în luna ia
nuarie sau februarie anul viitor, 
a anunțat agenția britanică de 
presă „Press Association*, men- 
ționînd că a intervenit un acord 
în acest sens între F.C. Liver
pool și Juventus Torino. Dispu
tarea partidei era pusă sub sem
nul întrebării, datorită neînțele
gerilor dintre cele două formații 
in privința datelor de desfă
șurare.

TELEX • TELEX
automobilism • Marele 

Premiu de F 1 de la Nurbur- 
gring a revenit anul acesta pilo
tului Alain Prost (McLaren) caire 
a acoperit cei 304,31 km ai cursei 
în 11135:13,284. Pe locul secund 
s-a clasat Michele Alboreto 
(Ferrari). In clasamentul general 
conduce austriacul Nicki Laiuda 
(McLaren) cu 66 p, urmat de 
Alain Prost 61,5 p.

BOX • La Frankfurt pe Main 
fa med pentru titlul european 
la cat. ușoară : Rene Weller 
(R.F.G.) deținătorul titlului a 
dispus la puncte de britanicul 
George Fenney • Ugandezul 
Ayub Kalule l-a învins prin KO 
fa repriza a in-a pe canadianul 
Wayne Caiplette. Meciul s-a dis
putat la Randers în Danemarca 
• Meciul amical dintre selecțio
natei^ de juniori al Poloniei șl 
Cehoslovaciei disputat la Varșo
via s-a încheiat cu scorul de 
16—3 fa favoarea gazdelor.

HOCHEI PE GHEAȚA • Joo 
amical la Zoetermer (Olanda) : 
Olanda — Franța 14—1 (1—0, 8—1,
5— 6) I

POLO • în grupa de la Stock
holm a C.C.E., ȚSKA Moscova a 
dispus de echipa suedeză Neptun 
eu 13—6, iar Partizan Belgrad a 
învins formația finlandeză Aabo 
Turku cu 21—3.

TENIS • In semifinale la Bar
celona : Nystrom — Schwaeer 
7—6, 4—6, 6—1, Wilander — Sund- 
strom 6—0, 6—1 • La Brisbane 
în sferturi de finală : Dickson — 
Nelson 6—4, 2—6, 6—2, Gonzales
— Leach 4—6, 6—3, 6—1, Teltscher
— Testerman 6—3, 6—2 Hooper —
Frawley 7—6, 6—4 • La Tokio 
se dispută un turneu feminin, 
fa semifinalele căruia s-au în
registrat rezultatele : Etsuko
Inoue — Lisa Bonder 1—6, 6—1.
6— 3, Beth Herr — Masako Ynagl 
3—6, 6—3, 6—2 • La Manhattan 
ta sferturi de finală : Rosalyn 
Fairbank — Pam Shriver 6—3, 
6—3. După med Shriver a decla
rat că va abandona activitatea 
competlțională. • John McEnroe 
a declarat că nu va lua parte 
la turneul de la Sydney simțind 
nevoia unei pauze competițio- 
nale pentru refacere. Cap de se
rie nr. 1 la acest turneu este 
acum Ivan Lendl.

ȘAH • La Tilburg, după 3 
runde conduc Lajos Portlsch șl 
Zoltan Ribll, ambii din Ungaria, 
cu 2 p, urmați de Smîslov 1,5 p 
(1) șl Anderson 1,5 p • La E- 
revan a început ..Memorialul 
Tigran Petrosian". In prima 
rundă s-au Înregistrat rezulta
tele : Teșkovski — Novikov t—0, 
iar partidele Prandsteter — Eolîn, 
Rașkovskl — Szekdy. Kupreicik
— Pytel, Mniațakanian — Holmov 
s-au încheiat remiză.
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