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Un frumos succes al sportului românesc

VOINȚA BUCUREȘTI-LOCUL I 
ÎN C.C.E. LA POPICE [fl

Aurul Baia Marc s-a clasat pc locul secund
în orașul vest-german Man

nheim s-au disputat timp de 
trei zile întrecerile turneului 
final al ..Cupei campionilor eu
ropeni" la popice, femei și băr- 
bași. la care- au participat for
mațiile campioane din 11 țări. 
Tara noastră a fost reprezenta
tă cu brio de echipele campioa
ne pe 1934. VOINȚA BUCU
REȘTI la femei și AURUL BA
IA MARE la bărbați. Ambele 
sextete au avui o comportare 
foarte bună Ia această dificilă 
confruntare continentală ocu- 
pînd locul I — Voința și locul 
secund — Aurul. Astfel valorosul 
trofeu la femei este cîstigat din 
nou de către o echipă româ
nească (anul trecut l-a obtinut 
Voința Tg. Mureș). Campioa
nele tării noastre au jucat cu 
multă precizie încă din turul 
preliminar (sîmbătă și dumini
că). cînd au terminat întrecerea 
pe primul loc — Voința și cel 
secund — Aurul, intrînd în tu
rul final cu rezultate valoroase:

Voința cu un avantaj de 91 
puncte fată de campioana Iugo
slaviei. Textilac Zagreb (2588— 
2497 p d). Aurul a ajuns în fi
nală cu 5446 p d. (Medvesceak 
Zagreb era pe primul loc cu 
5567 pd).
Iată clasamentele turneului fi

nal al C.C.E. 1884 — FEMININ: 
1. VOINȚA BUCUREȘTI 5147 pd 
(2588—2559) — campioană conti
nentală — rezultatele individuale: 
Elena Andreescu 459—160, Nine ta 
Badea 421—417, Elena pană 
435—117. Marina Surcea 436—409, 
Dorina Stoica 423—143, Mariana 
Borta 408—416, 2. Textilac Za
greb 5079 pd, J. F.K.C. Wolfsburg 
(R.F.G.) 4965 pd, 4. Tatran Nova 
Ves (Cehoslovacia) 4914 pd.

MASCULIN: 1. K.K. MEDVES
CEAK ZAGREB 1U93 pd (5567— 
5626), 2. AURUL BAIA MARE 
10967 pd (5446—5521) — I. Bice
951—959, Șt. Boariu 943—937, L 
Biciușcă 924—913, V. Donos 922— 
886, Al. Naszodi 892—895. E. Ger- 
gely 88:—864 ; 3. VoUkugelclub
Eppelheim (REG.) 107J0 pd. 4. 
EI ore Budapesta 10721 pd.

DEBUT VICTORIOS AL ECHIPELOR NOASTRE 
DE HANDBAL ÎN CUPELE EUROPENE

■—----------------------------------------------------- in pagina a 8-a

„.Mingea. ștearsă, cu capul, 
de rapidistul Popa a atins 
în traiectoria ei piciorul di- 
namoviștului Rednic fi a 
intrat in plasă. Așa s-a în
scris primul gol in „des
chiderea* de pe stadionul 
„23 August“Foto : I. BĂNICĂ

Etapa a 8-a a Diviziei „A“ de fotbal

l'N CAPITALĂ, NICI UN ÎNVINGĂTOR
• Rapid (1—1 cu Dinamo) nu cedează # Spectatorii din lași și Timișoqra au aplau
dat primele victorii ale echipelor lor • Universitatea Craiova (2—2 la Buzău) are

probleme de... apărare • F. C. Baia Mare, noua „lanternă roșie** 

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C. Bihor - F.C.M. Brașov 2-1 (2-0) 1. STEAUA 8 5 3 0 13- 1 13
S.C. Bacău - Corvinul 2-0 (0-0) 2. Dinamo 8 5 3 0 16- 9 13
Gloria Buzău - Univ. Craiova 2-2 (1-0) X Sportul stud. 7 4 2 1 18- 5 10
F.C. Olt - F.C. Boia Mare 2-1 (J-l) 4. Rapid 8 3 3 2 13- 7 9
Sportul stud. - Steaua 0-0 5. F.C. Argeș 8 3 2 3 11- 9 8
„Poli* Timișoara - Jiul Petroșani 2-0 (1-0) 6. F.C.M. Brașov 8 4 0 4 9- 8 8
A.S.A. Tg. Mureș - Chimia Rm. Vilcea 2-0 (1-0) 7. A.S.A. Tg. Mureș 8 3 2 3 6- 5 8
Politehnica lași - F.C Argeș 2-0 (2-0) 8. F.C Bihor 8 3 2 3 10-10 8
Dinamo - Rapid 1-1 (0-1) 9. Gloria Buzău 8 3 2 3 11-16 8

ETAPA VIITOARE (duminică 21 octombrie) 10. Univ. Craiova
11. Chimia Rm. Vilcea

7
8

2
2

3
3

2
3

12-13
8-11

7
7

Politehnica Timișoara - A.S A. Tg. Mureș 12. F.C. Olt 8 3 1 4 8-12 7
F. C. Argeș - F.C. Bihor 13. Corvinul 8 3 0 5 10-10 6
F.C.M. Brașov — Gloria Buzău 14. S.C. Bacău 8 2 2 4 7-11 6
Chimia Rm. Vilcea - Rapid 15. Politehnica lași 8 1 4 3 9-15 6
Universitatea Craiova — F.C. Olt 16. Jiul 7 3 0 4 5-12 6
Steaua - Jiul Petroșani 17. „Poli* Timișoara 7 1 3 3 7-11 5
F.C. Baia Mare - S.C. Bacău 18. F.C. Baia Mare 8 2 1 5 6-14 5

In atac, Ștefan Birtalan ! (Fază din meciul Steaua — lonikos). 
Foto : D. NEAGU

- Sportul studențesc
— Politehnica lași 

octombrie)

Corvinul Hunedoara 
Dinamo

(se dispută joi 18

Miercuri 17 octombrie au loc
restanțele Jiul Petroșani — 
Sportul studențesc și Politeh
nica Timișoara — Universtatea 
Craiova.

GOLGETERII
GOLURI : Hâzi
GOLURI : M. Sandu
GOLURI : Draenea. Pitur- 
Ignat Cioacă. Mateut. Bi- 
Moiceanu — 1 din 11 m 
GOLURI : Aueustin Cirtu. 

Georgescu Buduru Manea.
Mandoca. D. Georaesc» Grosu 
— 2 din 11 m.

--------------------------- ,—

(Citiți cronicile jocurilor de ieri

FOTBAL CU

în pag. 2—3)

LINGURIȚA

DANIELA M01SE Șl LAURENȚIU BUCUR> CAMPIONI DE TENIS
• Steaua și Dinamo, singurele cluburi care au cucerit titluri

naționale • Daniela Moise — trei victorii
Campionatele naționale indi

viduale de tenis ale seniorilor 
s-au încheiat duminică după- 
amiază după ce. timp de o săp- 
tămînă. terenurile din parcul 
sportiv Progresul din Capitală 
au cunoscut încleștări nu de 
puține ori dramatice. între pre- 
tendentii la cîștigarea titlurilor. 
Noii campioni ai tării sînt Da
niela Moise (Steaua) — aflată 
la primul ei mare succes în 
compania senioarelor. Laurențiu 
Bucur (Dinamo București) — 
care recucerește cununa de 
lauri, după ce o mai avusese cu 
doi ani în urmă. Daniela Moise 
(Steaua) — Alice Dănilă (Di
namo București) — dublu fe
mei. Andrei Dirzu (Dinamo 
București) — Adrian Marcu 
(Steaua) — dublu bărbați și. in 
sfîrșit. Daniela Moise — Adrian 
Marcu — dubiu mixt. După 
cum se poate constata, titluri au 
cîștigat doar cele două mari 
cluburi bucureștene. Dinamo și 
Steaua succese pentru care se 
cuvine să 4ie felicitați atît noii 
camoioni ai tării, cit si antre
norii lor Aurel Segărceanu si 
Gheorghe Boaghe și, respectiv. 
Eieonorh Dumitrescu si Dumi
tru Viziru.

Finala în proba de simplu

si

DANIELA MOISE

Cit de mult iubește lumea 
fotbalul s-a văzut și ieri, 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală. Pini și scările de 
acces ale marelui amfiteatru 
al sportului erau ocupate de 
spectatori I

Cit 
cului 
patru 
tului 
duna

De 
a „producătorului de fotbal" 
față de „consumator", greu 
de înțeles.

Ca si fim drepți, marea 
decepție a fost meciul așa- 
zs vedetă. Scor: 0—0. Va
loarea generală a partidei, 
tot spre zero.- O singură 
floare — superbă I — in
tr-un vas.. fără flori : 
faza d n min. 77. cînd Ior- 
gulescu, căzut în genunchi, 
reușește, printr-un artificiu 
incredibil, să șuteze din vo- 
leu. mingea se duce glonț 
sub bară, de unde Ducadam 
o „scoate" cu un reflex fe
nomenal. In rest foarte pu
țin, prea puțin I Steaua e 
mai masivă. Sportul încear
că unele soluții individuale, 
dar liderul de joc Hagi e in
tr-un picior și părăsește tere
nul, iar unii spectatorii își 
pierd răbdarea și părăsesc și 
ei stadionul, plecind 
inante de încheierea 
byului"... Ceea 
destul...

Tot ca să fim 
buie să spunem 
ta „vedetă" din . .
terbucureștean a fost 
chiderea". Deși nici ea 
a strălucit... Nu știm cu ce

fotbal au oferit publi- 
bucureștean primele 
echipe ale campiona
te poate cu greu a- 
in citeva lingurițe... 
unde atita zgîrcenie

acasă 
„der- 

ce spune

drepți, tre
ci adevăra- 
cuplajul in- 

,des- 
nu

impresii au putut să plece 
de la acest meci
nii francezi veniți . ....
de la Bordeaux să-și „spi
oneze" viitoarea adversară 
din C.C.E. După partida 
excelentă făcută la Craiova, 
Dinamo ne-a oferit ieri mult 
mai puțin 'fotbal. N-a vrut 
să le arate lui Couecou și 
Jacquet ce știe și cit știe ? 
O ipoteză plauzibilă pînă 
la... primul gol rapidist (năs
cut — atenție — din marea 
neglijență a lui Andone, pe 
care Cioacă l-a depășit u- 
șor. in alergare, cu mingea 
la picior, dinamovistul fiind 
pierdut pe drum...). Apoi, 
„gluma s-a îngroșat", Di
namo a luat lupta foarte in 
serios, dar Rap dul a trecut 
la o apărare-ar.ci și fără 
bomba lui Movilă și uluirea 
lui Toader nu știm ce s-ar fi 
ales.. E adevărat că după 
1—1 Dinamo a avut un „for
cing" impresionant de vreo 
20 de minute, timp in care 
portarul rapidist a zburat de 
citeva ori din bară în bară, 
scoțind vreo 2—3 goluri „ci
tite". dar în final, la penal- 
tyul din min 89, șansa a 
suris tot dinamoviștilor.

Oricum, o lecție utilă pen
tru campionii noștri.

Din restul etapei, atrage 
atenția egalul de la Buzău, 

'dintre localnici și Univer
sitatea Craiovi, egal care ne 
lasă totuși cu o dilemă 
cine o fi performera in a- 
cest 2—2, Gloria sau Uni
versitatea?

tehnicie- 
special

Marius POPESCU

bărbați a adus fată în fată, pe 
..centralul" mare, pe Laurențiu 
Bucur și Dumitru Hărădău. A- 
cesta din urmă a avut primul 
serviciul, dar pentru ca arbi
trul de scaun Mihai Aligiu să

Ion GAVRILESCU

LAURENȚIU BUCUR 1------ ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- -------- ----------  I
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• Cronicile etapei la rugby, volei, baschet, 
judo, tin's de masă scrimă (spadă)

• Azi, start in turneul final a! campiona- 
i ’ ’ naționale de box

• Reportajul campionatelor inter a ionale 
de motociclism ale României

(Continuare in pag a 7-a)

• Comentariu la meciul Karpov - Kas-
2 P°r0V ‘ f



IMPRESIA ARTISTICAPLUS LABUZOIENII, CU

FOTBAL CU ÎNCETINITORUL
I

GLORIA BUZĂU 
UNIV. CRAIOVA

2 O)
2 (0)

bun; timp 
23.000. Șu- 
9-4). Cor- 

TULPAN
(min. 48),

Stadion „Gloria*: teren 
frumos; spectatori — circa 
turi: “ 
new: 
(min. 
BICU 
(min.

GLORIA: ____
Mircea, Petrache, TULPAN 
lanschi, BALAUR, Andriesei (min. 78 
Ghizdecnu), CRAMER 
GEORGESCU, State (min. 71 Marcu).

UNIVERSITATEA: LUNG - Negrilâ. 
Tilihoi, Ștefânescu, Ungureanu - CJO- 
ROIANU, Beldeanu (min. 35 BÎCU), 
Bălăci, CIRȚU (min. 79 Stănescu) — 
Câmătaru, O. Popescu.

A arbitrat foarte bine O. Ștreng; 
la linie: I. ** * * • •• - —
dea) șl cu 
ceava).

Cartonașe 
DRIESEI.

Trofeul Petschovschi:
La speranțe: 4—1 (2-0).

20-7 (pe poartă:
13-2. Au marcat:
22), UNGUREANU ____ ,.
(min 56). DUDU GEORGESCU 
57).

Lazâr COMĂNESCU, 
$timu*

DUDU

Medveș (ambii din 
greșeli G Gheorghe

Ora- 
(Su-

galbene: PUHOI, AN-

10.

BUZAU. 14 (prin telefon). In 
crîngul Buzăului _ venise parcă 
tot orașul, venise de la Atena 
si G. Kessler antrenorul lui O-

MIRZEA
(UA5A. TG. MUREȘ 

CHIMIA RM. VILCEA
2
8

Stadion ..23 AuguJI': teren 
bim; timp însorit; ipșctatari ■ 
3.000. Șuturi: 20—3 (pe poortB: 
Corner*: 19-2. Au mortet
TEAN (min. 29, din penoltj 
(mio. 52).

AXA.: Nost* - SZABO. 
KPIR, FODOR - BOTH, C 
te rar. (min. 64 Fonici). L 
Ciorceri, MUNTEAN.

CHIMIA: MIRZEA - Te.'ejpcn, Bas
ne, Preda, CincB — Verga, Udrea. 
Lozir (min. 37 Verigeanu), Palea 
(min. 78 Cot rina)— Buduru, GINGU.

A arbitrat bine I. Ifaleo (Craîcnra); 
”   Al.

fi

foarte 
oroa 

11-0)- 
MLTN- 
BOTH

Jenei.
Uie. Bo- 
Popo —

Io linie: M. Axente 
Gonea (Slobozia).

Cartonașe galbene: 
Trofeu! Petschovschi: 
La speranțe: 4—0 (0-0).

(Arad) și

SZABO.
10.

TG. MUREȘ, 14 (prin telefon), 
înaintea partidei, spectatorii 
tîrg-mureșeni Iși aduceau 
aminte cu îngrijorare 
egalurile realizate aici 
Chimia Rm. Vîlcea : cel

de 
de 

din

GAZDELE,
S. C. BACĂU 
CORVINUL HUNEDOARA

2 (0) 
O
bun:

4.000.

lUnpîakos. să vadă o echipă de 
renume european Universitatea 
Craiova. Pînă la urmă. însă, 
cea care a rămas în Drim-Dlan 
a fost formația gazdă care a 
reușit o primă repriză de... 
glorie dominîndu-si net ad
versarul de calibru. Buzoienii 
au șutat foarte mult în primul 
act prin Sumulanschi (min. 9 
si 16) prin Cramer (min. 27). 
State (min 37) si Balaur (min.

si 41). mai făcuse si Lung 
două ori minuni (min. 9 si 
si prima repriză avea să 

încheie doar cu un sol in 
localnicilor senzațional

31 
de 
21) 
se 
contul _________ _________
gol marcat de TULPAN cu un 
sut trăznet de la 22 m in., min. 
22 ! Craiovenii nu existaseră 
oractic în Drima reoriză.. si 
căutind un final de caDitol reu
șesc orimul sut la ooartă in 
min. 40. prin Cirtu si o crimă 
ocazie în min. 44 orin.. Tilihoi. 
Cam outin oentru o echioă 
m.irp ț

Conștientă de „absența* din 
□rima reorizâ. echioa din Bă
nie înceoe reoriza secunda ceva 
mai vioi si două ereseli oerso- 
nale ale apărătorilor buzoieni

A OPUS UNUI

întorc spectaculos tabela de 
marcai. în min. 48 Pettache il 
incomodează De Comănescu si 
UNGUREANU. nemarcat, inscrie 
sec de Ia 9 m : in min. 56, Cio- 
roianu face o cursă inteligentă 
șutează outernic. Lazăr nn re
tine. respinge în fată, centralii 
buzoieni râm in visători si BÎCU 
vine din spat.? și aduce avan
tajul echipei sale. Bucurie 
scurtă oentru că peste un mi
nut. Ia lovitura liberă executa
tă de la 2# m. lateral stinsa, 
de State, „vulpoiul" DUDU 
GEORGESCU, nemarcat, reu
șește o lovitură de ran cu boltă 
de la 12 m si aduce etalarea. 
Gazdele fort
au oatru mari ocazii (Cramer 
min. 71 Ghizdeanu min 84. 
Balaur tnin. 86 si Dudu Geor- 

min. 89 aflat în ofsaid), 
enii nu mai teusesc do

min 
eca- 
Den- 
oar-

victoria mai

set 
Cr; 
cit o sariă Dericuloasă în 
75 si meciul se încheie la 
li ta te. dar cu Dreferintă 
tru... imoresia artistică de 
tea buzoiană.

Mircea M. IONESCU

FLUVIU
3-3, 

cel 
aces- 

motive A.SA. a apăsat 
accelerator încă din
obligi nd-o pe Chimia 
fără o piesă de

campionatul 1980—1981 : 
după un joc dramatic, și 
dta 1963—1984 : 1—1 I Din 
te
Pe 
start, 
(azi 
bază — Carabageac) să stea a- 
proape întreaga primă repriză 
in jumătatea ei de teren ; acĂ- 
lo. unde, în urma unui joc în
chegat rapid (cu participarea 
activă a fundașilor de margine 
Szabo și Fodor — primul a ex
celat), și-a creat numeroase o- 
ca zii de gol. De altfel, inițiativa 
localnicilor în prima parte a 
meciului este fidel redată de 
raportul suturilor la poartă 
(11—0), 7 fiind foarte pericu
loase, și a cornerelor (10— 
0) ! Iată telegrafic mo
mentele grele pentru vîlcenâ : 
în min. 2 și 8. excelentul portar 
Mîrzea s-a opus șuturilor de 
gol ale lui Muntean si Szabo : 
în min. 10 — Ciorceri; în poziție 
ideală, s-a fîstîcit în careu : în 
min. 23 Preda i-a „suflat" o min
ge de gol lui Ciorceri. pentru 
ca în min. 29 să se producă

deschiderea scorului : Both a 
spriutat în careu, unde, a fost 
agățat elar de Palea. MUN
TEAN a transformat impecabil 
lovitura de pedeapsă : 1—0. Să 
mai notăm intervențiile de ul
tim moment ale fundașului Cincă 
(min. 28) și ale portarului Mirzea 

(min. 42
Both. harn:c și inventiv ca în... 
tinerețe !)-

La reluare i 
librează jocul, 
incandescente se petrec tot la 
poarta lor. După ce în min. 46 
Verigeanu trimite peste Naște și 
peste transversală, in min. 56 
BOTH, deschis in adîncime de 
degajarea Iui Naște, înscrie cel 
de al doilea gol al partidei, in 
urma unei splendide curse: 2—0. 
Gîngu și Verigeanu Se zbat fă
ră folos în timp ce A.S.A. se 
izbește din nou de...
Mîrzea iii min. 68. 74 și 81. E- 
chipa locală obține o frumoasă 
Victorio în fața unui adversar 
care n-a reușit să trimită nici 
un sut Pe spațiul porții.

SLATINA 14 (prin telefon). 
Nu putem fi satisfăcuti de a- 
ceastă partidă. A fost un meci.. 
tomnatic tară .sare și piper", 
disputat ci încetinitorul. cu 
greșeli in <ant de ambele părți 
și cu fragile si timide acțiuni 
la cele două 
au avut zi 
adevărul, 
F. C. Olt a 
oină la urmă, a obtinut o vic
torie la limită, gratie unui ioc 
mai ofensiv. "

O primi o- -ie de gol în min. 
2. cind M. Po seu a reluat cu 
capul de la 6 m dar Perneș. a 
fost la post. în min. 6. Turcu. 
infiltrat pe partea dreaptă a 
centrat puternic pe ios si Kallo 
(singur, de la 3 m) a luftat, 
aminind deschiderea scorului. 
Tot Kallo. în min. 11. singur la 
6 m. n-a putut fructifica pasa 
ideală adresată de M. Popescu, 
în acest timp, băimărenii n-au 
pus preț pe defensivă, au avut 
cîteva timide încercări de con
traofensivă. .stinse" in preaj
ma careului gazdelor. A venit, 
insă. min. 33. cînd M. Zamfir a 
executat o lovitură liberă de 
pe partea dreaptă și A. GEOR
GESCU a reușit desprinderea, 
cu un șut plasat din interiorul 
careului. Peste 4 minute lovi
tura cu capul a lui Kallo a fă
cut ca balonul să treacă la o 
palmă de poarta lui Perneș. In 
min. 40 notăm primul șut ex
pediat de oaspeți, prin Pinter, 
dar Nitu e la post. Ultimul mi
nut al primei reprize aduce și 
golul egalizator : Sepi, infiltrat 
pe partea dreaptă, centrează la 
semiinălț’.ne. MOLDOVAN are 
o execuție tehnică de excepție 
— amortizare si șut din întoar
cere — si 
plasa lui

porti unde portarii 
liberă“. Respecting 
recunoaștem câ 
fost mai bună si.

mingea poposește in 
Nitu. Același meci

ce fază a creat

vilcenii mai echi- 
. insă momentele

portarul

Stelian TRANDAFIRESCU

CA IN ZILELE LOR BUNE

RELANSAT

F.C. OLT
F.C. BAIA MAkt

2 (1)
1 (1)

bun; timp
1 000. Șu-

Stadion „1 Mai"; teren 
frumos; spectatori — circa 
turi: 15—6 (pe poartâ: 6-2). Comere: 
6—2. Au marcat: A. GEORGESCU
(min. 33), HANGHIUC (min. 53), res
pectiv MOLDOVAN (min. 45).

F.C. OLT: Nițu - M, Zamfir, I. 
Andrei, CAȚOI, MIHALI - KALLO, 
Eftimie (min. 46 lonașcu), Mineo 
(min. 46 Hanghiuc) - M. Popsscu, 
Turcu A GEORGESCU.

F.C. BAIA MARE: Perneș - Areza- 
nov Boloș, PINTER, Weisenbacher - 
Rus (min. 83 Roznai), BĂLAN, I. Mu* 
reșon — Sepi, Nemțeanu, Moldo
van.

A arbitrat foarte bine I. Igna; Io 
linie: I. Pâtruț (ambii din Timișoara) 
și M. Constantinescu (București).

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 4—3 (2-0).

- lipsit de spectaculozitate și du
pă pauză, cînd F. C. Oit reu
șește golul victoriei în min. 53 : 
o lovitură liberă de pe partea 
dreaptă face ca mingea să a- 
jungă Ia Cățoi. venit in atac, 
acesta prelungește balonul pînă 
la HANGHIUC (noul introdus), 
un „cap“ viclean și balonul po
posește io plasa băimărcană. O 
mare ocazie de desprindere a 
gazdelor în min. 56 cînd Turcu. 
de la 6 m. a șutat exact 
brațele portarului, 
nai. A. Georgescu 
transversală (min. 
locală avînd ocazii 
gol. Cu două minute înainte de 
final. ..bomba* lui Sepi a fost 
respinsă de reflexul de ultim 
moment al lui Nitu.

în
Pînă în • fi-' 
șutează în 

68) echipa 
mai clare de

Gheorghe NERTEA

DUPĂ PAUZĂ

Stadion „23 August"; teren 
timp frumos; spectatori - circa 
Șuturi: 25—3 (pe poartă: 12-0). Cor- 
nere: 11—3. Au marcat: IANCU (min. 
75), ANDRiEȘ (min. 82).

S.C. BACĂU: Voinea - ANDRIEȘ, 
Cărpuci, C. SOLOMON, ELISEI - A 
vâdanei, Adolf, VISCREANU - IAN- 
CU, MIHUȚ, Ursică (min. 60 Penoff).

CORVINUL: ALEXA - Bogdan, DU- 
BINCIUC, NICȘA, Văetuș - Petcu 
(min. 55 Că ian),. Mărginean, Klein, 
Moteuț - Cojocaru (min 72 Tîmo 
veanu), Gabor.

A arbitrat 
(Brașov); la 
Napoca) și 
Turzii).

Cartonase
BOGDAN.

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

foarte bine R. Petrescu 
linie: M. So lom ir (Cluj- 
C. Popovlcl (Cîrfipja

galbene: C SOLOMCN.

BACĂU, 14 (prin telefon). 
Hotărîți să se reabiliteze în 
fața suporterilor lor, băcăuanii 
încep Jocul in forță, atacă va
riat, rapid, ingenios, obligînd 
întreaga echipă hunedoreană să 
se apare. Pînă în min. 40, jo-

cui curge intr-un .singur sens, 
spre poarta lui Alexa, care, a- 
jutat de „triunghiul" — din 
fața sa format din Dubinciuc — 
Nicșa — Mărginean, reușește 
să se opună avalanșei băcăua
ne, po-rnită spre buturile sale. 
Șuturi multe (12), efort generos 
din partea tuturor jucătorilor, 
dar breșa prin care să se pă
trundă spre gol nu apare. Și 
cînd forcingul de 40 de minute 
al gazdelor se termină, în min. 
41, pe contraatac, Cojocaru- se 
află de două ori la un pas de 
a deschide scorul, dar întîrzie 
cite o fracțiune de secundă să 

- șuteze la centrările impecabile 
ale lui Gabor și Bogdan. Repri
za se încheie, totuși, cu o mare 
ocazie la poarta lui Alexa, 
Avădanei șutind violent de la 
16 m peste transversală.

Repriza secundă debutează cu 
un șut foarte frumos al lui Ga
bor (putea fi, deci, 0—1), după 
care_ băcăuanii rpiau atacurile 
lor în valuri, dâr Alexa, și el 
intr-o formă foarte bună, se 
opune șuturilor-bombă ex
pediate d:n toate ... unghiurile 
posibile de Mihuț, Avădanei,

Viscreanu, Iancu, Ursică. Vor 
rezista hunedorenii pînă in fi
nal ritmului forțat impus de 
gazde ? Nu, pentru că în ulti
mul sfert de oră elevii antre
norilor Nicușor și Chiriță vor 
înscrie două goluri splendide, 
în min. 75, Mihuț este faultat de 
către Mărginean la 25 in, Avă- 
danei șutează formidabil, Aiexa 
respinge in fața și IANCU, pe 
fază, reia în gol. Șapie rtiinute 
mai tirziu înscrie și ANDRIEȘ. 
după o pătrundere viguroasă 
el trimițind balonul in colțul 
lung al porții hunedorene și 
pecetluind astfel o victorie ab
solut meritată a gazdelor care 
au jucat ca în zilele .lor bune.

DUMITRESCU
x.

Laurențiu

ORADEA, 
Trei mari 
sivă consemnate în prima re
priză au dat gazdelor iluzia 
că meciul poate fi ușor, 
min. 10, Georgescu a 
bară, deși poarta era 
dar unghiul 
scuza. In min. 
Georgescu, in 
este inlimpinat 
lordache, prin 
cioarc, amindoi 
dar „nouarul" orădean, împie
dicat, cade. Penalty executat 
de GROSU și... 1—0. In min. 
43, GEORGESCU se revanșea
ză, reluind cu capul în gol o 
lovitură liberă executată de 
I. Gheorghe. Gazdele intră deci 
la cabină cu un avans clar și 
cu satisfacția de a fi jucat mo
dern, cu pasă lungă, devieri și 
pătrunderi surprinzătoare din 
linia a doua.

La reluare, 
Brașov intră cu 
raj, mai ales eă 
efectiv, portarul 
ia Steaua, și fundașul Cristea, 
de la Mecanică fină, au fost 
ezitanți in prima repriză. Echi • 
pa începe să joace închegat 
calm în apărare, laborios la 
mijlocul terenului și energic pe 
contraatac. în consecință, re
duce din handicap, in min. 6T, 
cînd insistentul FL. VASILE 
șutează de la distanță, balo
nul ii Iovejte pe Zare si rico

14 (prin telefon), 
momente în ofen-

F.C. BIHOR 
F.C.M. BRAȘOV

2 (2)
1 (0|

tr

I

în 
șutat in 

goală, 
îl poate 
4 același 
frontală, 

de

dificil
31»

-ursă
in careu 

plonjon Ia pi* 
pierd mingea.

însă, F.C.M. 
mai mult cu- 
ncii veniți în 
lordache, de

bun; 
8.000.

Cer- 
(min. „ 
(min.

FL. VASILE (min. 61).

f?tifon

TRAGEREA 
marilor cîstiguri la 
PRONOEXPRES

tilffl 0 NOUA FORMULA TEHNICA l

NOU LA PRONOEXPRES!

i.AUTOTURISME.EXCURSII 
ÎN R.P BULCAHfA

MARILOR' 
nouă for-

două faze
numere

Prima tragere a 
CÎȘTIGURI după o 
mula tehnică.

• 3 extrageri în
• Se extrag 18
• Se atribuie : .
- Autoturisme „Dacia 1300” 

la ambele faze ale tragerii.
- Ciștiguri în numerar
- Excursii în R.P.
• Variantele de 

toate 
obține

ambele
octombrie 

ULTIMA ZI de partiepiare.

participă la 
rile și pot 
cumulate la

MARȚI 16

Bulgaria 
25 lei 
extrage- 
cîștiguri 
faze.

Stadion: F.Q Bihor; teren 
timp frumos; spectatori — circa 
Șuturi: 11—4 (pe poarta: 5—3) 
nere: 8-2. Au marcat: GROSU 
31 - din 11 m). GEORGESCU 
43), respectiv

F.C. BIHOR: Balazs — Dianu, Zare, 
DUMITRESCU, Nițu - Tdmaș. Grosu, 
MUREȘAN - Crișan, GEORGESCU. I. 
Gheorghe (min. 85 Filip).

F.C.M. BRAȘOV: lordache — Ba
lan, Cristea, NAGHI, Manciu — ȘOA
RECE, Spireo, Moșomen — Văidean, 
Kramer (min. 46 Gherghe), FL. VA- 
SILE (min. 80 Coder).

A arbitrat foarte bine A. Gheorghe 
(Piatra Neamț); Io linie: N. Voinea 
(București) și C Popa (lași).

Cartonașe galbene: NIȚU, CRIȘAN, 
VAIDEAN.

Trofeul Petschovschi:
La speranțe: 5—1

10.
(1-0).

șează in poarta 
rutat. Final de 
bele echipe atacînd 
de golul următor. Dar nici Bi
horul nu s-a distanțat, căci 
Grosu a ratat copios (min. 77, 
de pildă, de la numai 2 m), 
nici F.C.M. Brașov nu a egalat 
în ciuda travaliului lui Șoarece 
și a zvîcnirilor lui Văidean, 
nesusținute de un „vîrf" per
cutant, care să-i incomodeze pe 
fundașii orâdeni, mobilizați.

POLI/ZZ PRIMA VICTORIE
11

au 
in

(prin tcle- 
obținrjț pri- 
actuala edi- 

in fața 
dornic

TIMIȘOARA, 
fon). Studenții 

•ma lor victorie 
ție a campionatului 
unui adversar tenace,
de a scoate un rezultat favo
rabil. Politehnica a pus accen
tul pe ofensivă, jucătorii răi 
au combinat frumos și au fă
cut risipă de energie, iar dis
pecerul lor — Dumitru — și-a 
servit colegii 1 cu . mingi utile, 
creînd astfel, deseori, panică în: 
jcareul advers. în aceste condi- 

. ții, Jiul s-a văzut nevoită ‘să 
se ‘ apere supranumeric, cu dir- 
zenie, mai ales în primele 45 
de minute ;-în acest timp doar 
bătăiosul Băluțâ și Lasconi au 
contat in ofensivă.

în prima repriză, „Poli" a 
dominat uneori copios, a ase
diat pur și simplu poarta ad
versă, dar a șutat rareori pe
riculos. După ce Oancea (min. 
5) a irosit o situație favora
bilă de a deschide scorul, în 
min. 14 a căzut primul gol. 
In acest minut, Dumitru a e- 
xecutat impecabil o lovitură 
liberă de la 16 ni lateral, iar

GIUCHICI, atent, a deviat ba
lonul cu capul, pe lingă bra
țele iui Cavai și... 1—9. Pînă 
la pauză, dominarea timișore
nilor nu s-a mai corcretizat. 
deși Oancea (min. 33) și Pascu 
(min. 40) s-au aflat in poziții 
foarte bune de finalizare

După pauză, aspectul jocului 
s-a schimbat. J’ul s-a văzut 
rrfai mult în atac. Băluță, Stoi- 
nescu și Stana au combinat 
frumos, dar numai pînă in 
preajma careului de 16 m, șu
turile lor fiind de multe ori 
imprecise ; in ultimă instanță, 
portarul Clipa a rezolvat situa
țiile critice. în schimb, ofensi
va Politehnicii -s-a dovedit mai 
incisivă și doar pripeala atacan- . 
ților timișoreni a făcut ca 
scorul să nu ia proporții. Așa 
s-a intimplat in min. 51. cind 
Lehmann, singur cu Cavai. a 
șutat pe lingă poartă : Oancea 
(min. 56) a impins doar balo
nul și Cavai l-a reținut ; apoi, 
Giuchici (min. 59) a expediat 
ușor mingea și Cavai a acor
dat corner Cu 3 .ninute îna
inte de final, Ia marginea, ca-

lui Balazs, de
med egal, am- 

obscdate

ion CUPEN

„POLI* TIMISOARA 
JIUL PETROȘ'NI

2 (1)
O

Stadion „1 Mai“; teren 
bun; timp frumos; spectatori 
7.000. Șuturi: 18—4 (pe poartă: 11—2). 
Comere: 6—3. Au marcat: GIUCHICI 
(min. 14), OANCEA (min. 82).

POLITEHNICA: Clipa -
Sunda (min. 20 Lehmann), 
PASCU - MANEA. Rotariu; 
(min. 73 Bolba), DUMITRU 
nescu, OANCEA.

JIUL: Cavai — V. Popa,
(min, 63 Florescu), M. Popa, P. Gri- 
gore — Dosan, Varga, STANA — Stoî- 
nescu, Lasconi (min 52 Călin), BĂ- 
LUȚĂ.

A arbitrat foarte bine Cr. 
rescu (Buzău) ; la
(Medgidia) și S.
(Boldeștî-Scâeni).

Trofeul Petschovschi:
. La speranțe: 2—0 (2—0).

foarte . 
circa

Vușcan, 
Crăciun, 
Giuchici 
- Viată-

Vizitiu

Teodo- 
linie: V. Curt 
Pantelimonescu

9.

reului de 16 m al Jiului, Bolba
1- a servit excelent pe OANCEA, 
care a șutat puternic, lăeînd 
inutilă intervenția tui Cavai :
2— 0.

Pomptliu VINTILA



Vedeta cuolaiului de ieri, 
considerată a fi din seria ma- 
riior derby-uri. a avut un start 
spectaculos. ’ anuntînd un tempo 
mult ceste nivelul, tocurilor din 
campionatul nostru. Această 
viteză de încenut a fost du
blată de „bomba“ lui Iorgu- 
leeeu de la 30 de metri, res
pinsă cu dificultate de Duca- 
dam. Urmează o serie de contre 
în sensul bun al cuvîntului. cu 
denlasări ranide de la o Doartă 
la alta (Hagi trase alături. în 
min. 3. fiind imitat. în același 
minut, la Doarta lui Sneriatu. 
de Maiaru). Steaua ioacă câr
că mai mult, are' un dIus de 
cursivitate, dar studenții se 
desprind tăios ne contraatac si 
au două mari ocazii de a des
chide scorul (in min. 11. M. 
Sandu, liber, sutează alături), 
iar în min. 25. la o minge bine 
lucrată de Coras, același M- 
Sandu trage din viteză, neste 
bară, dintr-o poziție ideală... 
Din acest moment, iocul scade 
treDtat. coborînd sub nivelul 

, deschiderii, care nici ea nu 
entuziasmase... Această perioadă 
de lincezeală culminează cu o 
renunere negliientă a lui Sner
iatu (min. 44), Maiaru inter
ceptează (precum cehul Capko- 
vici. acum 15 ani. la noarta lui 
Răducanu). dar trimite alături, 
deși noarta e goală.

După nauză. iocul sfiriie 
cîțeva minute (voleu Balint. 
min. 5.8). Hagi redevine ...Hagi 
la o acțiune rapidă De dreapta', 
apoi temperatura meciului sca
de chiar sub nivelul greu ac
ceptabil al finalului de repriză. 
Sportul are din nou o mare o- 
cazie prin Mihail, bine lansat 
după o „trecere" M. Sandu — 
Coras ; apoi tribuna îsi mani
festă nemulțumirea, mai ales 
după ce Lăcătuș trimite ze
flemitor o minge SDre copiii de 
minge din spatele porții... Sen
sibil. parcă, la tumultul deza
probator din tribună. Iorgules- 
cu atacă avintat. sutează pu
ternic. dar Ducadam resninge 
peste transversală (min. 77). 
Dar iocul recade în Dlatitudini. 
Bumbescu gafează în minutul 
următor, fiind ..salvat" de a- 
celasi M. Sandu, care trimite 
Peste, din poziție bună. Ulti
mele minute sînt însoțite de

„OUTSIDER"-UL LA UN PAS DE... VICTORIE
Prea puțin afectată moral 

ni s-a părut outsidera din des
chiderea cuplajului bucureștean 
in momentul în care ea a pă
șit pe gazon fără trei din a- 
tuurile majore ale echipei. Sa- 
meș. Ion Ion șî Manea. Hotă- 
rîți să-și joace șansa în ori
ce condiții, rapidiștii au avut 
chiar din startul partidei (min. 
4) o ocazie de a înscrie, risi
pită, din apropiere, de Avram, 
încetul cu încetul însă. Dinamo, 
cu un plus mare în dreptul ei 
la capitolul maturitate, va o- 
cupa mai rațional cimpul de 
joc. va deține inițiativa o bu
nă parte din timp și va rata 
(în min. 10. prin Dragnea și 
in min. 28, prin Rednic) deschi
derea scorului. A fost perioa
da. de circa o jumătate de oră. 
care avea să-i scoată în prim- 
planul întrecerii pe Grigore și 
Rada, ultimului revenindu-i 
misiunea ingrată de a neutra
liza pe omul de gol al forma
ției campioane. Augustin. Spre 
meritul ei. Rapidul n-a înțe
les ca la eonfruntarea cu Di
namo să se cantoneze în fața 
propriilor buturi și, spre final 
de repriză, va ieși din nou la 
atac. Cu succes : în min. 43, 
Cioacă a demarat derutant pe 
aripa dreaptă, a centrat spre 
careul mic, Șt. Popa abia a pu
tut să șteargă cu capul balonul, 
care, lovind piciorul lui RED
NIC, a intrat în plasă. 
Un singur minut mai tîr- 
ziu. Orac. egoist, va șuta din 
unghi dificil în loc să-1 ser
vească pe Augustin, aflat în 
poziție excelentă.

APLAUZE ÎN DEALUL COPOULUI
IAȘI, 14 (prin telefon). In 

sfirșit, Politehnica Iași a spart 
gheața, cum se zice, și a reușit 
prima victortie din ăcest campio
nat, o victorie deosebit de im
portantă pentru refacerea poten
țialului psihic al echipei., dar șl 
o victorie obținută in urma unui 
joc de bună calitate, cu deose
bire în primele 45 de minute, 
cînd s-aiu marcat șt cele două 
goilurL F.C. Argeș, lipsitâ de 
Jurcă și lovănescu, s-a dovedit a 
fi aceeași echipă bine așezată în 
teren, bătăioasă, incisivă, mal
ales Sn repriza secundă.

Jocul începe în nota de domi
nare a formației ieșene, care
deschide scorul repede, prin
biro (min. 3), care înscrie su
perb, cu capul, fructificind o ex
celentă centrare trimisă de pft 
stingă de Burdujan. Piteștenll 
nu depun armele și, în minutul 
următor, la un contraatac, Bucu 
este obligat să iasă dincolo de 
careul mare și să respingă, prin 
Plonjon, cu capul (I). Deși fără 

tumultul crescînd al tribunei, 
o tribună care aștepta un joc 
do clasă din partea a două din 
cele mai bune echipe ale cam
pionatului. In tnin. 87. Bum
bescu. ienat parcă de greșeala 
comisă cu cîteva minute în ur
mă. urcă in atac si trimite cu 
capul ..pe lingă", mereu pe lin
gă. ceea ce face ca în bilan
țul... eficacității acestui ioc să 
figureze cele DOUĂ suturi pe 
Doartă ale stoperului Iorgu- 
lescu(!). fără ca Steaua să aibă 
vreunul !!!■

A fost un joc slab, un ioc în 
care am avut ImDresia că ju
cătorii sînt incomodați de mar
cajul strict, neaăsind nici o 
soluție tactică, cu excepția pri
mului sfert de oră. cind viteza 
a înlesnit unele demarcări spon
tane. care au dus in valoare

Lăcătuș „strins" in triunghiul Speriatu

citeva realizări tehnice. Stu
denții au resimțit din Dlin 
cvasi-indisDonibilltatea lui Hagi. 
care a devenit — in scurt timp 
— liderul De care il caută 
aoroaDe toti jucătorii. In tabă
ra cealaltă există deocamdată 
o nesincronizare între izbucni
rile de moment ale lui Lăcătuș 
si Balint. De de o parte si în
cercările de ordonare a jocu

Dinamo nu acceptă să , fie 
condusă pe tabela de scor și, 
imediat după reluare. asal
tează poarta lui Toader. O va 
face insă precipitat, mai mult 
cu mingi înalte, respinse de 
Grigore și Rada sau boxate 
de goal-kceper-ul giuleștenilor. 
Așa incit. în continuare. un 
timp, doar două vor fi fazele 
demne de a fi reținute : pri
mul șut al dinamovlștilor pe 
spațiul porții (în min. 64, 
Orac) și un contraatac rapi- 
dist, care, găsind descoperită 
ariergarda adversă, îl pune, în 
min. 68. pe Marinescu în si
tuație de gol ; șutul lui puter
nic. expediat de la 14 m. fron
tal, e deviat de Toma în cor
ner. N-a fost 2—0, iar după 
numai 4 minute va fi 1—1: MO
VILA, intrat de curînd, a șu
tat de la 30 m, jos. lingă stîl- 
pul drept, de unde Toader. su
perficial, a scăpat mingea din
colo de linia porții. Puternic 
..șocată", echipa Rapidului tre
ce prin momente dificile. în
deosebi la șuturile lui Augustin 
(min. 74) și Rednic (min. 75). 
scoase, in-extremis. de un por
tar decis să facă totul pentru 
a-și atenua mărea greșeală. 
Destule momente de reținut 
pînă în finalul partidei : în 
mtn. 79. Dragnea reia, din 6 
m. alături ; în min. 80, la un 
șut al lui Orac. Toader scoate 
de la colt ; în min. 86 încear
că Ion Marin, de la distantă, 
dar portarul Rapidului va res
pinge miraculos. Penultimul mi
nut al jocului va fi însă greu 
de uitat. Ca și la primul gol. 
Cioacă și-a „făcut o minge".

Gheorghiu șl Ctocîrlan, Politeh
nica face uai joc bum. Burdujan 
(min. 20) are o situație bună, 
dar pierde balonul, iar Damas- 
ehin (min. 32) trece șl el pe lin
gă majorarea scorului. De la 
jumătatea reprizei, F.C. Argeș 
începe să se vadă tot mai mult 
în atac. Ignat are o bună ocazie 
(mim 33), dar mai ales Mica 
(min. 42), care însă Iuiftează din 
interiorul careului. In minutul 
următor, BURDUJAN a șutat 
deosebit de puternic, de la 30 m, 
surprrinzindu-1 pe Cristian : 2—0.

După pauză, cu toate că Po
litehnica a dominat mal mult 
mal periculoși s-au dovedit oas
peții. în min. 47, Ignat a șutat, 
deosebit de puternic, dar Bucu, 
(care se evidențiază și în min. 55 la 
o , jnorișcă" Ignat — Nica — Pană) 
a reușit să respingă. Tot piteș- 
tenii, prin Moiiceanu, dar mal 
ales Nica (mim. 74), trec din nou 
pe ling* gol. în toată această 
perioadă, cea mai clară situație 
a gazdelor a aparținut lui Pave-

SPORTUL STUD. 0
STEAUA 0

Stadion „23 August"; teren bun; 
timp frumos; spectatori - circo 60.000. 
Șuturi: 6-8 (pe poartă: 2-0). Cor
nete: 5—1.

SPORTUL STUDENȚESC: Speriotu - 
M. Mihail, Cazan, IORGULESCU, 
Mur,tea nu II — Șerbonică (min. 80 
Fi. Grigore), Pană, BOZEȘAN, Hagi 
(min. 66 Munteanu l) - Cora?, M 
Sandu.

STEAUA: Ducadam - Bărbulescu, 
Bumbescu. lovon, Eduord — Balint, 
STOICA, MAJARU, Boloni - Lăcătuș, 
Pițurcâ.

A arbitrat satisfăcător Fl. Popescu 
(Ploiești): la linie: M. Niculescu
(București) și Ă Porumboiu (Vaslui).

Cartonașe goltone: LĂCĂTUȘ. MA- 
-> JARU, ȘERBANiCĂ, M. SANDU

Trofeul Petschovschi: 7.
La speranțe: 1—0 (t—O).

Cazan — Iorgulescu 
Foto : N. DRAGOȘ

lui. conduse de noul tandem 
Boloni—Stoica. Ambele echipe 
au de rezolvat problema efica
cității. Steaua nu a marcat nici 
un gol in ultimele două etape 
(ca să nu mai vorbim de ..du
bla" sterilă cu A.S. Roma), iar 
Sportul e prea mult la discre
ția perechii Hagi—M. Sandu.

loan CHIRILĂ

DINAMO 1 (0)
RAPID 1 (1)

Stadion .,23 August"; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — cir
ca 60 000. Șuturi: 21—7 (pe poarta: 
4—3) Comere: 13-2. Au marcat: RED- 
NKZ (min. 43 — autogol) și MOVILA 
(min. 72).

DINAMO: Toma - Vlad. Al. NIco- 
loe, I. MARIN, Andone (min. 60 MO- i 
VILĂ) - Rednic. ȘUCIU. DRAGNEA, 
Orac — Țălnar (min. 71 Tulbo), Au- j 
gustin.

RAPID: Toader - MARINESCU, '
RADA, GRIGORE, BACOȘ - Cirstea, 
Goanță (min. 60 Bâjan), AGIU, ȘT. 
POPA — Avram (min. 73 Cir lan). 
Cioacă.

A arbitrat bine N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea); la linie: G. lonescu 
(București) și L Măierean (Brașov).

Cartonașe galbene: I. MARIH, AL 
NICOLAE.

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

de data aceasta pe partea stin- 
gă. a trecut, in cursa lui im
petuoasă. și de Al. Nicolae, 
dar intrat - în careu, a fost a- 
gățat de Toma, ieșit departe 
de poartă : 11 metri ! Cioacă 
și-a potrivii balonul, arbitrul 
i l-a reașezat de vreo trei ori 
și, cînd în sfirșit ..totul a fost 
în regulă". Cioacă a executat 
penibil. încet, alături de poar
tă ! Lovitura de teatru nu s-a 
produs. Și așa însă „outsidera" 
și-a trecut la ..adevăr" încă un 
punct mare. Cel risipit de Di
namo după victoria proaspătă 
de la Craiova...

Gheorghe NiCOLAESCU

POLITEHNICA IA$1 2 (2)
F.C. ARGEȘ 0

Stadioa „23 August"; teren bun; 
timp frumos; spectatori - circa 4.000. 
Șuturi: 10—5 (pe poartă: 6—1). Cer
nere: 10-6. Au marcat: BJRO (min. 

9) fi BURDUJAN (min. 43).
POLITEHNICA IAȘI: Bucu - Sîgmi- 

reon, ANTON, Ursu, TOPOLINSCHI 
(min. 87 Munteanu) — PAVEUUC, CA- 
NANAU, BURDUJAN, Biro - Damas- 
chm (min. 79 M. Radu), Sertov.

F.C. ARGEȘ: Cristian (min. 46 Ilies
cu) - Vafcu, STANCU, MOICEANJ. 
Tănase - FI. Marin, Badea, IGNAT, 
Constantin — Rană (min. 4* Niță), 
NICA.

A arbitrat bine D. Petrescu; la li
nie: L. Ciucu ș5 J. O ram a (toți din 
București).

Cartonașe galbene: SIGMIREAN,
CONSTANTIN.

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

Hue în min. 49, dar Iliescu a 
cîștigat dudui pentru balon cu 
mijlocașua Ieșenilor.

Mirceo TUDORAN

Seria I ---------------
PARTIZANUL BACĂU — DU

NĂREA C.S.U. GALAȚI 0—2 
(0—1) : Vaișcovici (min. 18), Ba- 
laban (min. 64).

CHIMIA FĂLTICENI — C. S. 
BOTOȘANI 2—0 (1—0) : Baleaq 
(min. 32), Ioniță (min. 50).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
METALUL PLOPENI 2—1 (0—0) > 
VIad (min. 54), Libiu (mira. 63), 
respectiv Argăseală (min. 78).

OTELUL GALATI — PETRO- 
LUL PLOIEȘTI 1—1 (1—0) ; Lala

. (mii. 35), respectiv Grigore (min. 
80).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
F.C. CONSTANȚA 2—1 (2—0): C. 
Rusu (min. 17 și 37), respectiv 
Spier (min. 75).

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAIL A 2—0 (2—0) : 
Petrescu (min. 33), Cașuba (min. 

I «).
F.E.P.A. *74 BÎRLAD — C.F.R.

PAȘCANI 4—0 (3—0) : Bandac
I (min. 3). Bularda (min. 10). San

du (min. » — din 11 m.), Că
runtei (min. 80).

METALUL MANGALIA — A.S. 
MIZIL 5—0 (1—0) : Toader (min. 
4), Isaac (min. 54), Turcu (min. 
56 și 61), Polifroni (min. 60).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — O- 
LIMPIA RM. SABAT 5—1 (1—0) : 
Tamas (mii. 39). Amarghioalei 
(min. 50 și 53). Mir o naș (min. 60 
șî K). respectiv Cri stea (min. 55).

Seria a Il-a --------
GAZ MIT AX MEDIAȘ — C. S. 

TIRGOVIȘTE 5—J (3—4) ; Harbă- 
dă (mz. 1), Potor (mon. 30). Io
niță (min. 3T>. respectiv Dumi
trescu (min. 46), Iamandi (mist. 
60).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — MINERUL MOTRU 1—6 
(0—0) : Beldie (min. 51).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
UNIREA ALEXANDRIA 4—0 (2—6) : 
I. Radu (min. 12 și 30), Bălan 
(msi. 53). Zalupca (min. 75).

CHIMICA TIRXAVENI — ME
CANICA FIXA STEAUA BUCU
REȘTI 3—’ (3—1) : Matefi (mto.
13) . Mărginean (min. 27), Bonei 
(mn. 43). respecim- Prodan (min.
14) . p. Dumitru (min. 56 — din 
11 m),
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 

I.P. ALUMINIU SLATINA 1—1 
(0—1): Adorjan (min. 64). respec
tiv Stuparu (min. 14).

TRACTORUL BRAȘOV — CAR- 
PAȚI MIRȘA 2—1 (1—1) : PădU- 
rariu (min. 35), Cîrapean (min. 
52), respectiv Fățan (min. 41),

ȘOIMII I.P. A. SIBIU — DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 0—1 
(0—0) : Răducanu (min. 86).

METALUL BUCUREȘTI — FLA
CĂRA AUTOMECANICA MORENI 
1—0 (1—0) : Dunr.trașcu (min. ă2 
— din 11 m.).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
2—o (2—0): Ciupitu (min. 22), 
lordache (min. 31 — din 11 m).

Seria a IH-a------
C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMTIA 

S. MARE 2—0 (2—0): Schneider 
(min. îl). Trifan (min. 37).

METALURGISTUL CUG1R — 
F.CJH. U.T. ARAD 2—0 (1—0) :
Moldovan (mim. îl) și Vătafu 
(min. 88).

IND. SIRMEI C. TURZH — MI
NERUL LUPENI 2—2 (1—0) : Sirb 
(min. 31), Radu (min. 75 — din 
U m.), respectiv Colceag (min. 
47) și Moraru (min. 83 — auto
gol).

AVINTUL REGHIN — C.S.M. 
REȘIȚA 2—1 (0—0): Naite (min. 
53), Hajnal (min. 75), respectiv 
Uțin (min. 85). __

STRUNGUL ARAD — MIXERUL 
CAVNIC 2—0 (2—0) : Bran (min 
1), Nedelcu (mim. M).

„U“ CLUJ-XAPOCA — GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (1—0) : cimpeanu 
H (min. 42).

GLORIA REȘIȚA — STICLA 
ARIEȘUL TURDA 2—0 (0—0) : Iri- 
mia (min. 78). Toth (min. 86).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA— 
ARMATURA ZALAU 3—0 (1—0) : 
Colesniuc (mim. 42), Vidican 
(min. 75), S. Popa (min. 36).

UNIREA ALBA IULIA — ALT- 
RUL BRAD 2—0 (0—0) : Hîfceagă 
(min. 47), Mitracu (min. 72).

Relatări de la : Șt. Marlon, M. 
VOceanu, P. Tonea> L. Maior, O.
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MUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN M OCTOMBRIE 1984

FAZA I

Extragerea I : 31 55 38 29 3 
59 47 57 85 73 83 50

Extragerea a Ii-a : 62 10 86
43 23 81 24 82 80 89 34 28 

Extragerea a III-a : 50 58 81*
3 89 41 83 32 23 18 19 88 

Extragerea a IV-a : 15 37 77 
45 6 74 44 16 12 24 72 67

74 40 36

FAZA a II-a
Extragerea a V-* : i 39 52

53 86 26
Extragerea a Vl-a : 16 47 73

33 83 9
Extragerea a Vil-a : 37 61 21

Fond total de cîștiguri;
1.561.899 lei.

Belalâri de la: I. Ianca, n. 
Crăciun, A. Cristea, ,T. Sirlopol, 
FL Jechcanu, 1. Mîndrescu, C» 
Burghelea, A. Bieltz, C. Rusu.

1. DUNĂREA CSU 8 7 0 1 16- 7 14
2. Petrolul Ploiești 8 5 3 0 18- 6 U
3- F.C. Constanța 8 5 1 2 17- 7 17
4. C.F.R. Pașcani 8 5 1 2 15-10 11
5. C.S.M. Suceava 8 3 2 3 15-15 •
6. Olimpia Rm. S. 8 4 0 4 13-14
7. Chimia Fălticeni 8 3 2 3 11-12 •
8. Prahova Ploiești 8 4 0 4 9-13 *
9. A.S. Mizil 8 3 2 3 12-19 1

10. Ceahlăul P. N. 8 2 3 3 15-13 f
11-12. Oțelul Galați 8 3 1 4 10-10

Met, Mangalia 8 3 1 4 12-12
13. C.S. Botoșani 8 3 1 4 10-11 1
14. Unirea D. Foc. 8 3 1 4 11-12 i
15. F.C.M. Prog. Br. 8 3 0 5 8-11 4
16. FEPA '74 Birlad 8 3 0 5 9-14 6
17. Partizanul Bacău 8 2 0 6 7-14 4
18. Metalul Plopeni 8 2 0 6 9-17 4

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 octombrie) : F.C. Constanța — 
C.F.R. Pașcani, Metalul Manga
lia — C.S.M. Suceava. Metalul 
Plopeni — Chimia Fălticeni, 
F.C.M. Progresul Brăila — Cea
hlăul P. Neamț, A.S. Mizil — 
Unirea Dinamo Focșani, Olimpia 
Rm. Sărat — Prahova Ploiești, 
C.S. Botoșani — Partizanul Ba
cău, Petrolul Ploiești — Dunărea 
C.S.U. Galați, oțelul Galați — 
FEPA *74 Birlad.

Betetări de la: M. Tacăl, G. 
Octavian, N. Ștefan, I. Ducan, L. 
Briotă. L Stanca, I. lonescu, P. 
Zaharia, V. Manafu,

1. DINAMO VICT. 8 4 3 1 15-12 11
2. Automatica Buc. 8 4 2 2 13- 6 18
3. Șoimii Sibiu 8 4 1 3 13- 8 9
4. Carpați Mirșa 8 4 1 3 12- 9 9
5. Mecanică fină 8 4 1 3 10- 8 9

4- 7. Gaz metan 8 4 0 4 13-13 8
OS.M. Dr. Tr. S. 8 4 0 4 13-13 8

8. Autobuzul Buc. 8 3 2 3 10-10 •
9. IMASA Sf. Gh. 8 3 2 3 8-12 •

18. Metalul Buc. 8 3 2 3 11-16 •
11. Prog. Vulcan 8 3 1 4 10 11 7
12. Minerul Motru 8 2 3 3 5- 6 7
13. I.P. Aluminiu 8 2 3 3 12-14 7

14 15. Chimica Tirn. 8 3 1 4 9-13 7
Unirea Alex. 8 3 1 4 12-16 7

H. C.S. T-vîște») 8 3 3 2 15- 9 6
17. Flacăra Moreni 8 3 0 5 9- 9 6
18. Tractorul Bv. 8 2 2 4 10-15 6

•) Echipă penalizată cu trei puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
21. octombrie) : Dinamo Victoria 
București — Metalul București, 
Flacăra Automecaniea Moreni — 
Tractorul Brașov. Minerul Motru 
— Gaz metan Mediaș, Carpați 
Mîrșa — C.SJM. Drobeta Tr. Se
verin, Chimica Tîrnăveni —' Uni
rea Alexandria, Mecanică fină 
Steaua București — Autobuzul 
București. C.S. Tîrgoviște — 
IMASA Sf. Gheorghe, I.P. Alu
miniu Slatina — Șoimii I.P.A. 
Sibiu, Progresul Vulcan Bucu
rești — Automatica București.

Berbecaru, I. Lespuc, D. Glăvan> 
I. Jura, I. Filipescu.

k „U- CLUJ-NAP. 4 6 1 1 21- 5 13
2. C.S.M. Reșița S 5 2 1 11- 4 12
3. Gloria Bistrița 4 5 1 2 14- 4 11
4. Aurul Brad 8 4 13 12-10 7
5. Mureșul Exp. Deva 8 3 3 2 14- 1 *

6-7. C.F.R Timișoara 8(13 8-8 ♦
Strungul Arad 8 4 13 10-10 *

8. Armătura Zalău 8 4 13 7-13 *
9. Avîntul Reghin 8 3 2 3 10- 8 4

10. Olimpia S. Mare 8 3 2 3 11-13 8
11. Minerul Cavnic 8 4 0 4 14-18 *
12. Metalurg. Cugir 8 2 2 4 10-10 6
13. Minorul Lupeni 8 2 2 4 12-14 6
14. Sticla Arieșul 8 2 2 4 6-12 6
15. Unirea Alba Iulia 8 3 0 5 6-13 4
16. F.C.M. U.T.A. 8 2 15 8-10 5
17. Ind. sîrmei C.T. 8 2 15 11-17 5
18. Gloria Reșița 8 2 15 7-17 5

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 octombrie): F.C.M. U.T. Arad 
— Olimpia S. Mare, Minerul 
Cavnic — Sticla Arleșul Turda, 
Unirea Alba Iulia — „U“ Cluj- 
Napoca, Minerul Lupeni — Avîn- 
teâ Reghin, Armătura Zalău — 
Gloria Reșița, C.S.M. Reșița — 
Mureșul Explorări Deva. Gloria 
Bistrița — Strungub^Arad, In
dustria sîrmel C. Turzțb-«x.. Meta
lurgistul Cugir, Aurul Brad — 
CT.R. Timișoara.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN U OCTOMBRIE 1384
1. Gloria Buzău — Unlv. CV. X
2. Sportul stud. — Steaua X
1. Dinamo — Rapid București X
4. „Poli" Iași — F.C. Argeș t
5. S.C. Bacău — Corvinul 1
S. A.S.A. Tg. Mureș — Chimia l
7. AvoUlno — Ascoll I
•_ Como — Udinese t
I. Lazio — HaOOtl X

10. Milan — Hama I
11. Sampdoria — Fiorentina 1
12. Torino — Internazionsi* ■
13. Verona — Juventua 1

Fond total 4e c'știgurl: 
1.160.823 lei.
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ECHIPA STEAUA A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANA In Divizia „A" de tenis

A TARII LA SPADA
Hoile promovate în Divizia
Spadasinii . clubului sportiv 

Steaua au devenit campioni al 
tării De anul 1984. dună o pres
tație de... nota 10 în ultima e- 
taoă a Diviziei A“ : 9—2 cu 
Elcctioputeie Craiova, 9—4 cu 
C.S.Sc. Olimpia Craiova. 9—6 
cn C.T.A.S. (Centrul de tine
ret al Armatei Steaua) si 9—7 
cu I.E.FS. si C.S.U. Tg. Mures 
După cum arată si scorurile, 
doar în ultimele două meciuri 
spadasinii militări au fost ce
va mai mult solicitați Dar. cu 
un plus de omogenitate ei s-au 
desprins în cistisători. chiar 
mai ușor decit era de așteptat 
într-adevăr. echiD3 de spadă 
campioană a evoluat ca an ve
ritabil tot a avut inițiativa ia 
toate partidele susținute (asa 
cum de altfeL s-au petrecut 
lucrurile si în prima etapă, tn 
primăvară) demonsirind că ră- 
mine cea mai bună formație de 
club de la noi la această probă. 
Component! i ei. Mibai Popa. 
Ion Popa. Nirolae Felix. Ko- 
dolf Szabo. Octavian Sdara si 
Nieolae Bodoezi aa făcut st de 
data aceasta (dar mai oree- 
nant decit in sezonul trecut! 
dovada calităților lor. intr-o 
■robă care «etr»—» ■■ ■■- 
mai nrecătire tehnică si o re
ziste ntă frrieâ deosebită, ci si 
multă subtilitate. Merite oentru 
această reușită trebuie atribui
te de asemenea, antrenorulni 
Al. Istrate și co-
ordonator. C. Sieliaa. care—cu 
mult simt nedazocc — au pur
tat din succes in succes _4--ul 
duhului din calea Plevnei.

Problema locului 2. incertă, 
oarecum, in primăvară s-n re- 
volzat relativ ușor, deoarece 
principala pretendentă, echipa 
C.S.U. Tg. Mures a reușit o 
victorie concludentă asupra ri
valei sale, formația I.E.F.S.. cu 
8—5. Pentru ocuparea locului 3. 
spadasinii de la I-4-F-S. au a- 
vut de înfruntat intr-un med 
care se 
rezultat 
Clubului 
pia din 
studenta 
propriat

Au retrogradat formațiile 
C.T.AJS. si ElectroDutere Craio
va. Ultima părăsește prima sce
nă a scrimei după 18 ani de 
activitate neîntreruptă 1 Un pas

sezonul

Darea deschis oricărui 
ambițioasa echipă a 
sportiv școlar Otim- 

Craiova, Mai rutinati. 
bucufesteni si-au a- 

victoria cu 8—4.
retrogradat

Tractorul Brașov și C.S. Satu Mare

1i
Zhtpa de 
e fast

Steaua, campioană republicană 
Foto : D. XEAGU

inarxM in scrima craioveană 
(deși acolo există încă două e- 
chine la Olimpia si C-Ș.M) 
asupra căruia vcm

Clasament final :
2. C-SU. Ir. Mores. 3. LETS, 
4. C S_Se. Olimpia Craiova. 5. 
C.T.AS.. 6. Eleetrooutere Craio
va.

Au promovat in orima divi
zie de snadă formațiile clasa
te De crimele două locuri in 
Divizia _B*. Tractorul Brasov 
si C-S. Satu Mare Echioa din 
Brasov a fost mai decisă in 
meciul direct cu C.S. Satu Mare, 
ne care a intrecut-o cu 9—7 
(Turcanu 3 v_ Bărăgan. Tu- 
naru si Mănucu cite 2 v.. 
pectiv Pop 3 v., Reich 2 v., Se- 
bok si Mathyas cite 1 v.). La 
egalitate de victorii (8) si punc
te (16). prin iocul asalturilor 
din Drima si a doua etaoă. 
Tractorul Brasov (antrenor. 
Mircea Manciuc. care a pre
luat echipa de la regretatul 
tehnician care a fast Nieolae 
Tu pa) a ocupat locul I. avind 
un număr superior de asalturi 
câștigate. în raport cu C.S. Sa
tu Mare. 83 fată de 81... Săt
mărenii. care si-au făcut bine 
calculele (antrenor. Lajos Vi
rala). n-au mai fortat în ul

timă etapă a competiției decit

rever.i.
1. Steaua.

res-

atit cit a fost necesar pentru 
a-si asigura promovarea in Di
vizia .K“.

lată si victoriile celor două 
noi promovate in prima di
vizie :

TRACTORUL BRASOV : 9—2 
eu Albatros Mamaia. 9—3 eu 
Progresul București. 9—7 eu 
C-S. Satu Mare si 8—7 cu C.S.M. 
Craiova : C. S. SATU MARE : 
9—2 ca Procresul Buc . 9—S eu 
Albatros. 9—7 eu Farul Con
stanta si 8—8 (63—57) eu C.S.M. 
Craiova. _ —

Clasamentul final : 1. Trac
torul Brasov. 2. C. S. Satu Ma
re. 3. C.S.M. Craiova. 4. Farul 
Constanta. 5. Albatros Mamaia. 
6. Procresul București.

Ultimele două clasate Dără- 
sesc competiția Dină la Înce
putul lunii viitoare cind vor 
participa la camnionatul de ca
lificare pentru Divizia ..B“. de 
la Bistrița, unde speră să se 
reabiliteze...

în încheierea acestor rînduri 
o mențiune nentru Mihai Popa 
(Steaua) care n-a pierdut NICI 
UN ASALT de-a lungnl între
gului campionat. Cine încearcă 
să-i urmeze exemplul ?

Tiberiu STAMA

In campionatul de rugby, etapa a V-a

A FOST ZIUA

Ia

a

Deși nu a programat nici un 
„derby- etapa a V-a a cam
pionatului de rugby a fost ca
racterizată de partide frumoase, 
în care — lucru lăudabil — ș-a 
marcat mult. O altă notă do
minantă a etapei, fa vortiele «u 
Învins pe toată linia, Steaua (in 
seria I) și CAM. Suceava, 
(într-a Ii-a) se mențin — sin
gure — neînvinse după cinci 
partide !

Iată cîteva amănunte de 
meciurile de ieri.

GLORIA P.T.T. ARAD 
STEAUA 9—26 (3—S). Jocul 
fost frumos, iar echipa ba
reșteană. lidera clasamentului, 
a câștigat pe merit. Au înscris : 
AȘMARANDEI — 2 drop. LE- 
CA — l.p. pentru arădeni, res
pectiv C. FLOREA. T. COMAN. 
DAVID. ȚEPURICA. MURARIU
— cite uh eseu. D. ALEXAN
DRU — 3 transf. A condus 
foarte bine P. Soare — Buc. 
(O. Berbecara. coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — DI
NAMO 6—22 (9—7). Un med 
dirz. destul de echilibrat. dar 
In repriza a doua oaspeții s-au 
detașat datorită superiorității 
manifestate de grămada lor. 
Punctele au fost marcate de 
NEDELCU — drop. BEZARAU
— l.p. pentru gazde. FL. IO
NESCU. BUCAN. M. ZAFIESCU
— eseuri. PODĂRESCU — Lp., 
drop, transf.. I. CONSTANTIN
— transf.. pentru Dinamo. A 
arbitrat C. Udrea (București) cu 
greșeli. (T. Cornea, coresp.).

FARUL CONSTANȚA — R.C. 
GRIVIȚA ROȘIE 15—12 (3—6). 
Meciul a fost disputat pină în 
Ultimul minut, 
prezentat bine, 
rutinata echipă 
reușit egalarea 
min. 41. Gazdele revin și con
duc cu 15—6, dar bucureștenii 
au finalul de partea lor și sînt 
la un pas de realizarea surpri
zei... Au marcat : GĂLAN — 
eseu. BEZUSCU — 2 l.p., V. 
ION — l.p.. transf. pentru în
vingători. respectiv R. TUDOR
— eseu. TUDOSE 2 l.p.. transf.

Oaspeții s-au 
tinind în sah 
locală, care a 

(3—6) abia în

FAVORITELOR™
Arbitral M. Gavrici (București) 
foarte bun. (C. Popa, coresp.).

C.S.M. SIBIU — POLITEHNI
CA LAȘI 27—15 (9—3). Joc do
minat de gazde, care au prezen
tat o linie de treisferturi in 
mare formă, reușind să înscrie 
5 eseuri prin ZEICU (1). CO- 
CÎRCA (3) și AMARIE (1). IG
NAT a reușit o Lp. și 2 transf. 
Pentru ieșeni au marcat NE- 
MESNICIUC — 2 eseuri. MITI
TELE — Lp. și 2 transf. A ar
bitrat bine V. Chirondojan 
(Constanta). (S. Beu. coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — RULMENTUL BÎRLAD 
4—3 (•—•). Deși conduse cu 
3—0 prin drop-ul lui FLORICI
CA. gazdele, cu un final mai 
txm, d$tixâ meritat prin e- 
seul luf OSI AC Arbitraj bun : 
C. Staaca (Constanta) (O. We- 
»eș. coresp.).

Rezultate din seria a n-a :
C-SJ6. SUCEAVA — MILCOV 

FOCȘANI 20—1 (3—4). Victorie 
dară R meritată a sucevenilor, 
după o evoluție bună mai ales 
in repriza secundă. Realiza
tori : DUMITRAȘ, JURAVLE, 
VLAD — toți dte un eseu. LI
VADA RU — drop, transf.. VA- 
SILTU — drop, pentru gazde, 
respectiv VI2J11U — eseu. A 
aibitrat bine FL Tudorache 
(București) (L Mîndrescu, co
resp.).

UNIVERSITATEA 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 27—13 (15—9). 
Meci frumos, disputat. Au în
scris : RACEAN — 2 eseuri, 
2 Lp., 
seu. l.p.. pentru ..U“. 
DOMOCOȘ — 3 
— eseu. Arbitraj 
silică (București) 
coresp.).

OLIMPLA M.G. 
LURGISTUL CUGIR 
(3—3). După o primă repriză e- 
chilibrată. oaspeții au cedat în 
partea a doua a meciului, da
torită unei insuficiente pregă
tiri fizice. Au marcat : GH. 
AUREL si MINCEA — eseuri, 
VĂCARU — 2 l.p.. drop, pentru

3 transf. MAR CU — e- 
respectiv 

l.p.. VOINOV 
bun : 
(OI.

I. Va- 
Lazăr,

META-
17—3

Drimi 
Darte 
la I. 
cesto

forța 
nice 
ți rea 
Chele 
B. M 
3, re
cu C 
Chele 
ziieă 
Faim
resipe 
Infră
2, GE 
țirea 
Pala. 
Juve
3. Fa 
(E.

Ardei 
taru 
8. Po
Decti
Grădi 
loan 
Cioca 
FI.
nescu

„U‘ 
DEM 
FINA

MET 
C.S. 
tac 
I.I.R.
TAC
5—3 ;

evo-lu. 
grupe 
ria 
C.S.S.
linie. 
LUL 
5—2, 
cu C.

• cu C 
Iași
C.S.M 
1. Me 
3. Co

de

UNIVERSITATEA I CRAIOVA (m) Șl JUVE
S-AU DETAȘAT IN FRUNTEA 

în cinci orașe — București, Bis
trița, Od. Secuiesc, Brașov, Cu
gir — s-au desfășurat partidele 
di-n penultima etapă a Campie- 
natuLui Diviziei ,,A“ pe echipe la 
tenis de masă., în urma cărora 
formațiile Universitatea I Craiova 
(m) și Juventus ’83 București (f) 
și-au consolidat pozițiile fruntașe.

MASCULIN
BUCUREȘTI, in sala de la sta

dionul „Republiicii* au evoduat 
primele 4 formații ale întrecerii 
masculine. Lideruft, Universitatea 
I Craiova, și-a on o rut t poziția, 
obținînd victorii în toa.e cele trei 
întilniri și detașînd>u-se, astfel, 
in fruntea clas-fmen«tului. Aceas
tă desprindere este urmarea jo
cului bun prestat de 
craioveni. (V. Florea, S. 
E. Florescu, C. Toma), 
tuind, fără îndoială, cea 
bună garnitură a momentului. 
Este, in fapt, urmarea muncii (nu 
totdeauna in condițiile cele mai 
bune) care se desfășoară la a- 
ceastă secție (antrenori : V. Bă
lan, M. Bobocică) cu pasiune și 
cocrpeter.ță. De aZtfel. acest lucru 
se reflectă și in faptul că echjpa 
secundă a Craios’ei, învingătoare 
in meciurile cu Progresul 
LIJLU.C. și A-S.A. Muntenia Bu
zău (!)» a trecut pe locul n in 
clasamentul general. Buzoienii se 
bazează prea miit pe un singur 
om. A. Fejer, insuficient pentru 
a se impune, deoarece C. Ro- 
manescu. C. Dorcescu și Z. Kis 
sint mult prea oscilanți. In an
samblu, cele patru formații mas
culine, n-au oferit decit pe a- 
tocuri meciuri mai inte
resante (Tîugan — Florescu, 
Bldescu — Florea, Craio- 
veanu — Dorcescu, Onețiu — Ro
man eseu, Toma — Craioveanu, 
Fejer — Toma, Crișan — Onețiu), 
majoritatea jucătorilor rămînind, 
insă, datori™

Rezultate tehnice : UNIVERSI
TATEA I cu Universitatea n 9—5 
(Toma 2, Crișan 2, Florescu 1, 
Florea 3, Toma, Florea L, respec
tiv Nicorescu 2, Tîugan 1, Bădes- 
cu 1, Nef D, cu A.S.A. Mun
tenia 9—3 (Crișan 2, Toma L, Flo
rea 3, Florescu 2, Crișan, Florea 
1, respectiv Fejer 2, Romanescu 
1), cu Progresul I.I.R.U.C. 9—I 
(Cr^an 3, Florea 3, Florescu 2, 
Toma 1, respectiv Craioveanu 1, 
Cauri 1, Moraru 1. Cauri, Mora
ra 1) ; UNIVERSITATEA H CU 
AJ5.A. Muntenia 9—6 (Tiugan 3, 
Nicorescu 2, Bădescu 1, Nef 1, 
Kis 1, respectiv Fejer 4, Roma
nescu 1, Fejer, Romanescu 1) cu 
Progresul I.I.R.U.C. 9—3 (Tiugan 
3, Bădescu 3, Nicorescu 2, Tîugan, 
Nhcorasou 1, respectiv Craiovea
nu k Cauri 1, Monaru 1) ; A.S.A. 
MUNTENIA cu Progresul I.I.R.U.C. 
9—5 (Romanescu 4, Fejer 3, Kis 
1, Fejer, Romanescu 1, respectiv 
Moraru 2, Craioveanu, Cauri,

sportivii
Crișan, 

ei alcă- 
mai

Fază ,jcaldi“ in partida Olimpia Mașini Grele — Metalurgistul 
Cugir (17—3) Foto : I. BĂNICĂ

Olimpia respectiv DOSAN — 
Lp. Arbitru : Gh. Bucur (Bucu
rești) (N. Costaehe. coresp.).

RAPID-CHIMIA BUZĂU — 
SPORTUL STUDENȚESC BUC. 
9—3 (•—3). Meci frumos si vic
torie meritată a gazdelor, mai 
puternice oe înaintare. CAP- 
MARE — eseu. GOMOESCU — 
Lp.. transf. au înscris pentru 
buzoieni. COJOCARU — l.p. 
pentru oaspeți. A condus exce
lent Gh. Huștiu 
(D. Soare, coresp.).

TC 
BUC. 
țin a 
din 
punctelor : ALEXANDRU 
eseuri. BORȘARU 
GHEORGHE — eseu. drop, l.p., 
2 transf. Arbitru : I. Davidoiu 
(București). (Gh. Drăgan. co
resp.).

„TROFEUL SPORTUL11. In în
trecerea realizatorilor de eseuri, 
internaționalul FLORICA MURA- 
RIU (Steaua) dovedește o remar
cabilă constanță, punctind etapă 
de etapă și fiind singurul jucă
tor care reușește această perfor
manță. El conduce în clasamen
tul disputei lansate de ziarul 
nostru cu 7 eseuri înscrise. H 
urmează Plloțschi (Farul) — 5, 
Gh. Florea (Farul) — 4, E. Stoi
ca (Dinamo) și Cocîrcă (C.S.M. 
Sibiu) — cite 3, C. Florea, Moț, 
M. Tosder, Enache, Fuicu, Da-

IND. MIDIA 
26—0 (3—0).
doua victorie 
campionat.

(București).
— GLORIA 
Gazdele ob- 

(meritată) 
Realizatorii 

2 
eseu, M.

CLAS
1.Onețiu cite 1). CLASAMENT : 

Universitatea I 24 p, 2. Universi
tatea II 17 p, 3. A.S A Muntenia 
16 p, 4. Progresul I.I.R.U.C. 15 p.

Emanuel FÂNTÂNEANU
bistrița, (a localitate s-au 

întâlnit to-nponen+eie seriei ’ a 
grupei valorice secunde. Turneul 
a foist dominat de formația gaz
dă, C.S.S. Sticla, care a învi.ns 
în toate cei? trei jocuri. Rezulta
te tehui/-; : CS.S. STICLA 
C.S.M. Cluj-Napoca 9—6
Știința C.S.S. 2 I J.P.I.P S.

eu
Vu T___ x_ ..............       Con

stanța 9—cu Stirom București 
9—1 ; STIROM cu C.S.M. 9—3, cu 
Știința 9—6 ; C.S.M. CLUJ-NAPO
CA cu Știința 9—6. CLASAMENT:
1. Sticla 22 p, 2. Stirom 19 p. 3. 
Șuința i7 p, î. C.S.M. Cluj Na
poca ' 14 p (I. TOMA—coresp.).

OD JECCJîESC. Turneul fc-nna- 
țiilo1' dnn seria a IT a grupei va
lorice secunde a fost dominat de 
Mecanica fină București, care a 
ciștigaf toarte întîlr.irile l’czul- 
late tehnice : MECAN1CĂ FINA 
cu TehiaC-itiJaj Od. Secuiesc 9—C. 
cu Cinstructorul Tg Mureș 9—5, 
cu înfrățirea Tg. Mureș 9—8 : 
CONSTRUCTORUL, cu înfrățirea 
9—6, cu Tehnoutilaj 9—1 ; ÎNFRĂ
ȚIREA cu Tehnoutilaj 9—1. CLA
SAMENT : 1 Mecanică fină 23 p,
2. înfrățirea 26 p. 3. Constructo
rul 16 p 4. Tehnoutilaj 
PIALOGA— ; »rcsp.).

FEMININ
BUCUREȘTI. In sala 

s-au lntîlnit echipele 
din prima grupă valorică, 
au oferit jocuri atractive, gazde
le, Juventus ’83 (Anca Cheler, 
Carmen Găgcatu, Cristina Enules- 
cu) asigurindu-și

î.

Ieri,

13 p. (I.

I.M.G B 
feminine 

Ele

in final o con-

n i.t f

în Divizia

I.M.U.A.S. BAIA MARE

vid, T. Co man (Steaua), M. Za- 
fiesc-u, FL Ionescu (Dinamo), A- 
mariet, Leordean, Zeicu (C.S.M. 
Sibiu). Căuia (Rulmentul), Ne- 
mesnieiuc (Politehnica Iași) — 
cîte 2.

Dintre echipele din prima se
rie a Diviziei 
marcat cele 1

• 24. Farul — 
C.S.M. Sibiu 
10. Cite trei 
tul, Știința 
CEMIN Baia 
Iași. Glocia

„A-, STEAUA a 
mai multe eseuri — 

15, Dinamo — 12, 
(din 4 meciuri) — 

l realizări: Rulmen- 
Petroșani. Știința 

Mare și Politehnica 
__,______P.T.T. Arad a în

scris 2 eseuri, în timp ce R.C.
(cu un joc mal pu- 
doar unul...
SERIA I

Grivița Roșie 
țin disputat)

1. STEAUA x 5 5 0 0 165- 51 15
2. Dino mo 5 4 0 1 109- 55 13
3. FcruJ 5 4 0 1 114- 46 13
4. C.S.M. Sibiu 4 3 0 1 69- 62 10
5. Șt Petroșani 5 2 0 3 65- 77 9
6. Pol it. lași 5 2 0 3 60- 73 9
7, Șt. Ba’o Mare 5 2 0 3 20- 75 9
8. Gloria Arad 5 1 0 4 45-100 7
9. Grivița Roșie 4 1 0 3 30- 46 6

10. Rulmentu-I Bîrlad 5 0 0

SERIA A H a

5 32-121 5

1. C.S.M. SV. 5 5 0 0 121- 22 15
2. Rapid Chimia Bz. 5 4 0 1 50- 39 13
3. ,.U" Cluj-Nap. 5 3 0 2 102- 60 11
4. Sp. stud. Constr. 5 30 2 73- 51 11
5. Mrlcovul Focșani 5 3 0 2 71- 54 11
6. Pol it. Timișoara 5 3 0 2 65- 62 11
7. M.G. Olimpia 5 2 0 3 48- 36 9
8. T.C. Ind Midia 5 2 0 3 54- 59 9
9. Metalurg. Cugir 5 0 0 5 19- 54 5

W. Gloria Buc. 5 0 0 5 18-184 5

Primul turneu al actualei ediții a Di 
culin s-a încheiat ieri în sala Floreasca 
disputat restanțele echipei Steaua : astăz 
Oradea, miine, de la ora 18. cu Aca 
fină). Iată rezultatele și amănunte d 
3-a si a» 4-a.

ETAPA A 3-a
FARUL CONSTANTA - 

I.M.U.A.S. BAIA MARE 81—79 
(41—39). în pielea băimărenilor 
si a antrenorului lor. A. Mol
nar, să nu fi fost 1 Pentru ei. 
finalurile de partidă au devenit 
obsedante, pierzi nd si al treilea 
meci, de data aceasta în chiar 
ultima secundă de ioc. După 
o dispută echilibrată, s-a aiuns 
la 77—77. apoi 79—79 cu 8 se
cunde înainte de final. . 
mingea era la băimăreni. însă 
au pierdut-o prin Cocis. si Snî- 
nu a înscris coșul victoriei. Au 
marcat : Spinu 16. Tecău 14. 
Radu 13. Cucos 12. Mănăilă 11. 
Ilucă 9 Moldoveanu 6. respectiv 
Florea 18. Mara 18. Dumitru 
18. Cocis 8. Ciocian 7. Susanu 
6. Popescu 4. Arbitri : I. Olaru 
si O. Vestinian.

DINAMO ORADEA — POLI
TEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 82—79 (42— 
33). Studenții au fost din nou 
la un pas de surpriză, el lan- 
sindu-se într-o spectaculoasă si 
aplaudată cursă de urmărire. De 
la 33—16 (min. 13). bucureșțe- 
nii s-au apropiat în cîteva rîn
duri la un singur punct, pen
tru ca să intre în ultimele două 
minute cu avantai de un punct: 
77—76. însă greșelile lui Con- 
stantinescu si D. Popescu au 
cintărit decisiv. Au marcat : 
Rădulescu 24. Cristea 21. Kosa 
16. Fodor 6. Antochi 6. Gellert 
5 Costin 4 respectiv Constau» 
tinescu 31. Pascu 11. Ionescu 10, 
Georgescu 9. Constantin 5. L. 
Popescu 5. Kovaeevici 4. Dăian 
4. Arbitri : FI. Baloscscu ’ *

POLITEHNICA IAȘI — 
PID BUCUREȘTI 84—83 
39). Nici de data aceasta 
viarii n-au izbutit să-si treacă 
în cont prima victorie. S-a 
mers ..cap la caD“. eu alter
nări de scor, aîungîndu-se in
tr-un final pasionant, cînd cal
mul ieșenilor s-a dovedit ho- 
tărîtor. Ranidistii nu au putut 
anula handicapul numărului 
destul de mare al greșelilor 
personale (Mihai. G. Dumitru 
si Sipos au ieșit pentru 5 gre
șeli. iar Caraion. M. Dumitru 
si Suciu aveau cite 4). slăbi
ciuni care au Influențat preg
nant evoluția lor. mai ales în 
apărare, unde au făcut figura
ție. Totuși. Rapid a ratat in
trarea în prelungiri, coșul lui 
Ghită din ultimele secunde fiind 
la doar cîtiva ceniimentri de... 
3 puncte. Au marcat : Boișteanu 
23. Takacs 17. Mihăilescu 16, 
Măgurean 13, Dănăilă 11. Toa
ca 4. respectiv Caraion 31. Su
ciu 17. Popovici 14. Ghiță 9, 
G. Dumitru 8. Sipoș 7. M. Du
mitru 4. Mihai 4. Arbitri : Fr. 
Took si I. Antonescu.

STEAUA — I.C.E.D. 92—79 
(50—35). Primul meci al cam
pionilor în actuala ediție, eî
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Rezultate teh- 
p cu Infrâ- 

(Enulescu 2, 
), cu Faimar 
ptu 2, Chaler 
12. Stoinea li 
rEnulescu 1, 
Kadar 2, Ur- 
.S. ARAD cu
1, Urzică 1, 

Vimtiilă 2), eu 
par 2, Urzică 
AR cu Infră-

Azi, la ora 18, in Palatul sperturilor și culturii

START ÎN TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATELOR NAȚIONALE Dt BOX
© 96 dc sportivi in competiție • întreceri sub semnul

ofensivei tineretului©Doar 0campioni își apârd centurile

In Divizia „A“ la volei

, Stoinea 2»AMENT : 1.
S. Arad 20 P,
frățirea 12 P-•oresp.). 
Tractorul au

k seriia I a 
înde. Cu Ma- 
Lație, Metalul 
-a impus pe 
pice : META- 
pl Tg. Mureș 
Brașov 5—2 ; 
TRACTORUL

CU C.S.M. 
uCTORUL cu 
CLASAMENT : 
pactorul 20 p, 
p, 4. C.SJM. 
[A—coresp.). 
ifte s-a.u întâi - 
Gria a n-a a 
iltate tehnice: 
I CUGIR cu 
3—5, cu Spar- 
cu Progresul 
5—3 ; SPAR- 

—2, cu C.SJM. 
NAPOCA cu 
.S AMENT : 1. 
S.M. Cluj-Na- 
stud ÎS, 4. Pro- 
VÎLCEANU—

Turneul final al campionatelor 
naționale de box reprezintă, de- siigur, o atracție pentru iiuibiit>o>rii 
sportului. Bătălia pentru centu
riile de campioni ai țării atrage 
că un magnet numeroși amatori 
de spectacole pu.gilisti.ee, motiiv 
care ne îndreptățește sa afirmăm 
că iubiitorii sportului cu. mănuși 
diq Capitală vor avea o săptă
mână de excepție : (le azi încep 
întrecerile pentru titlurile de 
campioni ai țării la box pe 1984 !

Ne vo-m întîlni, deci, azi, la 
ora 18, în jurul ringuluii instalat 
în Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, gazda competiției. 
La o<ra cînd citiți aceste rânduri, 
programul acestei prime gale nu 
este încă stabilit. Abia în cursul 
dimineții vor avea loc vizita me
dicală, cîntarud oficial și trage
rile la sorți. Acestea din urmă 
vor hotărî „ce vom vedea astă- 
seară“. Și cu toții știm că nu de 
puține ori ,porții" au stabilit ca 
în prima reuniune a competiției 
să lupte între ei chiar favoriți 
ai fiecărei categorii.

După cum am mai anunțat, la 
startul competiției din acest an 
sînt prezenți 96 de sportivi, cite 
8 la fiecare categorie de greutate 
(de La semimuscă la sug>ergrea). 
Aceștia sînt cei mai buni pugi- 
liști din țară Ia ora actuală, ei

aschef masculin

* PRIMELE VICTORII
baschet mas- 
■mai sînt de 
I cu Dinamo, 
I Mecanică 
I etapelor a

I dîrză din 
I iucători do 
I isprăvile a- 
I minutul 10. 
I) cu 25—21, 
ImujfL’ Dunc- 
|3)Tau mar- 
I. Cernat 17, 
lik 10. Opși- 
I Brăniștcanu 
lloan 2. res- 
iMihaleea 13, 
jrgărit 10. C. 
I 8. Voicu 8, 
I 2. Arbitri : 
I. Constanti- 
1 A — ACA- 
I MECANICĂ 
I).
hacsTi — 
>Oi- 
HRilescu

4-0
MARE — 

Lsi 73—72 
meciuri oier- 
I echiDa din 
It să cîstige 
I a fost do- 
Imătatea re- 
LdoI ieșenii 
cu 15 Dunc- 
foarte slab, 

p de inexac- 
părenii au 
lobtinînd. la 
de 7 nunc- 

83). Politeh- 
oosibilitatea 
mai erau 7 

fisă arunca- 
itată de la 
Ltâ. Au mar- 
anu 16. Du
ri 15. Florea 

Ciocian 1. 
k 30. Mihă- 
u 14. Anton 
Lss 2. Cilibiu 
>ok si A.

nai, cînd Ivascen- 
cu a înscris' 3 
puncte (coș și 
fault). Au marcat: 
Grădișteanu 20, Mi- 
halcea 13, Ivascen- 
cu 11, Păsărică 8, 
Marinescu 4, Cio
can 4, C. loan 4, 
Voicu 2, respectiv 
Herbert 19, Nicoa- 
ră 10, Rotaru 9, 
Barna 9, Szabo 8, 
Ilea 6, Trif 2. Arbi
tri : Fl. Balosescu 
și I. Olaru.

DINAMO ORA
DEA — ACADE
MIA MILITARĂ 
71—63 (36—29).
Orădenii au obți
nut a treia victo
rie consecutivă la 
capătul unui meci
mediocru ca valoare teh
nică și care a interesat doar 
prin evoluția scorului, favorabi
lă permanent învingătorilor, dar 
niciodată la diferență mare. 
Beneficiind de un conducător 
de joc mai penetrant — Z. Ro
șa — dinamoviștii au învins 
într-un final clar. La Academia 
militară a fost supărătoare lip- 
șa de eficacitate a majorității 
jucătorilor, care au obținut un 
procentaj edificator (la arun
cări din acțiune) : doar 35.20 la 
sută (25 reușite din 71 de în
cercări). Au marcat : Kosa 19, 
Rădulescu 7. Antochi 15. Cris- 
tea 12. Costin 14. Gellert 2. Ta- 
vasi 2. respectiv Bărbulescu 11, 
Cimilian 10. Șarlă 9. Necuîce 6, 
Zăchițeanu 6, Zdrenghea 6, 
Neagu 2, Vilcinschi 2, Mădir- 
jac 11. Arbitri : Fr. Took și O. 
Vestinian.

RAPID — C.S.U. SIBIU 91— 
77 (45—15). în sfârșit. un succes 
al rapidiștilor. al căror lot. în 
care au apărut cîteva nume noi,

în etapa inaugurală a Diviziei „A“ de judo MULTE SUCCESE ALE ECHIPELOR DEBUTANTE
țLUJ-fJAPO-
I. Hăonutul 
1 eficace al 
victoria le-

kr. duDă ce 
12 (min. 12), 
lluienii.. cre- 
k. s-au ană-
latat din si- 
alaltă parte, 
ferm, cîsti- 

kinei. pe ca-
ceea ce a 

[ handicapu- 
alare (52—52 
pi. Universi- 
ă revină, a 
-52. dar eli- 
(min. 35) si 
i-a influen
tul. I.C.E.D. 
e a fi insis- 
rea Dierdut) 
i final si a 
ctoriei cu 6 
lujerului fi-

Simbătă si duminică au fost 
inaugurate întrecerile ediției 
din acest an a Diviziei ,.A“ de 
judo, la care narticiDă 18 echi- 
ne distribuite în trei serii zo
nale. Iată citeva amănunte si 
rezultatele transmise de corcs- 
nondentii noștri.

ZONA „A". Miercurea Ciuc. 
Cum era de asteDtat. multipla 
campioană republicană, forma
ția clubului Dinamo București, 
a dominat confruntările care 
au avut loc în localitate, avan- 
taiată si de faptul că nu a 
întilnit. de astă dată, echipe 
redutabile. In primul meci, cu 
Spartan C.S.S. 1 București, for
mație debutantă în Divizia ..A“, 
Dinamo a cîstiaat fără drept 
de apel cu 7—0. Cea mai echi
librată dispută a avut-o cu e- 
chipa locală, Constructorul, în 
fata căreia Dinamo a obtinut 
o victorie cu un rezultat mai 
Strîns : 3—1. în celelalte două 
partide. Dinamo n-a avut pro

cîștLgîndu-și dreptul de a parti
cipa la turneul final o dată cu 
trecerea examenului meciurilor 
susținute la „zone" luna tre
cută. O primă constatare ea re 
se impune la cercetarea listelor 
de partici.panți la turneul final 
este aceea că doar șase din cei 
11 campioni de anul trecut își 
vor apăra titlul și anul acesta. 
Este vorba de C. Tițoiu, C. Stan- 
cu, N. Brânzei, D. Maricescu, G. 
Donici și T. Pirjol. A doua con
statare : numeroase ..nume noi-, 
reprezentîmd, fără îndoială. ti
neri dornici de afirmare, a că
ror prestație o așteptăm cu in
teres. In fine, a treia : citeva 
„nume de rezonanță" fac tenta
tiva de a reveni in elita boxului 
nostru : D. Cipere. FI. Tircomni- 
cu, D. Die, C. Ghindăoanu. D. 
Senciuc, I. Cernat, Gh. Preda etc.

Un lucru este sigur : întrece
rile din acest an se vor desfă
șura sub semnul ofensivei tine
retului, ofensivă pe care o do
rim cit mai viguroasă. Vor F 
probabil răsturnate ierarhi 1. vor 
fi ..înscăunați- noi ș.
de la aceste ..evenGnprtp* -rrf^- 
torii sportului cu nrArț-yîși jxi poc 
lipsi. Deci, astă seară, la ora U. 
ia jurul râguhxj de ia Palatul 

•sporturilor și culturii !
Petre HENȚ

Antochi (nr. 9) va înscrie un nou coț cu 
toată opoziția lui Ionescu (nr. 11).

este pe cale de a se suda. Par
tida de ieri a oferit un joc de 
nivel tehnic modest si în care 
s-a pus accentul pe atac, negli- 
jîndu-sg însă în mod evident a- 
părarea. Au marcat : Suciu 19, 
Caraion 18. Popovici 14. Si- 
poș 17. Mihai 8. Gh. Dumitru 7, 
Bănica 8, respectiv Bretz 26, 
Chirilă 22. Dăian 16. Apostu 7, 
Palhegy 4, Bleahu 2. Arbitri :
I. Antonescu și Fi. Baloșescu.

STEAUA — FARUL 101—71 
(48—33).

DINAMO BUCUREȘTI — ■ 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
100—71 (54—46).

Dumitru STĂNCULESCU
1. DINAMO BUC. 4 4 0 394:271 8
2. l.C.E.D. 4 3 1 318:306 7
3. Dinamo Oradea 330 236:208 6
4. C.S.U. Sibiu 4 2 2 314:337 6
5. Forul 422 298:348 6
4. Politehnica Io și 4 1 3 276:331 5
7. Politehnica Buc. 4 î 3 319:343 5
8. LM.U.A.S 4 1 3 304:311 5
9. Ropid 4 1 3 312:323 5

ia ,.U’ Chjj-Napoco 4 1 3 285:305 5
M. Steoua 2 2 0 193:150 4
12. Academia mii ilară 3 1 2 205:223 4

bleme : 5—0 cu C.S.M. Borzești 
si 6—1 cu Constructorul Alba 
Iulia.

Spectatorii prezenti la între
ceri au asistat si la o plăcută 
surpriză : formația lor favori
tă. Constructorul, a reușit per
formanta de a învinse pe Nitra- 
monia Făgăraș (3—2). una din
tre divizionarele fruntașe la 
ultimele ediții. De altfel. Con
structorul M. Ciuc a cîsticat 
si partidele cu Snartac C.S.S. 1 
(6—0) si C.S.M. (5—1). Totuși, 
Nitramonia. asemenea Construc
torului M. Ciuc. a obtinut trei 
victorii : 4—2 cu Constructorul 
Alba Iulia. 3—0 cu C.S.M. si
5—2 cu Spartac C.S.S. 1. în 
sfîrsit. ultima formație care a 
plecat de la această etapă cu 
puncte a fost Constructorul 
Alba Iulîa : 3—2 cu Spartac 
C.S.S. 1 si tot 3—2 cu C.S.M. 
Organizarea si arbitrajele au 
fost excelente. (Vaier l’AȘCANU 
— coresp.).

STEAUA (m) Șl
Faza intii (10 etape) a cam

pionatelor primei divizii de vo
lei, care urmează să desemneze 
componența grupelor valorice 
in vederea continuării oompe- 
tiției sub formă de turnee, a 
programat sîmbătă si duminică 
partidele etapei a 6-a la mas
culin și a 5-a la feminin. Der- 
byul feminin al seriei I, Dina- 
Tno — Universitatea Craiova, a 
fost aminat pentru vinerea vii
toare. Iată rezultatele etapei, 
clasamentele și amănunte de la 
cele 11 meciuri disputate :

MASCULIN 
Seria I

ELCOND DINAMO ZALĂU 
— UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA 3—• 0, 1», 2). Lo
calnicii au făcut o partidă reu
șită, invingind fără drept de 
apel pe suidenți, performerii 
etape* trecute, care-i întrecu- 
scră pe campioni. S-a remarcat 
întreaga echipă gazdă Arbitri : 
AL Dragontir — I. Chioreanu
U. DOMVTA cncestJ).

ȘTHNTA MOTORUL BALA 
MARE — C-SJLU. SUCEAVA 
t—l (-8. «, «, -5, -1»). Gazdele 
ți-an dezamăgi: suporterii, da
torită jocului slab prestat mai 
ales in faza de apărare. Oas
peții au demonstrat mai multă 
omogenitate și motuiitate. o 
forță de atac superioară, asfeî 
că victoria lor este pe depLm 
meritată. Remarcați : Mare și 
Mihalca. respect-v. ȘteOea. 
Mindru și Lepădătesew. Bem 
arbitrajul : R. Fartnuș — N. 
Georgescu (A. CRISAN. coresp.) 

DINAMO — C-S.M. CARAN
SEBEȘ S—• (î, 9. 5). Hreaseă 
victoria campionate in fața 
unei echipe care a furnizat • 
replică formală. Dar. privmdu-i 
in perspectiva aprop^tuiui de
but in CL-EL, trebuie să obser
văm că nici in aceste condiții, 
dinamoviștii nu ne-au coorsts 
îndeajuns, greșind prea multe 
servicii (mai multe decit mo
deștii loc adversari !). Di name 
a început în sextetul de bază : 
Căța-Chițiga, En.escu. Gir- 
Leanu, Pop, Vrîncuț. Pâușescu, 
din setul al doilea fiind intro
duși pe rînd Rădulescu. Slabu, 
Gizdavu și Bălan. De la oas
peți s-au remarcat parțial E. 
Roiban și țlg. Arbitraj fără 
probleme : I. Amârășteanu — 
Em. Costoiu (Gh. DEDIC).

Serio a II-a

1. Dinamo 6 5 1 17: 6 11
2. Elcond 6 4 2 14; 7 10
3. Universitatea 6 4 2 12:11 10
4. CJS.M.U. 6 3 3 13:14 9
5. Știința M. 6 2 4 10:12 8
6. CAM. 6 0 6 2:18 6

TRACTORUL BRAȘOV — 
EXPLORĂRI BAIA MARE 3—1 
(7, -19, 9, 6). Joc frumos și vic
torie meritată a gazdelor care 
au depus un remarcabil efort 
in acest meci, Cei mai buni : 
Sterea, Dragu, Hinda, respectiv 
Staîcu și Manole. Arbitri : C. 
Mușat — S. Popescu (C. 
GRUIA, coresp.).

STEAUA — CALCULATO
RUL BUCUREȘTI 3—0 (8, H, 
4). Vicecampionii au dominat 
mai net decit se așteptau în
tâlnirea cu experimentata echi
pă a I.I.R.U.C. Și aceasta pen
tru că Steaua a jucat cu mai 
multă concentrare și a avut, în 
momentele dificile din finalul 
setului al doilea (și în conti
nuare), rezerve tinere valoroase 
care intră în teren nu în scop 
tactic sau pentru odihnirea ti
tularilor, ci efectiv întărind 
prestația sextetului lui G. Bar
tha și V. Dumitrescu. Deși n-a 
foist scutită de greșeli la recep
ția serviciului advers și la e- 
xecutarea celui propriu, învin- 
gătoarea a limitat numărul a- 
cestora și a fost mai eficientă

ZONA „B“. Arad. Cu mult 
interes au fost așteptate evo
luțiile celor 6 formații care 
și-au disputat întâietatea in lo
calitate. Arădenii., buni cunos
cători ai iudo-ului. au avut 
prileiul să aplaude frumoasa 
comportare a celei mai tinere 
divizionare. Steaua București, 
care a si cistiaat de altfel, 
toate partidele ne care le-a 
susținut înlr-o manieră clară:
6—1 cu Metalul Plopeni si Ra
pid Arad. 5—2 cu A.S.A. Tg. 
Mures si Politehnica Iași. Cu 
siguranță, echipa bucuresteană 
va asalta. îndreptățit locurile 
fruntașe ale competiției divi
zionare. Cite trei victorii au 
repurtat Politehnica si A.S.A. 
Formația ieșeană a dispus pe 
rînd de Petrochimistul Pitești 
(6—1). Rapid (4—3). în cel mai 
frumos meci al acestei zone, 
si de Metalul (4—1). A.S.A. a 
întrecut ne Metalul cu 5—2. pe 
Rapid cu 4—2 si ne Petrochi

CHIMIA (f) RĂMÎN NEÎNVINSE

Mariana Ivanov (Rapid) plasează mingea peste blocajul echipei 
r '.acira roșie. Foto : N. DRAGOȘ
la fileu, atât in atac, cit și mai 
ales la blocaj 'care i-a obligat 
pe trăgător adverși să greșeas
că des ținta. Calculatorul pu
tea să echilibreze jocul numai 
in condițiile funcționării măcar 
La nivel mediu a execuțiilor la 
serviciu și preluare (prea im
precise î), precum și a bloca- 
riict. Totuși, echipa lui C. Chi- 
■ goi a avut o perioadă bună de 
joc (in partea a doua a setului
secund, cînd introducerea lui 
Alexandru a dat mai multă 
stabilitate sextetului), care se 
putea solda cu cîștigarea unui 
set. De altfel, Calculatorul a 
refăcut de la 7—12 și a condus 
in finalul acestuia cu 13—12 
(scor la care a ratat incredibil 
un nou punct) și cu 14—13. De 
ambele părți doi jucători în 
aci-psă : Prăjea ți respectiv 
Aatonescu. Arbitrii V. Vrăjescu 
ți Gr. Nedelcu au condus bine 
echipele : STEAUA — Ionescu 
(Pădurețu). Dascâlu. Peu:ăescu 
(Cocsuouc), Pralea (Spinu), 
Macave (Mma). Săniuță (Șot- 
ca) ; CALCULATORUL — Ste- 
riade. Schiopescu, Antonescu 
(Iacob). Ion. Biră. Alexandru, 
Icxiiță (Nicolau). (A. B ).

G&U. ORADEA — PO
LITEHNICA C.S.S. TIMIȘOA
RA 3—1 (fi, S, -13, 11). Gazde
le au jucat foarte bme. acțiu
nile lor ofensive punând in di
ficultate apărarea la fileu a 
oaspeților, care n-au echilibrat 
jocul decit in setiM 3. Eviden
țieri : Petruț, Răduțâ. Năsău- 

Teleagă, respectiv Csik, 
Unică și Grata. Arbitri : V. 
Ranghei — N. Dobre (I. GHI- 
ȘA, coresp.).
1. Steaua
2. Explorări
3. Tractorul
4. C.S.U.
5. Calculatorul
6. Politehnica

6 6 6*18: 4 12
6 4 2 14: 9 10
6 4 2 12:11 10
6 2 4 10:15 8
6 2 4 9:13 8
6 0 6 7:18 6

FEMININ 
Seria I

RAPID - FLACĂRA ROȘIE 
BUCUREȘTI 2—3 (5, —5, —13, 
11, —9). O partidă de mare 
luptă, cel mai adesea Ia ni
vel mediocru, în care giuleș- 
tencele au luptat cu toate pu
terile pentru a marca prima 
lor victorie, dar n-au izbutit 
cu toate eforturile experimen
tatelor Ileana Tîrnoveanu, Con
stanța Iorga și Mariana Iva
nov. Punctul nevralgic al Ra
pidului rămine coordonatoarea 
de joc, post pe care Ana Gre- 
cu (maî activă în celelalte com
partimente) nu vădește preci
zie, inventivitate tactică și per
sonalitate. Poate o soluție cu 
Sofia Popa (sau chiar Ma
riana Ivanov, care a și încer
cat să preia din mers, în tim
pul jocului, locul la pupitru) 

mistul tot cu 4—2. Spre regre
tul suporterilor. Rapid a înre
gistrat un singur succes : 5—1 
cu Petrochimistul. Ultimul 
meci : Petrochimistul — Meta
lul 4—2. (O. BERBECARU — 
coresp.).

ZONA „C“. Mirsa. 12 meciuri 
frumoase, aprig disputate si de 
bună factură tehnică. Asa am 
rezuma cronica întrecerilor a- 
cestei zone. la care trebuie 
doar să mai.adaugăm victoriile 
ne linie realizate de Carpați 
Mirsa si Dinamo Brasov. Pu
tini dintre suporterii noii e- 
chioe promovate anul acesta în 
primul eșalon, Carpați Mîrșa, 
se așteptau la un succes de a- 
semenea proporții. în clasa
mentul neoficial, al zonei. Car- 
nati a ocupat locul 1. la ega- 
litate de victorii cu Dinamo, 
dar cu un punctai tehnic supe
rior. Formația locală a dispus 

ar fi salutară pentru echipa 
lui N. Humă. Deși a jucat 
mai slab ca de obicei, Flacăra 
roșie a obținut pe merit vic
toria, prin schimbări oportu
ne efectuate de S. Chiriță, prin 
buna orientare a coordonatoa
rei Corina Olteanu, alături c!e 
care s-au mai remarcat Lucia 
Ettz și Cristina Ați ton (rezer
vă). Au arbitrat foarte bine 
M. Stamate și V. Săndulescu 
(A. B.).

FARUL C.S.S. CONSTANTA 
— C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
3—0 (10, 11, 10). Victorie ca
tegorică și rapidă a gazdelor 
care au prestat un joc foarte 
bun. Remarcate : Maria Ena- 
che și Doinița Dimofte. Au 
arbitrat D. Rotaru și Z. Mol- 
doveanu (S. NACE, coresp.).

1. CSM Libertatea 5 4 1 12: 5 9
2. Universitatea 4 3 1 9: 4 7
3. Dinamo 4 3 1 10: 7 7
4. Farul 5 2 3 9: 9 7
5. Flacăra roșie 5 2 3 7:12 7
6. Rapid 5 0 5 5:15 5

Seca a ll-a
ȘTIINȚA C.S.S. BACĂU — 

CHIMPEX CONSTANTĂ 3—0 
OL 4, lfi). Joc frumos, înce
put bine de oaspete care au 
condus cu 6—0, apoi localni
cele au trecut la cirma parti
dei ciștigiiid in 47 de minute. 
Cele mai bune : Daniela Buh- 
lea. Daniela Biănaru. Marga
reta Pescaru și Kate Talabă de 
la învingătoare. Arbitri : A,
Dinicu — Ov. Pop (I. IANCU, 
coresp.).

C.S.S. EXPLORMIN CARAN- 
LATORUL BUCUREȘTI 3—0 
(10, 9, 9). Gazdele au dominat 
clar, dar oaspetele au dat re
plică slabă. S-au remarcat 
Cristina Buzilă (debutantă), 
Maria Muscă, Crina Răuță, 
respectiv Carmen Anghcl și 
Mirela Zamfir. Arbitri: V. Til- 
eă — D. Blaha (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

CSS EXPLORMIN CARAN
SEBEȘ — CHIMIA RM. VII.- 
CEA 1—3 (—9, —11, 11, —5). 
Cu excepția setului 3, vîlcen- 
cele au fost tot timpul la con
ducerea jocului ,profitind de 
slăbiciunile la preluare și in 

. apărhrea din ’inia a doua a 
gazdelor. Remarcate : Ioana
Cotoranu, Marilcna Dubinciuc, 
de la oaspete, respectiv Cris- 
tina Florea. Arbitri : I. Ar- 
meanu — Gh. Stan (N. MAG
DA, coresp).
1. Chimia
2. C.S.U.
3. Calculatorul
4. Chimpex
5. Știința
6. Explormin

5 5 0 15: 6 10
5 3 2 11: 9 8
5 3 2 11:11 8
5 2 3 10:11 7j
5 2 3 9:11 7
5 0 5 7:13 5]

de T.C.L Oradea cu 4—2. de 
Otelul Tlrgoviste Cu 6—1. de 
Rapid Oradea cu 4—2 si de 
Universitatea Cluj-Napoca cu 
5—0. Dinamo a cîstigat mult 
mai greu, dună cum se poate 
constata si din rezultate, două 
din cele patru întîlniri : 4—3 
cu Universitatea si cu T.C.I. în 
partidele cu Otelul si Rapid a 
obtinut victorii clare ; 5—2.
Deosebit de spectaculoasă a 
fost_ confruntarea dintre eele 
două echipe orădene. Favorită 
era Rapid, cu multe prezente 
în Divizia ,.A“. spre deosebire 
de T.C.I., care si-a făcut de
butul cu acest prilei. în cela 
din urmă. tînăra formație
T.C.I. a obtinut victoria eu 4—2. 
Să mai subliniem că T.C.I. a 
învins si ne Otelul cu 5—2. In 
celelalte două meciuri : Rapid — 
Universitatea 4—3 si Otelul — 
Universitatea 5—2. (I. IONES- 
CU Si M. VERZESCU -r- 
coresp.).

pu.gilisti.ee


| „DACIADA"
I PERMANENT STIMULENT
I Al ACTIVITĂȚII SPORTIVE Ttacnuol jcuu-r ic uscnc in j.r.«i.ie muluri ute competitorilor in concursurile spor

tive de masă. Ia:ă o imagine surprinsă la crosul de pe Stadionul Tineretului din 
Cap.:ald, orga-.::at cu prilejul deschiderii anului sportiv școlar Foto: I. BĂNICĂ

DIN MAREA ARENĂ A SPORTULUI DE MASĂ
Peste tot în tară. întrecerile 

sportive înscrise sub genericul 
„Daciadei" reunesc sute si sute 
de tineri st tinere. Iată cîteva 
dintre acestea, oroaramte zilele 
trecute.

O FRUMOASĂ DUMINICĂ 
SPORTIVĂ

4 a revenit tinărului cerc de 
turism de pe lingă Irtțreprinde- 
rea mecanică Sibiu — „Drume
țul", care s-a situat pe locul I 
la proba cultural-artistică.

Acțiunea s-a bucurat de un 
succes deosebit. (Ilie IONESCU, 
coresp.).

Sublinieri

Organizator. clubul Voința 
din Capitală. ParticiDanti. ci- 
teva sute de tineri si tinere 
apartinind unor coooerative 
meșteșugărești. Loc de desfă
șurare. orimitorul stadion Vo
ința din cartierul Floreasca. 
Aplauze Dentru Gabriela 
logan (Corn. ..SDorul") si 
Dramu (încălțămintea 

nuală). primii clasați la 
pentru fotbaliștii si voleibaliștii 
de la ..încălțămintea manuală". 
„Instalatorul". „Muncă si artă". 
„Tricotextil" și „Arta popu
lară". aflati printre fruntași in 
întreceri. Aplauze, de aseme
nea. organizatorilor, din nou la 
înălțime si cu nrileiul acestei 
frumoase acțiuni sportive de 
masă. (Mugurel TOMA. coreso.)

'„CUPA I 
LA

„CUPA PETROLISTULUI

Patru probe. Iată cistigătorii: 
cros. 800 m fete — Viorica 
Ghican (Gori). 1500 m băieți
— Costieă Dragomir (Brăila) ; 
lungime, fete — Sica Bună 
(Brăila), băieți — Mihail Elena 
(Gori) : greutate fete — Magda 
Slroe (Bacău), greutate, băieți
— Vasile Radulescu (Brasov). 
(V. ZBÂRCEA, coresp.)

LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICA
9

LECȚII DE SĂNĂTATE, DE VIATĂ

Go- 
Paal 
ma

cros.

FORESTIERULUI 
i POPICE

Municipiul Tg. Mures a fost 
gazda ediției din acest an a 
-Cupei petrolistului", in orga
nizarea Comitetului Uniunii pe 
ramură din întreprinderile mi
niere. petrol, geologie si ener
gie electrică, cu concursul 
C.J.E.F.S. si Consiliului jude
țean al sindicatelor Mures. 
Programul a cuprins întreceri 
de popice (băieți si fete), vo
lei. handbal si tenis. Au par
ticipat peste 200 de sportivi 
din 15 județe. Cistigătorii : 
Monica Foit (Mures) si Vasile 
Boer (Brasov) la DODice. Attila 
Fodor (Mures) la tenis. I.RJ). 
Gaz metan Mures la handbal si 
volei.

Cupa „fair-play" a revenit 
sportivilor din Suplacn de Bar- 
cău — județul Bihor. (C. ALBU, 
coresp.)

„CUPA ANILOR I’
Comisia de sport din cadrul 

Catedrei de educație fizică a 
Institutului politehnic din Ca
pitală a organizat tradiționala 
competiție de masă ..Cupa ani
lor I*. La Întreceri, desfășura
te la nu mai puțin de 11 dis
cipline sportive, au luat parte 
peste 2 500 de tineri aflați la 
Început de drum in asimilarea 
profesiunilor inginerești. Prin
tre ..bobocii" care s-au distins 
in aceste prime competiții s-au 
numărat S. Ștefan (Electroni
că) la 100 m plat și lungime, 
Georgela Dragnmir (Mecanică) 
la 100 m plat, Marian Puiean 
(Mecanică) la lungime, Câtăli- 

Cbelaru (Metalurgie) 
Nicola (Transporturi)

într-o organizare 
a avut loc com-

La Fienî. 
ireproșabilă. 
Detitia dotată cu „Cupa fores
tierului". finală pe tară la care 
au fost prezenti muncitori din 
domeniul de resort, reprezen
tanți a 18 județe. Printre frun
tași. Claudia Ianos (Bihor). E- 
lena Bârbulescu (Prahova) si 
Claudia Stan (Dîmbovița) — la 
fete. Gh. Ion (Buzău). At. Ca- 
dar (Satu Mare) si M. Bănâ- 
rescu (Dîmbovița) — la băieți- 
O notă bună pentru Consiliul 
județean al 
bovita. care 
tigători ‘cu 
dinlome si 
din lemn.

IN ÎNTRECERE LUCRĂTO
RII DIN APARATUL SA

NITAR

Si 
la 

Fl. Rotaru (Aeronave) la 
Rodica Minciună (Meta-

sindicatelor Dim- 
a răsplătit
frumoase
sugestive

ne cis- 
Dremii. 
obiecte

FĂGACRESTEI
- O REUȘITĂ A

'„ȘTAFETA
RAȘULUI"
TURISMULUI DE MASA

La Tg. Jiu. în Sala sporturi
lor au avut loc întrecerile pe 
tară pentru -Cuca sănătății" 
la tenis de masă, rezervate lu
crătorilor din aparatul sanitar, 
băieți si »fete. reprezentanți a 
18 iudete. Pe podium au urcat 
Crinela Saba (Alba). Ildiko 
Gyongyossyi (Hunedoara) si E- 
caterina Grazel (Satu Mare) la 
fete. B. Voith (Mures). Stefan 
Predoi (Mehedinți) si FL Mi- 
trică (Timiș) la băieți. De re
marcat excelenta organizare a 
acestei acțiuni, asigurată de 
Uniunea sindicatelor din re
țeaua sanitară in colaborare cu 
C.J.E.F.S. Gori.

Gh.
cros, 
șah,
lurgie) și D. Vasile (T.C.M.) la 
tenis de masă, Cătălin Chiriae 
(T.C.M.) la tenis de cimp, Ma- . _ . . ■■ • D 
Ester (Aeronave) la schif 1, C.

la

ria Farkaș (Automatică) și

Timp de zece zile s-a des
fășurat, sub genericul „Dacia
dei". cea de a Il-a ediție , a 
competiției de turism sportiv 
„Ștafeta crestei Făgărașului", 
organizată de asociația sporti
vă „Carpați" Mîrșa, prin cercul 
de turism „Veniți cu noi". în
trecerea. desfășurată pe un tra
seu de peste 50 km. la altitudini 
de 2000 m, a . antrenat 20 de 
echipaje din 15 cercuri și clu
buri de turism din județul Si
biu. Regulamentul a constat în 
parcurgerea crestei Făgărașului 
între vîrfurile Suru și Urlea, 
în care participantii aveau de 
atins principalele vîrfuri de 
peste 2 000 de metri altitudine, 
precum și probe teoretice cu 
20 de întrebări despre munții 
Făgărașului, probă de prim a- 
jutor. de calculare a timpului 
de mers, de orientare cu buso
lă. de amenajare a taberei și. 
în final, o probă cultural-artis- 
tică.

întrecerea finală s-a desfășu
rat. pe parcursul a două zile, la 
cabana Poiana Neamțului, în 
fața unui ‘ juriu format din 
membrii comisiei județene de 
turism din cadrul C.J.E.F.S. și 
a organizatorilor, care au sta
bilit următorul clasament fi
nal : locul I echipajul nr. 3 al 
cercului de turism „Cindrelul", 
care a acumulat 1969 p. Pe lo
cul doi — echipajul nr. 1 al 
aceluiași cerc cu 1693 p. iar pe 
locul 3 — echipajul „Alpin club 
Independența" cu 1684 p. Locul

INTERESANTE DISPUTE 
ATLETICE

Pe frumosul stadion din Buș
teni s-au întilnit. intr-o finală 
De tară, cei mai buni atleti 
din unitățile aDartinînd Mi
nisterului Industriei Lemnului 
si Materialelor de Construcție. 
Organizată de Comitetul Uniu
nii Sindicatelor. în colaborare 
cu organele cu atribuții din 
orașul gazdă, competiția a pri
lejuit frumoase dispute pentru 
cîstigarea diplomelor ..Dacia
dei" si a trofeului pus în ioc. 
Programul acestei acțiuni ce a 
devenit tradițională a cuprins

Teodorache (Transporturi) 
caiac 1. și echipa facultății de 
Transporturi la canoe 10 LI, 
Ana Tufan (Mecanică) si M. 
Daia (Electronică) la badmin
ton, echipele de baschet ale 
facultăților de Electronică (m) 
și Energetică (f), cca de fot
bal a facultății de Metalurgie» 
cea de 
T.C.M., șt cele 
facultăților de 
si Transporturi 
eă (O. întreceri 
tuziaste.

UN INEDIT
DE CROS

L-a inițiat asociația sportivă 
I.T.B.. in parcul I.O.R. 
Capitală. Un cros rezervat 
lor mai în vârstă amatori, 
frunte cu Iosif Casca, de

handbal (m) de la 
de volei ale 
Electrotehnică 

(m). Electroni- 
frumoase. en-

CONCURS

din 
ce- 
în 

IN___  82
de ani ! Amintind numele ori- 
milor clasați — Ion Urse. Ste- 
Qan Ungureann si Gheorghe 
Badea, iar la femei Irina Min- 
gopol — se cuvine să eviden
țiem si munca celor care au 
organizat această reușită 
trecere, colectivul condus de 
metodistul loan larn. care ini
țiază permanent acțiuni atle
tice de masă pentru oamenii 
muncii din I.T.B. (Dumitru 
MORARU-SUVNA)

in-

Primele săptămîni de școală ne-au întărit convingerea câ 
însușirea cit mai corectă a conținutului lecției de educație 
fizică depinde nu numai de nevoia copilului de mișcare, de 
pasiunea sa pentru exercițiul fizic, ci, înainte de toate, de 
competența și spiritul de dăruire ale celor care o conduc. 
Cum se știe, noua programă a învătămîntului de educație 
fizică, elaborată de Ministerul Educației și învătămîntului și 
C.N.E.F.S.. a adus un amendament special menit să con
tribuie mai eficient la fofmarea deprinderilor motrice ale 
elevilor. Practic, va spori cantitatea de exerciții fizice, in 
raport cu anii precedenți. O măsură binevenită destinată 
să determine corectarea indicilor somato-funcționali. creș
terea capacității de muncă fizică si intelectuală a elevilor, 
paralel cu formarea si menținerea unor atitudini corecte si 
prevenirea instalării unor deficiente fizice.

Noua orientare, intervenită în structura lecției de edu
cație fizică, a fost primită cum se cuvine de marea majori
tate a cadrelor didactice. Cu acest prilej s-a evidențiat 
preocuparea generală de a menține cit mai ridicat 

interesul elevilor fată de lecție, printr-un plus de dinamism 
imprimat exercițiilor. .Modele de astfel de lecții care răspund 
integral formării deprinderilor motrice ni le-au oferit — 
intr-un prim periplu prin Capitală — profesorii Al. Drago- 
mir — Școala generală nr. 5, Eugen Vîlsan — Școala gene
rală nr. 30. M. Hoară — Școala generală nr. 204, M. Tabacu 
— Școala generală nr. 82 și profesoarele Georgeta Covaci — 
Școala generală nr. 1. Eugenia Dimitriu — Școala generală 
nr. 111, Zamfirița Danciu — Școala generală nr. 117. Ileana 
Turcu — Școala generală nr. 88 si Cornelia Diaconu — 
Școala generală nr. 75. Toate aceste cadre didactice de spe
cialitate au condus, lecții cu participarea întregii clase (no
țiunea de scutit medical este necunoscută în școlile sus- 
amintite, elevii cu anumite deficiențe fizice nu rămîn in a- 
fara colectivului, ei constituie ajutoarele profesorilor în ac
țiuni organizatorice, activitate De care o fac cu plăcere, 
simțindu-se la fel de utili ca si ceilalți colegi ai lor). în
tr-o manieră, dacă nu originală, cel puțin antrenantă, reu
șind să facă mai lejeră trecerea la probele atletice sau 
jocurile sportive. Dovadă că toti elevii și-au manifestat re
gretul cînd a sunat clopoțelul : iar cei aflați la ultima 
oră din program au solicitat profesorii să mai rămînă cîte- 
vă minute...

Am subliniat si cu alte ocazii că. indiferent de orientare 
și de conținut. 0 lecție poate fi pe gustul clasei, dacă cel 
ce o conduce posedă harul necesar, capacitatea de a o 
„mula" pe structura sufletească a copiilor, băieți si fete, a 
colectivului, căutind — si„ găsind adesea — soluții pentru a 
„pune in mișcare" pe toți elevii, schimbind registrul de 
efort atunci cind o asemenea măsură se face necesară, ae- 
eelerind interesul pentru un exercițiu sau altul, pen
tru o probă sau pentru o ramură de sport. Uneori mici 
digresiuni teoretice in ..ferestrele" lecției, s-au dovedit a ii 
binevenite. în sprijinul reușitei lecției, al eficientei aces
teia.

Apare limpede : cadrul organizat al lecției în actuala con
cepție preconizată de Ministerul Educației si învătămîntu
lui și C.N.E.F.S. răspunde cel mai bine formării motrice a 
generațiilor tinere. Ea constituie o cerință, dar reprezintă 
totodată si un prilej de bucurie pentru elevi, părinți si edu
catori. de a crește copii cit mai frumoși, sănătoși si bine 
clădiți !

Tiberiu STAMA

DE CE FACEȚI VOI GIMNASTICĂ, NICOLETA?

CA SĂ CREȘTEM MAR! Șl FRUMOASE!

I

I

E dimineață, dar soa- 
rele-i călduț și • bine 
în Parcul I.O.R. („Balta 
Albi") din Capitală ; 
cîteva alei fi o palmă 
de pajiște, ca o pătură 
mițoasă, arămie, sint 
pline de copii. Copii 
de-o șchioapă, neastim- 
pirați și veseli. Copiii 
Grădiniței nr. 211, 
apropiere, cu 
Marele printre 
sete și ele. Se 
se amuză de 
frunzelor uscate 
care le vlntură cu pi
cioarele ca pe niște 
părăluțe roșcate. Pe 
malul lacului, una din

din 
educa- 

ei, ve- 
joacă șl 
foșnetul 

pe

educatoare face cu 
grupa ei un concurs 
„iepurașul cel iute de 
picior", și se aleargă 
ca la crosul celor mari. 
O dată, de două ori și 
„iepurașul" este astăzi 
șoimul Mlhai Obertln, 
băiat mare, 
ani, care ne spune pe 
nerăsuflate,
„Păi eu am cîștigat și 
la ștafetă, pe Metalul, 
și-am luat și o diplo
mă, cu Daciada. Am 
cîștigat șl în tabără, la 
Dragoslavele". Sigur, 
prindem din zbor in
formația și cerem a- 
mănunte „tovarășei" 
(cum spun copiii) Au-

de șase
mlndru :

rica Nicolau, mare în
drăgostită de sport. 
Cum e cu tabăra? „Da, 
in august. 100 de copil 
de la noi au fost în 
tabăra de la Dragosla- 
vele". Și cum a fost ? 
„Se înțelega că foarte 
frumos. Jocuri distrac
tive, drumeții prin pă
duri șl multe întreceri 
sportive. Ne-am întors 
de acolo cu toții bron
zați șl... mal puternici". 
Și acasă, adică la gră
diniță ? „Tovarășa di
rectoare Viorica Po
pescu, tovarășa de a- 
colo, pune mult preț 
pe mișcarea ta aer li
ber. ne întreceri".

Pe palma de Iarbă o 
grupă de fetițe face 
gimnastică sub condu
cerea educatoarei Geor- 
geta Badea. Se înalță 
pe virful picioarelor, 
își arcuiesc brațele cu 
grație copilărească. 
Profităm de un mic ră
gaz și ne apropiem de 
o fetiță drăgălașă, care 
Iși potrivește bretonul. 
Cum te cheamă ? „Ni- 
coleta". de ce faceți 
voi gimnastică, Nico- 
leta ? „Ca să creștem 
mari și frumoase !“ Ei.' 
Ca cine de frumoase ? 
Și ochit H sint numai 
zimbet și ne arată cu 
degetul: „Ca tovarășa!"

Apoi se înalță pe vtr- 
furi să-l auzim șoap
tele : „Tovarășa e mă
mica mea de aici, Și 
eu sînt cea mai fru
moasă din grădiniță...". 
O anume călduri ne 
inundă sufletul.

Să crească mari ș! 
frumoși I La acestea 
visează copiii noștri, 
minunății noștri copil, 
in draga și frumoasa 
lor copilărie. Mari, 
pentru viață. Frumoși, 
pentru viață. Cu perso
nalitate și ambiție, tot 
pentru viață.

Viorel TONCEANU

I



REZULTATE AȘTEPTATE
ÎN CAMPIONATELE DE HANDBAL

Din cauza partidelor susți
nute de echipele noastre în cu
pele europene, cele două cam
pionate de handbal au 
programat ieri doar trei me
ciuri masculine „și cinci femi
nine, de la care vă prezentăm 
cîteva amănunte :

MASCULIN

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— DINAMO BRAȘOV 27—21 
(15—13). Cu excepția minu
tului 22, cînd oaspeții au avut 
un avantaj minim (11—10), in 
rest timișorenii au dominat, 
uneori insistent, impunîndu-se 
în ultima parte a jocului des
tul de clar. Au marcat : F61- 
ker 9, D. Petru 7, Iancovici i, 
Ionescu 3, Popescu 2, Huli
gan 1 și Dobrescu 1 — Poli
tehnica, Andreescu 7, Pante- 
limon 3. Donca 3, Domuța 3, 
Niculescu 3, Micle 2 — Dina
mo. (C. CREȚU eoreisp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— INDEPENDENTA CARPAȚI
MÎRȘA 23—24 (11—11). Gaz
dele au jucat dezordonat, fără 
vigoare în atac. Oaspeții au 
avut în Matei o extremă foar
te rapidă, cel mai bun jucă
tor, autor a 13 goluri ! Au în
scris : Agapie 10, Prică 6, 
Giurgiu 3, Olteanu 2, Barcan 
1, Dumitru 1 — Universita
tea, Matei 13, Tătaru 6, Cor
nea 2, Bărbuleseu 1, Iakobi 1, 
Omer 1 — Carpați. (ST. GUR
GUI — coresp.) >

CONSTRUCTORUL OR.ADEA
— UNIVERSITATEA CLUJ 
NAPOCA 21—18 (11—7). Gaz
dele au dominat tot timpul, 
conducînd uneori la diferențe 
destul de mari (min. IA: 4—1, 
min. 17 : 8—3) pentru ca la 
începutul reprizei secunde oas
peții să aibă o revenire puter
nică Și să reducă din handicap, 
min. 36 : 12—11 I în final, Insă, 
orădenii au avut ei o revenire 
și s-au impus destul de ușor. 
Au marcat : Cristache 6, Croi- 
toru 5, Popa 5, Mirza 4, Vra- 
nău — Constructorul, S. Pop 4, 
Cosma 4, Pali 3, Jurcă 3, A. 
Pop. Căldare, Moldovan, Stad
ler — Universitatea. (I. GHIȘA
— coresp.)

Meciurile disputate joi s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate :

CONSTRUCTORUL ARAD — 
STEAUA 23—33 (12—15).

DE ASTĂZI, LA SIBIU, 
ULTIMELE COMPETIȚII 

ALE SEZONULUI LA CĂLĂRIE
înceoind de astăzi. Sibiul 

este eazda unui veritabil fes
tival al echitatiei. prilejuit de 
ultimele competiții ale sezonu
lui 1984.

Prima parte este rezervată 
finalelor Campionatului repu
blican de obstacole si dresaj 
pentru juniori. Timp de patru 
zile îsi vor disputa titlurile 
cei mai buni tineri călăreți de 
la Steaua. Dinamo. Olimpia 
București. C.S.M. Sibiu C.S.M. 
Craiova. C.S.M. Iași Dumbrava 
Neamț C.S.M. Lugoj, Agricola 
Timișoara etc., programul cu- 
prinzînd probe de obstacole 
(iuniori 16 si 18 ani. echipe) si 
dresai In aceeași perioadă sini 
programate, de asemenea în
trecerile finale din campionatul 
fetelor (obstacole) si cea a spe
cialiștilor în dresai la cat. 
ușoară

După încheierea disputelor 
juniorilor va avea loc. timp de 
trei zile cea de a XIX-a edi
ție a „Cupei României", urma
tă intre 24 si 27 octombrie, de 
finala Campionatului de concurs 
complet.

ANUNȚ
O.N.T. „CARPAȚI- Brașov or

ganizează in ziua de 29 odom- 
brie 19S4 un examen de prese- 
lecție pentru funcția de ghid mo
nitor schi. Condiții: studii medii, 
cunoașterea a 1—2 limbi străine 
Și stâpînirea tehnicii schiului la 
nivelul unui monitor. Dosarele 
personale vor fi depuse ta filia
la de turism internațional, hotel 
„Carpați" Brașov, pină în data 
do 25 octombrie a.c. Informații 
suplimentare Io tel. 44206.

II. C. MINAUR BAIA MARE 
— ȘTIINȚA BACAU 40—32 (20— 
15).

DINAMO BUCUREȘTI — 
MINERUL CAVNIC 28—26 (12— 
12).

FEM NIN

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
A.E.M. TIMIȘOARA 28—16 (14—
7) . în primul joc al cuplajului 
bucureștean din sala Rapid, ju
cătoarele de la Confecția au 
realizat o victorie scontată în 
fața timișorencelor, a căror 
forță de joc scădea o dată cu 
scurgerea timpului. A fost un 
meci în care apărările ambelor 
echipe au fost depășite, aceas
ta reieșind și din cele 14 eli
minări de cite două minute 
dictate de arbitri (9 dintre ele 
aparținînd bucureștencelor), fi
ind necesare deci mijloace mai 
puțin regulamentare de a opri 
adversarul din acțiune. în aces
te condiții, arbitrii R. Iaman- 
di și Tr. Ene din Buzău au 
avut o misiune ceva mai difi
cilă, dar de care s-au achitat 
foarte bine. Au marcat : Gri- 
goraș 8 (4 din 7 m), Nuțu 8, 
Stmion 4, Pădureanu 3, V. Cm- 
stantinescu 2, Mălureanu 2 și 
Murărașu 1 (C), Ștefanoviei 8, 
Cimpcanu 3, Luțaș 2, Gurgu 2 
și Ionescu 1 (AEM).

RAPID BUCUREȘTI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 24—14 (II-
8) . Ce bine ar fi fost pentru 
echipa și suporterii feroviare
lor ca abia acum să înceapă 
campionatul! Departe de locul 
ocupat în clasamentul întrecerii 
feminine a fost jocul prestat de 
elevele antrenorului Grigore Ni- 
ță. A fost un meci frumos, în 
care inițiativa a aparținut per
manent jucătoarelor din Grant, 
care au alternat jocul în forță 
al Gheorghiței Oprea, în spe
cial, cu pătrunderile pe extre
mă și pivot în care au excelat 
Sevastița Grigore și Aurelia Ig
nat. în plus, faza de apărare a 
fost jucată de rapidiste muit mai 
atent decît în alte partide, Iar 
portarul Stela Rupă a apărat 
foarte bine în toate cele 60 de 
minute. Mureșencele s-au pre
zentat destul de șters, Ester 
Laszlo, fiind ținută bine om la 
om, n-a putut să-și desfășoare 
jocul obișnuit și în aceste con
diții randamentul ei a fost di
minuat Au inseris : Grigore 12, 
Oprea 4, Ignat 4, Staneiu 2, 
Oanea 1 și Iagăru 1 (R), res
pectiv, Laszlo 5, Bărbat 4, Dor- 
go 2, Fejer 2 și Albeș 1 (M). 
Au arbitrat bine T. Apostol și 
R. Mahler (Brașov). (M.V.)

TEXTILA ZALĂU — CHI
MISTUL RM. VILCEA 27—29 
(14—12). Med cu două aspecte 
diferite. în prima repriză gaz
dele au jucat ceva mai bine și 
au pus serioase probleme va
loroasei formații oaspe. Aceasta 
din urmă a evoluat mult mai 
bine după pauză și a cîștigat 
pe merit. Au marcat : Kerteji 
8, Suhai 7, Bartaș 5, Fetrar 3, 
Morar 3, Padici 1 — Textila. 
Verigeanu 10, Torok 7, Mora- 
riu 5, M. Petre 5, Pestrea 1, 
Tipi 1 — Chimistul. (I. DO
MUȚA — coresp.)

RULMENTUL BRAȘOV — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 21— 
15 (11—5). Meci interesant, în 
care echipa gazdă s-a distins în 
atac, meritînd astfel pe deplin 

DANIELA MOISE Șl LAURENțlU BUCUR - CAMPIONI DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

noteze 15—0 (deci primul punct) 
în dreptul lui Bucur. s-au 
schimbat 119 mingi. Se dăduse, 
deci, semnalul „maratonului", 
si acesta avea să-i tină în tri
bune pe foarte numeroșii spec
tatori veniți la Progresul în 
frumoasa duminică de octom
brie. nu mai puțin de șase ore ! 
Primele două seturi și le-a ad
judecat Bucur, mai greu însă 
decît ' arată scorul. Hărădău 
dînd din nou dovadă de o ex

traordinară putere de luptă, 
pregătindu-și forțele pentru a 
le cheltui in următoarele trei. 
Cînd stelisțul a obtinut un set. 
pauza regulamentară a venit la 
timp pentru Bucur (2—1 în fa
voarea acestuia din urmă). La 
reluare dinamovistul înăsprește 
jocul. îl „plihibă" dreapta-stîn- 
ga pe Hărădău, îl pasează, „pu
ne" stopuri, servește excelent, 
dar Hărădău găsește mereu an
tidot și cîștigă : 2—2 ! Se intră 
în setul decisiv. Bucur forțează 
din nou. Hărădău rezistă, di-

Luptă acerbă pe semicerc in

victoria. Punctele au fost mar
cate de : Tache 6, Călin 5, Nei
că 2, Marian 3, Demeter 2, Mi- 
liceanu 2, Vasu 1 — 
Rulmentul, Manolescu 7,
Panait 3, Cămui 1, Biro 1 
Ignat 1. Ivan 1 și Guță 1. (V.
SECAREANU — coresp.)

TEXTILA DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA 18—21 (8—12), la 
capătul unui meci frumos, foar
te disputat, in care oaspetele 
mai experimentate au cîștigat 
pe merit Au înscris : Bănică 8. 
Mocanu 3, C. Anton 2, Tănase 2, 
L. Anton 1, Raieu 1, Stoenescu 
1 — Textila, Gheorghe 5, Ho- 
bineu 4, Sanda 4, Gălan 3, Ca- 
zaeu 3, Maiarangă 2. (O. BĂL- 
TEANU — coresp.).

Meciul TEROM Iași — Știința 
Bacău a fost aminat.

CLASAMENTE

FEMININ
1. ȘTIINȚA 9 8 1 0 245-173 26
X. Chimastui- 10 8 0 3 265-223 26
3. Hidro. C-ța 18 7 2 1 217-185 26
4. Rulmentul 18 6 8 4 185-172 22
5. TEROM Iași 9 5 13 230-191 20
6. Mureșul 10 4 2 4 213-219 20
7. Textila ZI. 10 5 0 5 214-215 20
8. Confecția 10 3 1 8 192-207 17
0. Textila PI. 10 3 1 8 178-212 17

10. Rapid Buc. 19 2 1 7 189-212 15
11. AJ.M. Tim. 10 2 1 7 181-225 15
13. Progresul 10 1 0 9 159-228 12

MASCULIN
1. STEAUA 8 8 0 0 243-187 24
2. H.C. Minaur 8 7 1 0 230-175 23
2. „Poli** 8 6 0 2 209-179 20
4. Dinamo Buc. 8 5 1 2 202-193 19
5. Știința Bc. 8 4 0 4 223-212 16
8. Constr. Or. 8 4 0 4 180-193 16
7. Dinamo Bv. 8 3 1 4 162-171 15
8. Carpați Mir șa 3 3 1 4 178-197 15
9. Constr. Arad 8 1 2 5 197-230 12

18. ,.u- Cluj-N. 121 6 163-199 12
11. Univ. Craiova 8 0 2 6 167-190 18
12. Min. Cavnie 8 1 8 7 198-226 10

TROFEUL „SPORTUL* 
PENTRU EFICACITATE

FEMININ (după 10 etape) :
1. Maria Verigeanu (Chimistul 

Rm. Vilcca) 173 goluri. 3. Rodica 
CovaLiuc (TEROM Iași) 79. 3. 
Mariana Oacă (Știința Bacău) 
76, 4. Elena Gheorghe (TUdreseh- 
Ziica Constaațai 62. 5—6 Adriana 
Bărbat (Mureșul Tg. Mureș) și 
Rodica Grigoraș (Confecția 
București)) 60.

MASCULIN (după 8 etape) :
1. Alexandru Fdiker (Politeh

nica Timișoara) S3 de goluri. 2 
Vasile Stingă (Steaua) 66, 3. A- 
drian Bondar (Știința Bacău) 64.
4—5. Măricel Voinea (H.C. Mi- 
naur Baia Mare) și Dumitru Je- 
nea (Constructorul Arad) 62. 6 
Marian Dumitru (Steaua) 58.

namovistil atacă la fileu, ste- 
listul nu-1 iartă și ii pasează și 
el. dar Bucur se distanțează la
5—2. Hărădău va mai ciștiga 
două ghemuri.- dar nu va mai 
putea refece enormul handicap .. 
psihologie. Rezultat final : Lau- 
rențiu Bucur — Dumitru Hără
dău 6—2. 6—2. 2—6. 4—6. 6—4. 
După îndelungi pregătiri, talen
tatul tenisman dinamovist intră 
în posesia unui nou si meritat 
titlu de campion.

Finala feminină â fost drama
tică mai ales in primul set. a- 
cesta oferind o spectaculoasă 
cursă de urmărire. în fată a- 
flîndu-se Daniela Moise. în 
timp ce Lucia Romanov făcea 
eforturi să restabilească echili
brul. A reușit, la un moment dat, 
Moise a condus cu 3—1 si cu
4—2, dar Lucia Romanov a ega
lat : 4—4. Moise are serviciul, 
pe care si-1 fructifică : 5—4. 
Romanov egalează din nou, 
pentru ca Moise să majoreze 
imediat la 6—5 pe serviciul pro-

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
(Urmare dn pag. a 8-a) 

vedere că 5—6 jucători ai aces
tei echipe fac parte din primii 
12 jucători ai naționalei elene 
(Costaș. Vovrilitis. Kotsiras, 
portarul Sideriu. Mantzopulos).

Au marcat : Cr. Ionescu 6, 
Mare 6. Berbece 5. Drăgăniță 5,

Dinamo București
Dinamovistii bucurcsteni au 

debutat în „CuBa cupelor" cu 
o victorie categorică în fata 
formației S.K. Simtel Dernegi 
Istanbul (Turcia). Scor : 33—18 
(20—8). A fost o victorie leje
ră. obținută la caDătul unui 
meci cu destule faze spectacu
loase. realizate in special de 
elevii antrenorilor Ghiță Lieu 
si Valentin Saznungi. care De 
parcursul locului au rulat în
tregul lot. fiecare dintre jucă
torii de cîmp înscriindu-si 
numele în dreDtul marcatori
lor. Echipa din Istanbul han
dicapată de un gabarit redus 
în comparație cu Dartenerii de 
întrecere, s-a străduit să facă 
fată unui adversar superior la 
toate capitolele si a reușit a- 
cesta doar la începuturile re
prizelor. Apoi, inițiativa a tre
cut definitiv de partea dinamo- 
vistilor. care fără să forțele au 
cîștigat la o diferență care îi 
pune la adăpost pentru partida 
retur de săptămîna viitoare 
(duminică 21 octombrie) în de
plasare. Partida a început, asa

H. C. Minaur a
BAIA MARE, 14 (prin tele

fon). în fața unui public nu
meros și entuziast, H.C. Mi
naur a susținut în sala „Dacia" 
manșa I a primului tur din 
„Cupa I.H.F." la handbal mas
culin. în compania formației 
turce I.T.U. Istanbul. Cum era 
si de așteptat, băimărenii au 
învins la scor : 45—17 (20—6). 
Ei au dominat întîlnirea de la 
un capăt la celălalt oferind su
porterilor momente de handbal 
de înaltă calitate și asigurîn- 
du-si — prin cele 28 de goluri 
avans — calificarea in turul al 
doilea al acestei competiții eu
ropene.

Antrenorul emerit Lascăr Pa
nă opinează că .Jiandbalistii 
turei an făcut un real progres.

Știința Bacău învingătoare la Istanbul
matia Arcelik. HandbalisteleDuminică seara. Stiinta Ba

că» a susținut Ia Istanbul me
ciul tur din prima rundă a 
Cunei campionilor europeni Ia 
handbal feminin, intilnind for-

prîu. Trece Romanov la servi
ciu, axe 40—0, dac va pierde 
ghemul. Pe durata acestui set 
Daniela Moise a fost superioară 
adversarei sale la toate capito
lele : returul de backhand cu 
două miini, pasingurile cu care 
a surprins-o în dese rinduri, 
cînd Romanov Se încumeta să 
atace, stopurile eficiente. Pe 
lingă tqate acestea Moise' avea 
Si un atu moral în fața Luciei 
Romanov. în acest sezon obți- 
nînd încă de două ori victorii 
asupra tenismanei de Ia Poli
tehnica. în setul secund (care 
avea să fie și ultimul) Daniela 
Moise s-a impus si mai cate
goric prin aceeași forță în joc, 
prin aceeași precizie, mingifle 
trimise de eg fiind calculate, 
parcă, să ajungă pe linii sau 
foarte puțin în interiorul aces
tora, așa îneîț Romanov avea 
dificultăți si mai mari în a da 
retururi. Cînd. la 5—1 pe servi
ciul ei, a cedat cel de al cin
cilea break. Romanov a renun
țat la luptă, cedînd mai tinerei 
ei partenere titlul n„

Birtalan 4. Nicolae 4, Petre 3, 
Mirică 2. Ghimeș 1 — Steaua, 
Costaș 13. Iatrudis 3, Arvanitis 
3, Kotsiras 2. Buriotis 1, Vovri- 
liiis 1. Berios 1 — Ionikos. Co
rect. atent arbitrajul cuplului 
Sandor Andorka si Otto Scho- 
beî — R. P Ungară.

a ciștigat detașat
cum spuneam. într-o notă de 
echilibru tabela de scor arătînd
5—3 în min. 7 in favoarea 
bucurestenilor. Apoi Mireca 
Grabovschi si Cornel Durău au 
pornit parcă într-o cursă con
tratimp de a înscrie si scorul 
a ajuns 16—5 în min. 21. Din 
acest moment. în formația di- 
namovistă au fost introduși ti
nerii Antonescu si Chiriac. de
butant! în partide internaționale 
oficiale, si care alături de Ma
tei. Stefan. Oprea si Mocanu 
vor face o frumoasă figură si 
în cea mai mare parte a repri
zei secunde.

Arbitrii Laszlo Kiss și Pal 
Hummel (Ungaria) au condus 
foarte bine o partidă în care 
au dictat numai trei eliminări 
de 2 minute. Au marcat : Gra- 
bovschi 10 Ștefan 7. Durău 6. 
Bcdivan 5. Jianu 3. Antonescu
2. Chiriac 2 Oprea 1. Mocanu 
1 si Matei 1. resDectiv Ural 7. 
Aslan 3. Olur 2. Ozgiil 2 si 
Caknak 1.

Mihail VESA 

dominat copios 
dar că pină la a aspira la per
formante internaționale este 
nevoie să-si îmbunătățească 
tehnica". Din echipa sa. soco
tește că au dat satisfacție Mă
ricel Voinea — aflat într-o re
marcabilă revenire, Iosif Boroș, 
Gh. Covaciu. Mihai Mironiue 
și portarul Mircea Pelran.

Golurile acestui meci au fost 
înscrise de Măricel Voinea 11. 
Covaciu 10 Mironiue 4. Boroș 
4 Flangea 4. Stamate 3 Maria
3. Porumb 3. Rădulescu 2 si 
Orosz 1 — pentru H.C. Minaur 
Baia Mare. Vdeup 5. Dcmih 5, 
Conan 3 Nabit 2 Hiepir 1 și 
Kanir 1 — pentru I.T.U.

Au condus bine : Predrag O- 
brenovici si Sever Zelimir (Iu
goslavia).

noastre, pregătite de antreno
rul Eugen Bartha, au cîștigat 
meciul cu scorul de 37—14.

zultat final : Daniela Moisc — 
Lucia Romanov 7—5. 6—1.

Rezultatele finalelor de dubiu. 
Masculin : A. Dirzu. A. Mareu 
— D. Hărădău, L. Bucur 6—2, 
6—1, 6—2 (în semifinale: Dirzu, 
Mareu — Constantinescu. M. 
Năstase 6—3. 6—2. 3—3. 2—6,
6—3. Hărădău. Bucur — Vanță. 
Comănescu 6—1. 5—7. 6—1, 4—6,
6— 2). Feminin : Daniela Moisc, 
Alice Dănilă — L. Romanov, 
M. Romanov 6—4. 6—1 (in se
mifinale: Moiise, Dănilă — Pop, 
.Gheorghe 6—1. 6—3. L. și M.

.Romanov — Trocan. Samungi
7— 5. 5—7. 6—4). Mixt : Daniela 
Moise, A. Mareu — L. Roma
nov, Ștefăneseu 3—6, 6—4, 6—1 
(în semifinale: Moise. Mareu — 
Tache. Vanță 4—S. 6—2. 6—3, 
L, Romanov. Ștefăneseu — 
Bucur. Trocan 7—5. 6—2).
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m^ro-dair uKru. 60000 $pECTAT(|R| |_A CAMPIONATELE (DEBUT VICTORIOS Al ECHIPELOR NOASTRE
INTERNATIONALE

DROBETA TR. SEVERIN, 14 
(prin telefon). Mari iubitori ai 
sportului cu motor, severine
nii au venit cu mic cu mare 
(pești* 60 000 de spectatori) să 
asiste la întrecerile cam
pionatelor internaționale de 
motociclism ale României la 
viteză pe șosea. Organizatorii, 
F.R. Motociclism și C.J.E F.S. 
Mehedinți, au ales în centrul 
municipiului un traseu de 3 400 
m, avînd toate atributele com
petițiilor de anvergură.

In program au figurat 4 
clase, dintre care două (125 și 
250 cmc) cu participarea unor 
valoroși specialiști ai genului 
de peste hotare, alcătuindu-se 
clasamente - individuale și pe 
pehipe. Clasa 125 cmc a fost 
dominată de alergătorii din 
R. D. Germană, in frunte si- 
tuîndu-se, după primul tur, R. 
Rentzsch (fost campion al ță
rii sale), urmat de coechipierul 
său P. Junghans și reprezen
tanții primei noastre echipe D. 
Arsin și L. Ferenczi. Pilot de 
clasă, R. Rentzsch, pe o mo
tocicletă prototip, atingea in li
nie dreaptă o viteză de peste 
150 km/h, det3șindu-se văzind 
cu ochii. Dar cînd ii era lu
mea mai dragă a fost nevoit

DE MOTOCICLISM
să oprească pentru a îndepărta 
o defecțiune mecanică, în fi
nal ordinea sosirii fiind urmă
toarea : P. Junghans, D. Arsin, 
L. Ferenczi și R. Rentzsch. Cla
samentul pe echipe : 1. R. D. 
Germană 43 p, 2. România I 
42 p, X România II 25 p.

Cea mai numeroasă a fost 
clasa 250 cmc, care a reunit 
la start 20 concurenți. Princi
palilor animatori, sportivii din 
Bulgaria, R. D. Germană și 
Ungaria, li s-au alăturat aler
gătorii noștri C. Șerb, T. Tre
ia șl N. Bondoc (cit 1-a func
ționat mașina), și unii și alții 
atingînd viteze între 170 și 180 
km/h de-a lungul celor 14 ture. 
Spre final, s-au desprins S. 
Tennstadt (R.D.G.) și bulgarul 
B. Vasiliev, ambii cu un plus ■ 
de tehnică in luarea virajelor, 
la mică distanță aflindu-se C. 
Șerb (duminică in vervă deo
sebită), ei trezind linia de so
sire in această ordine. Au ur
mat M. Tarkov (Bulgaria), T. 
Treia și L. Neuser (Ungaria). 
Clasament pe echipe: 1. Bul
garia 40 p, 2. România I 36 p, 
X România II 27 p. 4. România 
III 23 p, 5. România IV 19 p, 
6. Ungaria 15 p. Sportivii din 
R. D. Germană nu au intrat in

O CURSĂ DECISIVĂ

ALE ROMÂNIEI
clasamentul pe națiuni, deoa
rece au concurat pe motoci
clete neconforme cu regula
mentul concursului pe echipe.

La clasele naționale 50 cmc 
sport și ataș, tinerii au dat o 
replică puternică alergătorilor 
experimentați. Dacă la 125 cmc 
sport victoria a revenit unuia 
din principalii favoriți (L. Fe
renczi), in schimb la ataș în
trecerea a fost extrem de echi
librată, cu schimbări de pozi
ții, la jumătatea cursei pe 
primul loc trecind tinerii ară
deni M. Benczik și I. Tipei 
(antrenor I. Llzărescu),. care 
au încheiat sezonul cu o fru
moasă victorie în fața cuplu
lui campion P. Popescu — E. 
Keull și a fraților L și A. Toth, 
multipli campioni. Clasamen
tele : 50 cmc sport : L L. Fe
renczi (Torpedo Zărnești), 2. 
V. Stanca (Voința Oradea), X 
D. Mihăesc j (Voința Brad) ; 
ataș — 1. M. Bencăk — I. Ti
pei (Rapid Arad), 2. P. Popes
cu — E. Keull (Torpedo Zăr
nești), 3. Gh. Stancu — N. A- 
nastase (Oțelul Galați).

Campionatele internaționale 
ale României Ia motociclism au 
făcut o bună propagandă spor
tului cu motor, miile de spec
tatori plecind satisfăcuți de ca
litatea Întrecerilor la care au 
asistat.

Tnrian IOANIȚESCU

DL HANDBAL IUI CUPELE EUROPENE
Ieri, echipele noastre de handbal au debutat intr-o nouă ediție 

a cupelor europene. Formațiile masculine Steaua — în Cupa cam
pionilor europeni, Dinamo București — în Cupa cupelor si H.C. 
Minaur Baia Mare — în „Cupa I.H.F.“ și echipa feminină Ști
ința Bacău în Cupa campionilor europeni au cîștigat clar, asigu- 
rîndu-și, probabil, — este drept, în fața unor parteneri cu mai 
puțină experiență internațională — avantajul necesar pentru ca
lificarea în turul al doilea.

Relatări de la meciurile tur ale primei runde.

Steaua — demonstrație de virtuozitate
Nimeni nu s-ar fi așteptat ca 

meciul dintre campioanele 
României si Greciei la handbal 
masculin Steaua și, respectiv, 
lonikos (Atena), programat în 
primul tur al C.C.E.. să aibă 
alt învingător decît formația 
bucureșteană. Singura problemă 
care se punea era cea a dife
renței de scor. Și aceasta cu 
atit mai mult cu cît handbaliștii 
de la Steaua evoluau și fără 
două din .piesele” lor... grele, 
adică fără Vasile Stingă ușor 
accidentat si spectator în tribu
nă și fără Dumitru Marian, ca
re s-a dezechipat, a evoluat ci
teva minute în teren, iar apoi 
a rămas tot timpul pe banca de 
rezerve.

Steaua a învins eu 36—25 
(17—9), incercind mai mult să-i 
mulțumească pe putinii specta
tori care i-au rămas fideli în 
tribunele sălii Giulești. la o 
oră total nepotrivită (meciul 
s-a încheiat la ora 14,10 !!!) 
Cum ? Oferind faze. în serie,

de adevărat spectacol handba
listic. în care mingea, de pildă, 
era voleibalată de 2—3 ori peste 
semicerc, cu pase subtile. cu 
contraatacuri fulgerătoare (mai 
ales în primele minute) cu fi
nalizări variate — care de care 
mai frumoase — si precedate 
de multe subtilități tehnice. Să 
recunoaștem că a fost frumos, 
chiar dacă replica adversarului 
a permis campionilor noștri., un 
joc lejer, dominat însă de do
rința de a ne furniza faze spec
taculoase. Despre oaspeți tre
buie spus că au jucat curajos, 
că după un debut de partidă 
timid au revenit, uneori cu mult 
aplomb, mai ales în repriza se
cundă. punînd probleme repre
zentanților noștri mai ales in 
fazele de atac și apărîndu-se 
surprinzător de bine.

In fond nici nu este de mi
rare acest lucru dacă avem în

Călin ANTONESCU

Va repeta Alain Prost acest 
gest al învingătorului — pe 
care-l vedeți Nurburgring 

cursă"
Laser foto :

„imortalizat" la 
și la „ultima 

de la Estoril"!
AP — AGERPRES

de atunci 8 ani.„Au trecut
Vâ mai amintiți ? Se disputa Ma
rele Premiu a! R.F. Germania la 
automobilism, proba contînd . în 
C.M. a| piloților de Formula 1. 
Bolizii alergau pe circuitul de la 
Nurburgring. Un circuit rapid, 
dar foarte periculos, apreciau ei. 
Organizatorii n-au ținut seama de 
protestele lor și au programat 
cursa. Și la mijlocul aprigei dis
pute, purtata la viteze nebune, 
uneori de peste 200 km la ora, 
pe viraje amețitoare, mașina aus
triacului Nicki Lauda, de doua 
ori campion mondial, se răstoar
nă, ia foc, iar celebru! pilot este 
scos din metalul fumegînd mal 
mult mort decît viu I

Trec luni de groază. Trăiește
Nu trăiește ?... Nicki Lauda a 
trăit, suportînd, printre altele, și 
o dureroasa și inestetică opera-

ție de transplant de piele pe 
față. Cu un curaj demn de od- 
mi rație, a revenit La volanul »o- 
șinli și anul ocesta iată-! din
nou lider o! clasamentului, la un 
pas de un nou titlu mondrâi. Și 
vine din nou Marele Premiu de
kj Nurburgring. Principalul sâu 
adversar, singurul pilot care-i mol 
poate „lua" primul loc, france
zul Alain Prost, ciștigâ, în timp 
de Lauda este — iarăși I — ur
mărit de ghinion. Pierde secun
de prețioase la un uriaș „caram
bola j“, unde abandonează cinci 
piloți, derapează din cauza unul 
alt concurent și iese din pistă, 
luptă și termină pe locul IV. Di
ferența dintre el și Prost se re
duce la doar 4 puncte și jumăta
te. Culmea ! După citeva zile, 
F.I.S.A., forul internațional al au
tomobilismului, eliminînd din cam
pionat mașini'e firmei Tyrell, a-
cordâ punctele ciștigate de a-
ceasta, în ordine, altor piloți. 
Lauda nu primește nimic. In
schimb, Prost se pomenește cu un 
„cadou* ce poate fi decisiv : 1 
punct. Deci, difepanța s-a redus 
la 3 puncte și jumătate. Și a meri 
rămas doar o cursă. Cea de la 
21 octombrie, de la Estoril (Por
tugalia), pe un circuit nou, 
care nu-1 cunoaște nimeni...

Cîștigâ Lauda (66 puncte) 
Prost (62,5 P) ? Variantele 
multe. Dacă Prost cîștigâ șl 
da sosește al doilea, Lauda 
campion. Deci, austriacul trebuie 
să sosească cît mai aproape de 
Alain Prost In schimb, france
zul poate fi campion dacă el cîș
tigâ cursa și Lauda trece a! 
Ill-lea linia de sosire sau Prost 
locui II și Lauda locul V.

Calcule, calcule... Lumea sporti
vă europeană este pasionată de 
acest frumos duel, care stimește 
interes, cu atit mai mult cu cît 
cei doi piloți aleargă pe acelea
și mașini : McLaren I Sint — cum 
se spune — din aceeași echipă...

(Continuare în pag. a 7-a)

GARRI KASPAROV VA TREBUI, PROBABIL, SA AȘTEPTE 
UN NOU MECI CU ANATOLI KARPOV, ÎN 1986

Comentariul nostru

pe
sau 
sint 

Iau- 
este

A. CĂLIN

HOCHEIȘTII OE EA STEAUA 
DEBUTEAZĂ ÎN C.C.E.

Sîmbătă a părăsit Capitala 
echipa de hochei Steaua, cam
pioana țării noastre, care va 
evolua în Spania, la Jaca, în 
cadrul primului tur al C.C.E. 
Hocheiștii bucureșteni vor dis
puta ambele jocuri la Jaca, cu 
„chipa locală, campioana Spa
niei, HC Jaca, în zilele de 16 și 
18 octombrie.

IN „RALIUL

Acum un an și ceva, în avio
nul care ne aducea de la Timi
șoara. unde asistasem la specta
culosul simultan susținut de 
campionul mondial Anatoli Kar
pov, puneam primului șahist al 
lumii o întrebare de stringentă 
actualitate : „Dintre toți candi
dați! la titlu, care vi se pare ce) 
mai redutabil?1* Erau, de fapt, 
la acel moment, patru. Rămăse
seră în cursă Korclnol, Kaspa
rov, Smîslov șl Rlbll, semlfinaliș- 
til turneului candidațllar. Răs
punsul tul Karpov (ca toate ce
le 10. publicate în cadrul unui 
interviiu-ffluviu în paginile revis
tei noastre de specialitate) a fost 
amplu și documentat. Ultima sa 
frază rezumă insă toată argu
mentația : „Dintre marii maeștri 
aflați In prima Unie, Garri Kas
parov pare a fi cu un pas îna
intea tuturor...»

Dacă acest răspuns putea 
privit și ca un pronostic, el 
vea să se adeverească total
lunile ce au urmat. Kasparov a 
făout pasul înainte, chiar pe cel 
decisiv, dominlndu-și cu destu
lă dezinvoltură ultimii adversari 
(7—4 cu Korclnol, 8,5—4,5 cu
Smîslov). Era și favoritul nr. 1 
al meciurilor candidaților, pe lo
cul întîl în clasamentul mondial 
„Elo* (chiar înaintea Iul Kar
pov t) ca șl în acela, neoficial 
dar foarte semnificativ, al popu
larității. Această priză la public 
șl-o făurise nu numai crin stră-

fi 
a- 
In

FARAONILOR"

lucirea jocului său pe tabla cu 
64 de patrate, ci și prin decla
rații făcute presei re un ton 
foarte irdrăzneț. „Joc mai bine 
ea Alehin, la aceeași vîrstă...” 
nu ezita să spună tlnărul șalan- 
ger (acum are 21 de ani), iar 
altă dată afirma că „...asupra lui 
Karpov am un anume ascendent 
psihologic și cînd jocul intră pe 
făgașul * "
rior!»

Garri 
desigur, 
billtate 
ții. Comparațiile cu A. 
Ilustrul campion ’
cu Bobby Fischer — față de a- 
cesta își arogă de asemenea a- 
propieri de stil — au făcut vll- 
vă în cercurile șahiste, dar n-au 
fost încă integral onorate de cel 
care, deocamdată, nu se poate 
mîndri decît cu meritul de a fi 
„cel mai tinăr șalanger din is
torie". Aceasta, presupunlnd că 
handicapul de patru puncte 
care-l separă acum de Anatoli 
Karpov, deținătorul titlului, nu 
mal poate fi răsturnat decît 
prlntr-o adevărată minune...

în cele 12 partide de pînă a- 
cum, Karpov a jucat aproape 
fără greșeală. O „mașină de șah“ 
pusă perfect la punct șl capa
bilă să discearnă cele mal as
cunse detalii ele țesăturii com
binațiilor. acesta este actualul 
campion mondial. Un campion 
foarte greu de învins. în orice 
caz, nu cu armele folosite, în a- 
cest meci. de șalangerul 
Adică, adoptin'! o tactică ___
riscantă, forțînd in poziții evi
dent echilibrate, sau Incercind — 
adevărată utopie! — a-1 Întrece

fanteziei, ii sint supe-
Kasparov și-a asumat, 
o prea mare responsa- 

făcînd asemenea afirma- 
Alehiin, 

antebelic, sau

Garrl Kasparov, pe ginduri. 
intr-un moment dificil al lup

tei pe eșichier...

său. 
prea

pe Karpov pe terenul său cel 
mai ferm, acela al finalurilor de 
partidă. Așa a jucat Kasparov, 
pînâ acum, har scorul (de 0—4) 
nu face decît să oglindească fi
del slăbiciunile ce transpar in 
prestația sa.

Am spune, 
cînd soarta 
cetluită, că 
putut face decît o tună 
zire“ pentru viitoarea 
tare, cea de paste încă doi ani. 
când tot el ar putea fi următo
rul șalanger al lui jvnatoli Kar
pov.

Radu VOIA

oel mai bine, acum, 
meciului pare pe- 

Garrl Kasparov n-a 
.. ..încăl- confrun-

CONDUCE 0. MAȘINĂ „ARO" DUPĂ TREI REMIZE CONSECUTIVE
In raliul automobilistic al Fa

raonilor oe se desfășoară în 
prezent pe șoselele din Egipt, 
după 4 etape conduce france
zul G. Sarrazin (pe o mașină 
de construcție românească 
ARO), urmat de italianul L.

Andretto (Mitsubishi Pajero), 
J. Michel (Franța — Mitsubi
shi Paiero). C. Cere (Italia) — 
(Mercedes 280). In cursa simi
lară pentru motociclete De Dri- 
mul loc se află G. Rahier (Bel
gia) pe B.M.W.

F O V EB A L meri d ia no
FRANTA CISTIGĂ CU 4-0 

LA LUXEMBURG
• In preliminariii C.M. (gr. 4): 

Luxemburg — Franța 6—4 (0—4). 
Au înscris Battiston (min. 2), 
Platini (min. 13), Stopyra (min. 
24 și 33). învingătorii n-au for
țat decît în prima jumătate de 
oră clnd s-au detașat categoric. 
Campionii europeni au aliniat 
formația: Bats — Bibard, Battls. 
ton, Bossis. Amoros — Fernandez, 
Giresse, Platini (min. 58 Ferreri), 
Tusseau — Stopyra, Brisson (min. 
73 Anziani). în clasament condu
ce Franța cu 2 p. urmată de 
Bulgaria și Iugoslavia cu cîte 1 P 
și Luxemburg o p (toate cu cîte 
1 j). R.D. Germană va susține 
prima întîlnire la 20 octombrie, 
cu Iugoslavia, la Leipzig.

• Portugalia — Cehoslovacia 8—1 
(1—1) — în grupa a H-a a preli
minariilor C.M. — golurile fiind 
marcate de Diamantlno (min. 13), 
C. Manuel (min 48), respectiv 
Janencka (min. 39).
• în preliminariile C.M. (zona 

Africii) : Tanzania — Sudan 1—1 
(1—0). Returul la 27 octombrie, 
la Khartum; la Nairobi: Kenya
— Etiopia 2—1 (1—1).
• C.E. de tineret (gr. 2): Por

tugalia — Cehoslovacia 0—1 (0—0). 
A înscris Kublk (min. 86). în 
clasament: Cehoslovacia 2 p (1 j). 
Portugalia 1 p (2- j), Suedia 1 p 
(1 j), R.F. Germania Op — nici 
un joo. Următorul med: R.F.G.
— Suedia, la 16 octombrie.
• în joc amical la Los Ange

les : S.U.A.—Columbia 1—0 (0—0).

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA (et. 5). Verona — Ju

ventus 2—0, Torino — Interna- 
zionale 1—1, Sampdoria — Fio
rentina 2—0, Milan — Roma 2—1, 
Lazio — Napoli 1—1, Como — 
Udinese 2—<b Avelliino — Ascoli 
2—0, Atalanta — Cremonese X—0. 
Pe primele locuri : Verona 9 p, 
Sampdoria 8 p, Torino și Milan 
cîte 7 p. Pe ultimul : 16. Ascoli 
1 P.

SCOȚIA (et. 16). Celtic — Hi
bernian 3—0, Dumbarton — Mor
ton 3—1, Dundee — Aberdeen 
1—2, Hearts — Dundee Utd. 2—0, 
St. Mirren — Glasgow Rangers 
0—2. Pe primele locuri : Aberdeen 
17 p, Celtic 16 p, Rangers 15 p.

FINLANDA. Finala campiona
tului a fost cîștigată de Kuusysl 
Lahti. în primul meci, Kuusysl 
a învins cu 4—0 pe T.P.S. Turku, 
iar meciul retur s-a încheiat 
la egalitate: 4—4 !

Scorul de 4—0 în favoarea 
lui Anatoli Karpov se men
ține și după a 12-a partidă 
Încheiată vineri seara, în care 
campionul mondial de șah a 
acceptat propunerea de remiză 
a șalangerului său Garri Kas
parov (cu piesele albe), după 
numai 21 de mutări într-o va
riantă foarte analizată a Gam
bitului Damei. A fost a treia 
partidă egală în această săp- 
tămînă de ..calm plat".

KASPAROV — KARPOV 
(Partida a 12-a) l.dî Cf6 2.c4 
e6 3.CI3 <15 4,Cc3 Ne7 5.Ng5h6 
6,Nh4 0—0 7.e3 b6 8.Ne2 Nb7 
9.N:f6 N:f6 10. c:d5 e:d5 ll.b4

!•••
c5 12.b:c5 b:c5 13.TM Nc6 14. 
0—0 Cd7 15.Nb5 Dc7 16.Dd2 
Tfd8 17.Tfcl Tab8 18.N:c6 T.bl 
19.C:bl D:c6 2O.d:c5 C:c5 21.Dc2 
(Vx-Vx).

Azi urmează să aibă loc par
tida a 13-a.
• în meciul pentru titlul fe

minin care se dispută la Vol
gograd nartida a 11-a este în
treruptă la mutarea 41 după 
ce campioana mondială Maia 
Ciburdanidze și șalangera Iri
na Levitina au dat o luptă 
foarte strînsă. marcată si de 
.criză de timp". Scorul este de 

5.5—4.5 (1) în favoarea dețină
toarei titlului.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Cea de a 78-a e- 

diție a „Turului Locnbardlei‘’ a 
fost cîștigată de Bernard Hinault 
care a parcurs 251 km în 6 hO8:50 
(medie orară 40,831 km).

HOCHEI PE GHEAȚA * In 
meci contînd pentru primul tur 
al C.C.E., la Ljubljana, echipa 
locală Olimpia a cîștigat în fața 
Iul ȚSKA Sofia cu 6—5 (1—2,
2—2, 3—1).

RUGBY • în campionatul eu
ropean „Cupa F.I.R.A.» (grupa 
B), la Haivirov, în Cehoslovacia 
echipa țârii gazdă a învins Polo
nia cu 4—3 (0—3).

ȘAH • In turneul de la Til
burg, după 8 runde, conduce 
englezul Miles cu 5 p (1), urmat 
de Tukmanov și Ribli cu cite 
5 p, Liubojevlci 4,5 p (1) și Hub- 
ner 4,5 p.

TENIS • în semifinale la Syd
ney : Lendl — Teltscher 6—1, 6—1 
și Jarrydși Jarryd — Testerma-nn 
2—6. 7—6, iar în finală 

' * 6—2,Lendl 6—3, 
în sferturi de fimală 
Scapere — Vilas 6—3, 
Edberg — Smid 7—6, 
troem — Slezil 6—3, ( 
kinson — Brown 6—3.

6—2, 
i : Jarryd— 

6—4. •
la Basel : 
.6—1 (I),6—4. Nvs- 

6—4. Wil- 
. 6—1.
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