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Etapa a 10-a a Diviziei „A“ de fotbal

POLITEHNICA TIMIȘOARA-MAREA SURPRIZĂ A ZILEI
D F. C. Baia Mare (1—1 ia Petroșani) obține un punct prețios în „clasamentul 

adevărului** ® Steaua și Dinamo („remize” în deplasare) se urmăresc îndea
proape 0 Studenții bucureșteni - cu multe absențe în formație - se mențin in 
plutonul fruntaș D A.S.A. — victorie clară în fața Universității Craiova 

nica lași a preluat „lanterna roșie*

CLASAMENTUL

D Politeh-

Avem un tineret minunat. Partidul și sta
tul nostru fac totul pentru crearea condițiilor 
celor mai bune de învățătură, de viață, de 
muncă pentru tineretul din România. Trebuie, 
dragi prieteni și tovarăși, să prețuiți perma
nent lupta și munca părinților voștri, a îna
intașilor voștri I

REZULTATE TEHNICE
Jiul Petroșani - F.C. Baia Mare
Sportul studențesc - F.C. Bihor 
Corvinul Hunedoara— F.C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
S.C. Bacău 
Gloria Buzău 
F.C. Olt 
Rapid 
F.C.M. Brașov

ETAPA VIITOARE
Politehnica Timișoara 
Steaua 
F.C. Bihor 
F.C. Argeș 
Politehnica lași 
F.C. Baia Mare 
Chimia Rm. Vilcea

NICOLAE CEAUȘESCU

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

- Univ. Craiova
- Politehnica lași
- Dinamo
— Chimia Rm. Vilcea
- „Poli” Timișoara
- Steaua

(duminică 4 noiembrie)
- Sportul studențesc
— Corvinul Hunedoara
- F.C. Olt
- A.S.A. Tg. Mureș
— Rapid
- Gloria Buzău
— F.C.M. Brașov

Dinamo - S.C. Bacău (miercuri 31.X)
Universitatea Craiova — Jiul Petroșani (joi i.XI> in

1. STEAUA 10 6 4 0 20- 3 16
2. Dinamo 10 6 4 0 20-12 16
3. Sportul stud. 10 6 2 2 25-10 14
4. A.S.A. Tg. Mureș 10 4 3 3 9- 6 11
5. Gloria Buzău 10 4 3 3 14-18 11
6. Corvinul 10 5 0 5 16-12 10
7. F.G Argeș 10 4 2 4 14-11 10
8. Rapid _ 10 3 3 4 13- 9 9
9. F.C.M. Brașov 10 4 1 5 12-12 9

10. Univ. Craiova 9 3 3 3 14-15 9
11. F.G Olt 9 4 1 4 10-12 9
12. Chimia Rm. VHcea 10 3 3 4 9-13 9
13. S.C. Bacău 10 3 2 5 11-15 8
14. F.C. Bihor 10 3 2 5 11-16 8
15. „Poli* Timișoara 10 2 4 4 9-14 8
16. F.C. Baia Mare 10 3 2 5 10-16 8
17. Jiul 10 3 1 6 7-21 7
18. Politehnica lași 10 1 4 5 13-22 6

pag. 2—3)(Citiți cronicile jocurilor de ieri

GOLGETERII
Hagi — 18 GOLURI :

11 m.
6 GOLURI :
5 GOLURI :

Ignat (F.C. Argeș).
4 GOLURI : Cîrtu. Pițurcă, 

Radu II. Biro I, Cioacă. D. Geor
gescu. Moiceanu — 1 din 11 m.

din

M. Sandu. 
Dragnea. Mateuț.

Ieri, In ultima duminică a lunii octombrie, o zi splen
didă de toamnă aurie românească, am fost la Festivalul 
sportului studențesc, manifestare cultural-sportivă 

consacrată intimpinăril Congresului al XIII-lea al partidu
lui. Festivalul a marcat, totodată, deschiderea oficială a 
anului sportiv universitar 1984—1985.

La Complexul cultural-sportiv studențesc Tel, complex 
excepțional, unul dintre cele mai frumoase așezăminte de 
acest gen din Europa — ieri „inundat" de mii de oameni, 
studenți, părinți, copii — primul gînd al reporterului-cetă- 
țean s-a îndreptat spre fericitul adevăr rostit de președintele 
României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, părintele drag 
al tineretului, Ia deschiderea anului de invățămînt de la Ti
mișoara : Partidul și statul nostru fac totul pentru crearea 
condițiilor celor mai bune de învățătură, de viață, de mun
că pentru tineretul din România.

O realitate minunată, o realitate vie (ilustrată, între atîtea 
altele, șl de acest splendid complex studențesc), o realitate 
pe care o simt zi de zi studenții și pe care el — laolaltă 
cu întregul tineret — o prețuiesc din plin.

Absolut omenească deci, absolut legitimă, starea de su
flet a frumoaselor manifestări cultural-sportive studențești 
de ieri — in frumoasa exuberanță a întrecerilor, a jocuri
lor, a dansurilor —, stare de suflet, stare de conștiință pa
triotică, străbătută de o sensibilă și profundă undă de re
cunoștință adresată partidului, adresată tovarășului Nicolae 
CeaușescO, adresată părinților din țara noastră.

Studenții de azi, viitorul de mîine, ii seamnă și un prezent 
foarte activ, de mare nădejde, în viața exemplară a unui 
popor cu înalta vocație a muncii, un popor care-și ridică 
permanent țara pe drumul propășirii, al socialismului și co
munismului. c

Marius POPESCU [
REPREZENTANȚII ROMÂNIEI AU DOMINAT CLAR 

ÎNTRECERILE BALCANIADEI DE SCRIMĂ
• Cu excepția probei de sabie, toate celelalte au revenit sportivilor noștri

Un frumos duel aerian intre Cioacă (un nou venit in Giulefti) 
și Dumitru (revenit pe stadionul Rapidului după nouă ani). O 
imagine a dirzei dispute de ieri soldată cu cea mai mare sur
priză a etapei ! Foto : L BĂNICĂ

0' ETAPĂ ÎNVIORATĂ DE... RAPID
S-a spulberat un vis... 

Rapid s-a împleticit, după 
ce aprinsese atîtea și atîtea 
speranțe... O infrîngere care 
dă, totuși, culoare campio
natului. Imaginați-vă etapa 
fără această surpriză în 

i care Dumitru, ucenicul de 
acum 16 ani al Giuleștâlor, 
îl înfruntă pe starostele de 
atunci, Victor Stănculescu...

Ieri ar fi fost o etapă ce
nușie fără această surpri
ză... Cei „trei mari" din 
față continuă să nu aibă 
probleme. Dinamo și Stea
ua, avînd mereu varianta 
șahului etern în deplasare, 
cîștigă... aproape firesc, iar 
Sportul studențesc, acasă, 
deși fără apărare imediată, 
obține o altă victorie de 1 
solo în acest campionat cu 
prea multă logică șl cu — 
din păcate — prea puține 
avînturi...

In toată această desfășu
rare firească, dacă vreți, 
doar Craiova nu reușește 
să-și găsească pasul... Ieri, 
la Tg. Mureș, echipa lui 
Ștefănescu a fost dominată 
net de o formație în care 
numiții Lucian Popa, Le
vente Marton, Muntean și 
Botezan s-au aflat deseori 
in superioritate numerică 
în fața unei apărări care, 
cu numai doi ani în urmă, 
nu avea nici o problemă 
în neu tnalizarea grupului 
Giresse — Țigana — La
combe. In mod neașteptat, 
foarte tînărul Jenei a cîști- 
gat și duelul cu Cămătaru. 
Să fi venit momentul 
schimbării generațiilor 7 
Greu de crezut, mai ales 
că masivul Rodion e cu 

vreo trei ani mai tânăr de- 
cit Platini, de pildă, și cu 
vreo... nouă ani mai june 
decît Dumitru. Pe de altă 
parte, insă, să nu uităm că 
A.S.A., condamnată de muiți 
din suporterii săi in mo
mentul plecării lui Boloni, 
joacă astăzi intr-un ritm 
superior celui de acum un 
an, un ritm de echipă nouă, 
condusă cu o anume serio
zitate de foștii fundași mu
reșeni Czako si Kiss.

Două cuvinte despre „lan
terna roșie". Politehnica 
Iași. Ce drum curios ur
mează această echipă... Cu 
ani in urmă, un antrenor 
ieșean (Antohi) anunța — 
în miez de iarnă — un obi
ectiv temerar : Cupa UEFA 
Rezultatul ? După numai 
patru luni, ieșenii cădeau 
din Divizie... A urmat un 
campionat la fel de ciudat, 
cu un consilier, Bordeianu, 
CU un om de teren, Simio- 
naș, șl cu un supervizor de 
certă clasă in fotbalul mol
dovean, Vasile lanul. Re
zultatul ? Locul opt, un loc 
care ar fi putut să fie și 
mai bun. Dar, ca .-Întotdea
una cînd nu te mulțumești 
cu ce ai, ieșenii au început 
să viseze din nou Cupa 
UEFA. Șl ce și-au spus ? 
Că e nevoie de un „antre
nor tip UEFA*. A fost adus 
Oțet. Rezultatul 7 După nu
mai câteva etape, timp în 
care ieșenii au uitat gustul 
victoriei pe teren propriu, 
Iul lanul i-a încetat man
datul. Curioase sînt căile 
fotbalului.™

• loan CHIRILA

Cea de a 17-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de scrimă 
s-a- Încheiat ieri după-amiază, 
in Sala Floreasca din Capitală. 
Ultimele două zile au fost de
dicate întrecerilor pe echipe.

In clasamentul general al ac
tualei ediții, reprezentativele 
României s-au clasat pe pri
mul loc, obținiod 6 titluri din 
cele 8 puse in joc. Cu excepția 
săbiei — armă la care scri- 
merii bulgari se numără de 
cițiva ani printre cei mai buni 
din lume — toate celelalte, a- 
tit in proba pe echipe, cit și in 
cca individuală, au revenit 
sportivilor români. Deci, pe lin-

au oferit întreceri animateProbele pe echipe
gă titlurile balcanice obținute 
in probele individuale de flo
retă masculin, floretă feminin 
și spadă, scrimerii noștri au 
reușit apoi „eventui" la toate 
aceste arme, terminind pe pri
mul Ioc și in întrecerile pe 
echipe. „Event" reușit și de 
sabrerii bulgari, succesului ob
ținut de campionul mondial V. 
Etropolskl in proba individua
lă adăugîndu-i-se simbătă și 
titlul balcanic pe echipe. Com
portarea scrimerilor români șl 
la actuala ediție • balcaniadei 

— care se adaogă prin tradiție 
palmaresului lor onorant de la 
această competiție Internațio
nală — se cere consemnați ca 
atare, eu atit mal mult eu eit 
garniturile aliniate au fost foar
te tinere,

Simbătă, floretiștii români (Z. 
Husti. L. Buzan, A. File, V. 
Costa) au fost primii încunu
nați cu titlul balcanic in proba 
pe echipe. Ei au evoluat cu 
dezinvoltură, ce-i drept, in fața 
unor adversari mai slabi, dar, 
să nu uităm că nici tinerii 
noștri floretiști File și Costa 
nu au prea multă experiență 
■se planșele internaționale. E-

Foto : D. NEAGU 
chipa României a terminat 
neînvinsă competiția. Pe locul 
secund — o surpriză— repre
zentativa Turciei, învingătoare 
în partida cu floretiștii bulgari. 
Aceștia din urmă au trecut, a- 
poi, prin mari emoții și în par
tida.-care avea să desemneze 
ocupanta locului 3, cu forma
ția Iugoslaviei, in fața căreia 
au obținut victoria in extre
mis.

Cea de a doua probă a zilei 
de simbătă, cea de sabie, a 
revenit, conform așteptărilor. 

redutabilei formații bulgare, 
care, in meciul decisiv cu 
trioul românesc (in intrecerile 
Balcaniadei formațiile în pro
ba pe echipe sint alcătuite din 
trei scrimeri), a terminat în
vingătoare cu -6—3. Sabrerului 
nostru Alexandru Chiculiță, li
derul formației României, nu 
i-a rămas in această întîlnire 
decît satisfacția victoriei asu
pra campionului mondial en 
titre, V. Etropolski (Ia un scor 
net, 5—1 !), intrucît a evoluat 
slab în asalturile cu Ivanov și 
Mateev. Au punctat în acest 
meci : Ivanov, Mateev și Etro
polski, de cite două ori, șL 
respectiv Păunescu, Chiculiță 
și Szabo — cite 1 v.

Duminică, ambele probe — 
floretă feminin și spadă — au 
revenit formațiilor României, 
in nici un meci victoria aces
tora nestînd în cumpănă. Fio- 
retistele noastre Rozalia Oros, 
Monica Veber, Reka Lazar și 
Ana Georgescu, ca și spadasi
nii Nicolae Bodoczi, Sorin Sai-

Paul SLAVESCU

(Continuare in oaa a 7-a)

în acest număr:

Cronici și comen
tarii de la campiona
tele de volei, bas
chet, handbal, rugby, 
tir, haltere, călărie și 
lupte libere.

în pag. 4—5

Relatări de la în
trecerile de motocros, 
popice, polo fi ho
chei.

In pag. a T-a



Divizia „A", etapa a 10-a

BRAȘOVENII
F.C.M. BRAȘOV 
STEAUA

1 (H
1 (D

Stadion Tineretului ; teren bun 
timp noroi ; spectatori : circa 20 OOC 
Șuturi t 14-10 (oe poortă: 7—7). Cer
nere ». 2—5. Au marcat s SPIREA 
(min. 22) șl BALINT (min 40).

F.C.M BRAȘOV : Polgo* - Baton. 
Ștefan. NAGHI. Manciu — Șoarece. 
SPIREA CRISTEA - Vâideon, Kromer 
(mrn. 66 HIRSEAN), Gherghe (min. 
8® FI. Vcsile).

STEAUA 5 DUCADAM - Bârbules- 
cu, Bumbescu, iOVAN, Eduard — 
STOICA (min. 60 Pușcaș), Majorv, 
BOLDNI BALINT - Radu M. Pițurcă 
(min. 79 Soare).

A arbitrat foarte bine M. Neșa (O 
rodea) j to linie : I. Cot (Ploiești) 
șl cu greșeH L Tărcon (Reghin).

Cartonașe galbene : BUMBESCU, 
MANGU NAGHI. ȘTEFAN, DUCA 
DAM.

Trofeul Fetichovtchi : KL
Lo speranțe : 0—3 (0—1).

BACAUL CIȘTIGA DERBYUL MOLDOVEI
BACĂU, 28 (gris telefon). 

Gazdele au dominat destul de 
autoritar acest derby al Mol
dove). dar o replică neașteptat 
de dîrză a ieșenilor (apărare 
excelentă, joc de combinații 
inteligent, contraatacuri pericu
loase) a făcut ca S. C. Bacău 
să se desprindă relativ Urziu 
(min. 70) șj să se detașeze a- 
bia după ce Politehnica a ră
mas in 10 oameni. Meciul a 
fost dinamic, pe alocuri chiar 
Jncins", cu multe perioade de 
fotbal bun 
bele echipe

reușite de am- 
-— . cu numeroase
faze de gol. In ansamblu, un 
derby reușit, un joc pe care 
l-am urmărit cu permanent in
teres, încheiat cu un rezultat 
echitabil. Victoria băcăuanilor 
se explică în special prin su
perioritatea lor deosebit de 
pronunțată in repriza secundă. 
Scorul a fost deschis rapid. în 
min. 5, cînd AVADANEI a e- 
xecutat cu o forță deosebită o 
lovitură liber* de la 22—23 m, 
eatapnltind balonul sus, la colț, 
tn stingă lui Buen. Băcăuanii 
mai au ocazii prin Adolf, Șol- 
man și Penoff in min. 8, 15 și 
25. dar Politehnica egalează in 
min. 30, cind, după o acțiune 
pe aripa dreaptă, purtată de 
Paveliuc, balonul ajunge 
DAMASCHIN. care sutează pe 
ling* Voinea. O nouă mare o- 
eazle ieșeană 
fecă" a lui 
Ungă bară.

în repriza 
Politehnicii începe să se clati
ne pe partea stingă, unde 
cursele lui Șoiman sînt tot mai 
periculoase. In min. 70, bă- 
eiuanul este faultat. Andries e- 
xecuti lovitura liberă laterală 
de Ia 25 m și C. SOLOMON 
(eel mai bun om de pe teren),

la

în min. 43. „foar- 
Sertov, puțin pe

secundă, apărarea

ZAMFIR, CHEIA MECIULUI
F.C. OLT 
CHIMIA RM. V1LCEA

2 (2)
O

Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 3.000. Șu- 
turi : 11—5 (pe poarta 5—3). Cor
ner* l 10-7. Au marcat : KALLO 
(min. 16) si M. POPESCU (min. 23).

F.C. OLT : NIȚU - M. ZAMFIR. 
Andrei, CAȚCM, MIHALI - KALLO 
(min. 60 Hanghiuc). M'mea, Eftimie 
(m>n. 82 Tobocu) — M. POPESCU, 
Țarcu, Ad, Georgescu.

CHIMIA : Mirzea - TELE$PAN,
BASNO, Preda, Cincâ — PoJea 
(min. 51 LczârȚ, Vergu, Iovan (min. 
46 ANCUȚA), Carabageoc — Buduru, 
Gîngu.

A arbitrat bine Al. Mustețea ; Ic 
linie : I. Ciolan (aimbii din Pitești) 
și J. Grama (București).

Cartonașe galbene : CINCÂ.
Trofeu! Petschovschi :
La speranțe :

io.
2-0 (1-0).

SLATINA, 
Dornică de 
F.C. Olt îsi 
primele minute intențiile ofen
sive. Astfel, chiar în min. 1, 
M Popescu execută excelent 
un corner, punîndu-1 la încer
care pe Mirzea. Cel mai peri
culos atacant se dovedește a 
fi însă fundașul M. Zamfir care, 
în min. 3 si 5. sutează foarte 
puternic pe poartă, gata gata 
să deschidă scorul. De altfel, 
de-a lungul întregii reprize. 
M. Zamfir va juca „un fel de 
Rednic", de la o linie de poartă 
la cealaltă. Tot el. în min. 10. 
centrează foarte frumos spre 
Ad. Georgescu, dar șutul aces
tuia merge mult peste bară. 
Vilcenii răspund si ei (min. 12)

28 (prin telefon), 
victorie, formația 
demonstrează din

Pag, o 2gSporTuI

NU AU AVUT SPRINT FINAL
(prin telefon).
Tîmpa. aprig 

prin asprimea 
corectitudinea 

generos al tu- 
care nu si-au 
de resniro din

BRAȘOV, 28 
Meci aprig sub 
dar și frumos 
duelurilor, prin 
lor. Drin efortul 
turor jucătorilor 
oermis momente 
primul si pînă în ultimul mi
nut. Brașovenii au uitat re
pede trista poveste din partida 
cu Gloria Buzău (2—3 oe teren 
propriu, duminica trecută) si 
s-au mobilizat exemplar, pen
tru a da o replică viguroasă 
liderului campionatului. Ei 
brașovenii, au început mai bine 
jocul au atacat in viteză (în 
min. 7 Șoarece a executat pla
sat. dar nu destul de puternic, 
o lovitură de la 20 m). dar 
prima mare ocazie au avut-o 
bucurestenii. în min. 16. cînd 
Stoica, deschis în adincime de

S.G BACĂU 
POUTEHMCA IAȘI

3 (»>
1 (U

Stadion „23 August' ; teren foorte 
tam ; timp eoros, ’•o» : -
etate • 000 Statal : te-« (P» peoriă : 
ț-e Contere : 8-2. Ae «orctei i A 
VADANB («ta. 5). G SOLOMON
(arin. W), ANDRJEȘ («ta. M - din 
11 «). respectiv DAMASCHIN (mta. 
30).

S.G BACAU : Voinea - Andries. 
Cărpuef. C SOLOMON, Ditai - A- 
VADANE1. ADOLF. V-scroonu - SOL 
MAN. kmeu («in- 45 Artem). Penort.

POUȚEHNICA : Bucv - Sigmirean. 
Anton. URSU. Munteonu - Burdu- 
jon (min. 85 Duțmcnu). PAVELIUG 
Gheorghiu. BIRO — DAMASCHIN, 
Sertov (min. 80 Agochi).

A arbitrat foarte bine ■ Cr. Teodo- 
resce (Burau) ; la linie : C. Gheor- 
ghe (Suceava) ,i T. Cruoeoou (Te-

Cartonase galbene : GHEORGHIU. 
MUNTEANU. SI6MIREAN, G SOLO
MON.

Cartonata roși' 5 SIGMIREAN (min. 
71).

Trofeul Petschovschi : 9. 
la speranțe : 4-0 (1-0).

venit in atac, se strecoară abil 
printre adversari și reia în 
plasă : 2—1. Gazdele presează, 
dar, deși în inferioritate nu
merică (Sigmirean eliminat in 
min. 71 pentru injurii aduse 
arbitrului), ieșenii au o mare 
ocazie de egalare In min. 80, 
cînd Voinea salvează în 6 m la 
acțiunea lui Sertov, In urma 
căreia ieșeanul va părăsi te
renul accidentat. Finalul apar
ține lui Sport Club ți in min. 
86 o cursă impetuoasă a lui C. 
Solomon nu poate fi oprii* de- 
cii prin fault in careu. Penal
ty ul acordat este transformat 
sigur de
bilește • 
formă eu 

ANDRIEȘ. care sia- 
diferență de scor con- 
diferența din Joc.

Rodu URZICEANU

prin Palea, care expediază o lo
vitură liberă pe lingă „vinclu*. 
Ofensiv* formației F.C. Olt v* 
fi concretizată în min. 16. prin 
KALLO : Eftimie îi pasează 
inteligent, „optarul" învingăto
rilor pătrunde in careu, face 
eitiva pași si sutează plasat : 
1—0. Deși Chimia începe să se 
„vadă“ ceva mai mult, remar- 
cîndu-se combinațiile dintre 
Teleșpan si Gingu (în min. 20. 
Nitu scoate greu un „can" al 
lui Gingu). tot F.C. Olt mar
chează in min. 23 : Ia un corner 
executat 
junge Ia 
trat (si 
Urmează lovitură eu capul 

doua oară vilcenii 
la centru. Autorul

CU 
de

de 
lo- 

Chimia joacă 
decis si trece pe 
in min. 50 si 51. 
are de fiecare dată 
intervenții, blocînd 
picioarele lui Gîngu

de Kallo mingea a- 
M. POPESCU. Infil- 

ncmarcat) pe centru.
o

si pentru * 
pun minge* 
golului are o ocazie rarisimă 
In min. 34. cînd se va afla 
mingea la picior la 10 m 
poarta părăsită de Mirzea...

După pauză, impulsionată 
Ancuta. proaspăt jntrat în 
cui lui Iovan. 
ceva mai 
lingă gol 
cînd Nițu 
excelente 
balonul în 
si Vergu. Sînt momente în care 
Chimia luptă din răsputeri pen
tru reducerea scorului. în min. 
54. din nou Vergu. apoi An- 
tuta (min. 55) si Gingu in mi
nutul următor puteau marca, 
dar din nou Nitu este 1* post. 
Spre final. F.C. Olt revine In 
atac si. în min. 79. este pe 
punctul de a face 3—0. prin 
Turcu. ___
șansa, șutind peste poartă. Pe 
scurt, un joc curat, plăcut o- 
chiulul. dar fără virtuți teh
nice deosebite.

Mirceo TUDORAN

dar acesta irosește

fost blocat.
22. ins*, apirarea

Pițurcă. a
In min.

Stelei, prea răsfirată și nea
tentă (Bumbescu si B&rbulescu), 
a permis lui SPIREA o inter
cepție ușoară, a urmat o curs* 
scurtă, un sut ne lingă Duea- 
dam și Steaua a primit astfel 
*1 3-lea gol în camuionat.

Jocul s-a „aprins" si mai 
mult, două bune situații de gol 
(min. 36 Gherghe si min. 39 
Pițurcă) crefațînd golul egali
zator din min. 40 : Manciu nu 
l-a putut opri pe Balint. a- 
eesta a pătruns in eareu. a 
șutat foarte tare. Polgar a res
pins in fată, nimeni n-a mai 
intervenit și același BALINT 
a reluat în gol : 1—1.

Și repriza secundă s-a des
fășurat la același nivel bun. 
numai că in această parte a 
meciului nu s-au mai înscris 
goluri. A fost repriza unor 
mari ocazii ratate 1 Iar prima 
dintre ele a aparținut stelisti- 
lor. Pițurcă trezindu-se în min 
47 in fața Iui Polgar. uluin- 
du-se si șutind slab si imprecis, 
în min. 54. un spectaculos „cap" 
al lui Gherghe a fost prins 
printr-un plonjon sigur, de Du
ca dam. Le poarta cealaltă, in 
min. 68. fază trasă parcă la 
indigo cu cea de mai sus. a- 
vînd ea protagoniști pe Radu 
II ți Polgar.

Finalul acestui meci fierbinte 
a aparținut in întregime jucă
torilor gazdă în ultimele 10 
minute, pe fondul unei oare- 
cari mulțumiri a echipei bucu- 
restene. brașovenii au tîsnit de 
3 ori 
(min. 
și 89)

spre victorie dar Spirea
80) si Hîrsan (min. 83 
an irosit golul victoriei.

Laurențiu
/■

DUMITRESCU

28 (prin tele-

confirmă faotul că e- 
din Valea Jiului traver- 
o perioadă critică. De 
zile, conducerea tehnică

PETROȘANI, 
fon). Jiul, după trei infrîngeri 
consecutive, n-a reușit decit o 
„remiză", care înseamnă. în 
fapt un nou... eșec. Egalul de 
astăzi 
chipa 
sează 
cîteva 
a echipei a fost preluată de 
portarul Cavai. iar in ceea ce 
privește alcătuirea unui „11“ 
capabil de a obține rezultate 
favorabile există destule semne 
de întrebare. Asa. de exem
plu. Vizitiu, introdus In for
mație. nu este încă refăcut 
după un mai vechi accident. 
Lasconi a suferit o ruptură 
musculară la ultimul antrena
ment. iar Florescu avînd două 
cartonase galbene, nu a putut 
fi folosit. O Încercare de a 
salva cit de cit situația : rea
ducerea lui Sălăian de la Mi
nerul Lupeni. unde a activat 
în ultimul an si jumătate. In 
asemenea condiții. Jiul s-a 
străduit, totuși, să obțină vic
toria. însă ofensiva sa. atît In 
prima repriză, cit și după pauză, 
• fost fără orizont cu încer-

A SA. TG. MUREȘ 
UNIV. CRAIOVA

2
O

teren exce- 
clrco

Stadion ,,23 August" ; 
lent, timp frumos ; spectatori — 
8.000. Șuturi : 16—10 (pe poortâ 8—2). 
Camere : 7—3. Au marcat , L. MAR
TON (mfn. 24) jl OORCERJ (mfn. 
»).

AS.A : Naște — Ssatio. Jenei, IS- 
PIR, FODOR - L. POPA. G llie 
(min. 87 V. Morton). BOTEZAN - 
CIORCERI (min. 85 Vargo). Muntean. 
L MARTON.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung - 
Bleu, Ștefdnescu. Tilihol. MANAILA - 
Țideanu, Irimescu, Beldeonu (min. 55 
Sorohon) — GEOLGAU. Câmâtoru, 
Cirțu (min. 28 O. Popescu).

A arbitrat sotislocdlor N. Dlnescu 
(Rm Vllceo) ; Io Itale — cu greșeli 
— R. Matei >1 D. Monole (ambii din 
București).

Cartonațe galbene : 
Trofeul FctschoncM :
U> speronfe : 6-0,

IRIMESCU. ».

e-

TG. MUREȘ, 28 (prin telefon).
Emoții mari, pentru tinăra 

formație gazdă, înaintea aces
tui meci. Adversara sa, o 
chipă de talie europeană, U
niversitatea Craiova, învinsese 
de 3 ori aici, pe Mureș, unde mai 
reușise și trei egaiuri, ultimul 
în campionatul trecut, cind mu
reșenii aveau în echipă un in
ternațional cu experiență, 
Bolbni. Acum, insă, stimulată 
moral de „remiza* de la 
mițoara. tînăra formație 
Tîrgu Mureș a vrut să

Tl- 
din 

•rate

UN MECI CU DOI ÎNVINGĂTORIk e n

a- 
cei 

joc) 
mai slabă jumătate de 

campionat, 
lucid, 

destul 
scoru- 

minulul 9 : Oancea a 
o minge In preajma 
feroviar, i-a pasat 
BOLBA, care a gu
și precis în sting» lui 

Gazdele au căutat să

Probabil că nouă din zece 
„pronosportiști" au plasat pe 
Rapid „solist" pe buletinele 
lor. Cel mult un „x” a primit 
„Poli" din partea curajoșilor... 
Așa se și anunța partida de pe 
Giulești judecată prin prisma 
„calculelor hîrtiei". în teren, 
cum se întimplă nu o dată în 
fotbal, lucrurile s-au petre
cut eu totul^altfel. Explicația 
victoriei timișorene trebuie 
căutată în special în compor
tarea oaspeților în prima parte 
a meciului. Spre deosebire de 
Rapid, care a făcut (după 
Crmațiile multora dintre 
ce au urmărit-o joc de 
cea 
meci din actualul 
timișorenii au acționat 
clar și decis, obținînd 
de rapid deschiderea 
lui. Era 
„lucrai" 
careului 
scurt Iui 
iat scurt 
Trader.
răspundă prin acțiuni pozițio
nale, dar au reușit foarte 
să pună în pericol poarta 
Moise. Dimpotrivă, elevii 
Dembrovschi, conduși fără gre
șeală de Dumitru (excelent în 
postul de „libero") și benefi
ciind de o aetivă linie de mij
loc, și-au lansat mereu „vîr- 
furile", pe Bolba și Oancea. 
Ei au avut cîteva acțiuni peri
culoase, ca acelea din min. 31 
(Vlătănescu) min. 40 (Bolba), 
min. 41 (A. Manea). Situația 
cea mai clară a Rapidului am 
notat-o în min. 43 (Moise a 
plonjat în picioarele lui Goan
ță).

Repriza a doua, 
spectaculoasă, ne-a 
Rapid mai sigură 
juoind mal repede, 
tuind prin utilzarea 
mingilor înalte, pradă 

rar 
Iui 
lui

mult mai 
arătat pe 
în acțiuni, 
dar păcă- 
excesivă a 

ușoară

PUNCT DIN OPT !
cări individuale de pătrundere 
prin apărarea adversă sau cu 
centrări Înalte. în careu — res
pinse cu destulă ușurință de 
Pinter. Bolos si Weissenbacher.

In primele minute ale parti- 
Baia Mare s-a pre- 
o echipă venită la 

să scoată un rezultat 
Pe fondul jocului de

dei. F.C. 
zentat ca 
Petroșani 
favorabil, 
tatonare de la miilocul tere
nului, in min. 4 Roznai a fă
cut o eursă pe partea dreaptă, 
a centrat in careu si MURE- 
ȘAN. scăpat de sub suprave
gherea fundașilor centrali ad
vers), l-a invins. cu o lovitură 
de cap, pe Cavai : 0—1. După 
trei minute. F.C. Baia Mare a 
fost la un pas de 2—0 : Bălan, 
aflat la 30 m. l-a văzut pe 
Cavai Ieșit din noartă. dar a 
șutat milimetric De linsă bară ! 
Tn min. 38. o nouă cursă a lui 
Roznai pe dreapta si de astă 
dată Vizitiu a degalat balonul 
din fata lui D. Moldovan

După pauză. Jiul a dominat, 
uneori categoric, a obtinut zece 
lovituri de colt, dar abia in 
min. 78 a reușit egalitatea. In 
acest minut, după executarea 

CRAIOVENII AU SCAPAT
telespectatorilor talentele sale, 
și a reușit, după un joc foar
te bun, aplaudat, în fața unui 
adversar cu nume. Echipa gaz
dă a știut prin elan și fante
zie să contracareze experiența 
adversarului, să se arunce în 
valuri, în atacuri care aveau 
să le aducă, pînă la urmă, cele 
două goluri ale victoriei. Prima 
acțiune o semnase excelentul 
Botezan, în min. 15, cînd a sla- 
lomat printre fundașii olteni, 
iar întîinl gol avea să vină in 
min. 24, cînd L. MARTON a 
înscris de la un pas de poartă, 
din faț* lui Ștefănescu. după 
ce-i pasase I- Popa, aflat ini
țial in ofsaid, nesemnalizat de 
R. Matei ! Lung se va 
unui al doilea gol în 
la șutul Iul Cî or ceri 
reul mic, fază care-i 
puțin pe craioveni. Și 
au prima ocazie in 
prin Cămătaru (primul 
poartă !), Geolgău în min.
se află ți 
bună, Naște 
min. 33 In 
iar în
Bănie 
scrie, 
măfaru 
chipierul său O. Popescu, 
recunoscut de el, dar interzis de 
regulament.

După pauză, echipe craio-

opune 
min. 28, 
din ca- 
trezește 
aceștia 

min. 29. 
șut pe 

30 
el într-o situație 
iese salvator in 
fața lui Mănăilă. 

36 studenții din 
ta- 

Că- 
coe- 
fapt

min.
reușesc chiar să 

Ins* mai înainte 
se sprijinise ne

RAPID
„POLI* TIMIȘOARA

0
1 (1)

circa
Stadion Oiulețti ; teren bun ; timp 

fovorebil . ipectotori :
20 000 Șuturi : 13-13 (pe pom<« : 
7-5). Cornere : 6-4. A marcat :
BOLBA (min. 9).

RAPID : Țoader — Marinescu, GRI
GORE, Saineș, Bacoș — Goonțâ (min. 
71 T>râ), Agiu, Rado (elim. min. 
83), Șt. Popa (min. 44 ION ION) — 
CloocS, N. MANEA.

POUȚEHNICA TIMIȘOARA : Moise 
- Pascu, VUȘCAN, DUMfȚRU, Leh
man - VLĂTĂNESCU, A. MANEA 
(min. 85 Murețan). Rotoriu, Glu- 

chici - OANCEA, BOLBA (min. S3 
Bozeșan H).

A arbitrat bine Fl. Popescu ; la 
linie : A. Morolanu (ambii din Plo- 

Necjvlescu (Țîrgoviște).
------- GIU-

A.
Iești) ți S. -----,-------- ----„

Cartonașe galbene : AGIU, 
CHICI.

Cartonașe . 
Trofeul Petschovschi : 10. 
la speranțe : 1-0 (0-0).

roșii : RADA.

pentru Vușcan (in special) și 
ceilalți coechipieri din apăra
re, care au respins totul. Pe 
contraatac, „Poli" a zvicnit de 
cîteva ori, a avut ocazii și, 
după ce a scăpat de presiunea 
„sfertului de oră" rapidist de 
după pauză (min. 46 — Cioacă, 
min. 51 Goanță, min. 60 iarăși 
Goanță au avut ocazii favora
bile), s-a aflat foarte a- 
proape dc mărirea avantajului 
în același minut (78) cînd Toa- 
der a intervenit excepțional, 
respingind în corner șuturile 
expediate de Vlătănescu și, 
respectiv, Oancea. Dar și Moise 
se va opune egalării, în minu
tul 90, reținind chiar pe linia 
porții balonul trimis cu capul 
de Grigore ! în final am notat 
apariția unui alt învingător, în 
afara celui de pe gazon : pu
blicul Giuleștiului, care i-a a- 
pLauda_ț_șportiv pe fotbaliștii 
din Timișoara.

Eftimie IONESCU

JIUL PETROȘANI 
F.C. BAIA MARE

1 (0)
1 (1>

bun ;____ _ . timp 
circa 3 000. Șu- 

13—9 (pe poartă : 6—3). Cor- 
12—1. Au marcat : VARGA 
76), respectiv MUREȘAN

Stadion Jiul ; teren 
noros : spectatori ' 
turi :
nere :
(min. 
(min. 4).

JIUL : Cavoi — P. Grigore, M. 
Popa, Vizitiu, Stana — DOSAN, Că
lin (min. 56 V. Popo), Varga — Stol- 
nescu (min. 71 Hefwe4), Sălăjon, BA- 
LUȚA.

F.G
(min. - ...
Weissenbocher — Sobâu, 
Mureșan — Sepl, D. Moldovan, ROZ
NAI (min. 84 Cetonă).

A arbitrat bine Dan Petrescu ; la 
Hale : M. Nicutescu |l M. Toncea 
(toll din București).

Cartonașe galbene :
Trofeul Petschovschi
la speranțe : 2—1

BAIA MARE : Mia - Areianov 
56 Rot), PINTER. BOLOȘ.

* • - BALAN,

VARGA. 
■ ♦. 
(2-D.

Învălmășealaunui corner, prin 
creată in careu VARGA a ex
pediat balonul in poartă : 1—1. 
Finalul a fost fierbinte, am
bele formații irosind cîteva o- 
cazii de a 
riei.

marca colul victo-

Pompiliu VINTILA

UȘOR»
veanâ are minute care tre

in rindul supor- 
Dar, in min. 48 

inter-

5
zesc speranțe 
terilor săi. 
după ce Naște ratează 
cepția, Geolgău ratează egala- 

din 
mai 

al
rea și „ll“-le doljean este 
nou dominat, făcînd tot i 
greu față valului ofensiv 
localnicilor.

In min. 55 CIORCERI 
„întoarce" superb „in 12 
și trimite balonul in goi,

Și 
o e- 
in- 
lui

se 
m“ 

____ | ____ _ la 
vinclu. Craiovenii, obosiți, fără 
Negrilă, Ungureanu, Bălăci 
Adrian Popescu, par acum 
chipă oarecare și numai 
tervențlile salvatoare ale 
Lung în min. 61 șj 90 și Ște
fănescu (min. 63) sau lipsa de 
experiență a talentaților ju
cători din Tîrgu Mureș fac ca 
scorul să nu ia proporții. 
Pentru că au existat mari o- 
cazli in min. 67 (Botezan) și, 
mai ales, în min. 80, cînd 
Ciorceri ți L. Popa ț-»u ju
cat pur ți țimplu eu apăra
rea craioveană, Insă șl cu „ta
bela de marcaj, ratind neper- 
mîs. Ceea ce Insă nu reduce 
numărul aplauzelor pentru e- 
voluția deosebită • echipei lui 
Ispir în fața unui adversar 
care astăzi aici, la Tîrgu Mu
reș, n-a existat decît eu. „ nu
mele.

Mircea M. iONESCU



180 DE MINUTE DE JOC FĂRĂ GOL!
GLORIA 8UZĂU 0
OINAMO 0

Siad son Gloria ; teren bun ; timp 
favorabil ; spectatori - circa 20-000. 
Șuturi : 15—12 (pe poartă : 4—5).
Cernere : 6-5.

GLORIA : Lazâr — Nâstaee, TICÂ, 
Mîrcea, TULPAN — Șt/muianscM, BA
LAUR, Ghizdeami (min. 83 Andrieseî) 
— State, Cramer, MARCU.

DINAMO : Moraru - REDNIC, AL. 
N1COLAE, I. MARIN, STANESCU - 
AniL-wv®, Dragnets (mln. 78 O. Mcl- 
dovan), Tolba — Țălnar (mîn. 60. V. 
Radu), Augustin, Orac.

A arbitrat foarte bine A. Gheorghe 
'P. Neam» î te linte : I. Velea (Cra
iova) $î A. Camânescu (Bacâu).

Trofeul Petschovschi ; 9.
La speranțe • 0-0.

BUZĂU, ÎS (prin telefon). 
Meciul dintre formația locală, 
performera etapei trecute, și e- 
chipa campioană a fost așteptat 
aici cu un enorm interes. încă 
de la ora 10 dimineața primele 
grupuri de spectatori solicitau 
deschiderea porților stadionu
lui. iar la 12 tribunele deve
niseră arhiplini. Această aflu
ență record a publicului buzo- 
lan a fost recompensată mai 
întîi printr-un toc foarte bun 
oferit de echipele de speranțe, 
care a avut de toate. în afară

CÎND N-AI ATAC, VAI DE APĂRARE
SPORTUL STUD. 3 (1)
F.C. BIHOR i (i)

Stadion Sportul studențesc : teren 
toarte bun ; timp frumos ; specta
tori - circa 3.000. Șuturi : 16—10 (pe 
poartă s 10—4). Corner. : 11—3. Au 
marcat : BOZEȘAN (min. IO), ȚER- 
HEȘ (mfn. 51), HAGI (min. 54 — din 
H m), respectiv ZARE (min. 19).

SPORTUt STUDENȚESC : Speriate 
— M, Mihail, PANA, Muntean» I, 
O. POPESCU - TERHEȘ, Șerbănică. 
BOZEȘAN — Bucurescu (min. 72 FI. 
Grigore), M. Sandu, HAGI (min. 74 
Burchel*),

F.C. BIHOR s BAI AZS - DIANU, 
ZARE, Dumitrescu. Nips — Țamcț, Bi-, 
«oc, N. MUREȘAN — Crițan (min. 83 
Harșanl), Grosu, Georgescu (min. 59 
L Gheorghe).

A arbitrat toarte bine 1. Igna (Ți- 
mițoara), la linie : Gh. Țoth (Aiud) 
,1 V. Antohi (lăți).

Cartonașe galbene : ȘALAZS. 
jrofeul Pelschovschi : 10.
La speranțe : 1—1 (O-O).

Fără trei titulari in apărare 
(Iorgulescu, Cazan, Muntea- 
nu II), se părea că bucurește- 
nii vor avea dificultăți in fața 
unui atac percutant pînă acum 
fCrișan, Grosu, Georgescu). 
Dar cele trei improvizații — cu 
Pană și Munteanu I fundași 
centrali și cu D. Popescu pe 
flancul sting al apărării — au 
reușit să stăvilească palidele 
încercări de pătrundere ale 
„trioului" ofensiv bihorean, 
lipsit de incisivitate și inspi
rație la finalizare. Astfel că, 
1® timp ce apărarea orădeană, 
in frunte cu Zare, a luptat din 
greu pentru a stăvili iureșul 
.,alb-ncgrilor“, iar linia de mij
loc și-a tăcut șl ea datoria, *- 
tacul oaspeților nu prea ș-a 
văzut. Meciul a Început sub 
semnul echilibrului, iar tn 
min. 3 Speriatu a fost obligat

REDUTA
CORVINUL HUNEDOARA 2 (1) 
F.C. ARGEȘ 0

Stadion Corvinul ; teren bun ; 
ftmp favorabil ; ipenlatori - circa 
K) 000. Șuturi * 12—10 (pe poartă :
4-7). Cornere s 12-3. Au marcat i 
ZLEIN (min. 7). VAETUȘ (min. 89).

CORVINUL i ALEXA — Nicșa (min. 
«7 Bogdan). Dubtoeiuc. MĂRGINEAN. 
Nan - Petcu. MATEUȚ, KLEIN - 
GABOR. Cojocaru (min. SI Țimo- 
vecmu), Vâetuj.

F.C. ARGEȘ t ttiescu — Voicu. FU 
MARIN, Stanau, Tănase - Badea. 
MOICEANU (min. Z3 Margelatu). ta- 
rânescu — Pană pn'm. 80 Nită). ta 
•at, NICA.

A arbitrai foarte bine M. Constan
ți ne seu | ta linie : N. Voi nea »l P. 
•lescu (toți din București).

Cartonașe galbene : BADEA.
Trofeul Petschovschi : 10.
Le speranțe s 1—2 (1-0).

HUNEDOARA, 28 (prin te
lefon). Cînd, in min. 7, KLEIN 
a deschis scorul dintr-a lovi
tură liberă de la 20 m, șutind 
intr-o minge eare a ricoșat din 
doi adversari și un coechipier, 
derutindu-l eu acest zig zag ne
obișnuit pe portarul Iliescu, 
toată lumea a zîmbit mulțu
mită, conslderînd. întîmplarea 

de goluri. Spre regretul celor 
din tribune, nici partida ve
detă. dintre primele garnituri, 
deși nu lipsită de unele cali
tăți. n-a adus nimic in plus 
sub raportul eficacității, ea 
încheindu-se. .de asemenea, eu 
un scor alb. Un rezultat egal, 
așadar, pe care — după aspec
tul general al locului — U 
socotim echitabil. In absenta 
unora dintre titulari (la Gloria 
mai multi la număr — Comă- 
nescu. Petrache. Zahiu. D. Geor
gescu ; la Dinamo — Suciu. 
Movilă), ambele echipe au e- 
voluat cu vădită prudentă, 
preocuparea lor principală fiind 
de a nu primi soL Așa se si 
explică randamentul superior 
al compartimentelor defensive, 
comparativ cu acela al liniilor 
din fată. De altfel, in majo
ritatea celor 90 de minute, jo
cul s-a desfășurat la mijlocul 
terenului, mingea circulînd In
tre cele două careuri de 18 m. 
care au constituit adevărate 
baraje greu de depășit Firește 
că. uneori, s-a putut trece si 
prin aceste barate, dar ase
menea situații nu au avut 
frecventa dorită de public. în 
plus, chiar sl atunci cînd au 
apărut ocazii mai clare de sol. 
ele au rămas nefructificate fie 
din cauza pripelii sau impre

să iasă In afara careului mare 
și să degajeze cu piciorul din 
fața lui Georgescu, scăpat pe 
contraatac. Studenții lși reiau 
șirul atacurilor și, în min. 10, 
M. Sandu, printr-un spectacu
los plonjon, II evidențiază pe 
Balazs. Peste un minut Zare 
face o cursă de 60 m (!). 
driblează trei adversari și tri
mite pe sub Speriatu spre 
poarta goală, dar M. Marian.

Splendida lovitură cu capul a lui Bo.-eșan 1-a lăsat fără replică 
pe portarul Balazs și Sportul a deschis scorul

> Foto : A. NEAGU
cu un ultim efort evita des
chiderea scorulut In min. )ș 
insă, la un corner executat de 
Bucurescu, BOZEȘAN se înal
ță, parcă împins de un resort. 
ă reia fulgerător cu capul, în 
Clasă, lăsindu-I fără replică pe 
portarul arădean. Golul este 
urmat de o mare ratare a lui 
Bucurescu (min. 18) care, de 
altfel, s-a cam jucat eu oca-

ARGEȘEANĂ A
preludiul unei suite de goluri 
care să confirme victoria fru
moasă (4—2) din etapa pre
cedentă, în fața temutului 
Sportul studențesc. Optimismul 
tribunei a fost, în parte, infir
mat, în primul rind de F. C. 
Argeș, care a optat pentru un 
joc de apărare, cu efectivul 
grupat In propriul careu, 
pulsînd, uneori, și pe contra
atac, atunci cînd rapidul și in
sistentul Nica beneficia de ser
viciul mijlocașilor săi ultrade- 
fensivl. In condițiile acestea, 
desenul meciului a fost sim
plu : Intensă dominare terito
rială a gazdelor, .ruptă* dteo- 
dată de lansările în adincime 
ale nr. II argeșean, angajat in- 
tr-un permanent și aspru duel 
cu Mărginean, destoinicul său 
om de marcaj. Dar presiunea 
Corvinului nu s-a putut mate
rializa multă vreme, căci min
gile aeriene n-au putut fi fruc
tificate de Cojocaru, rigid și 
bine păzit, de altfel. Cealaltă 
variantă aleasă — șuturile de 
la distanță — n-a putut să dea 
nici ea roade, reglarea tirului 
fiind amînată la infinit

Din tiphrul acestui joc s-a 
ieșit, totuși, de cîteva ori, în a 

ciziei înaintașilor, fie datorită 
intervențiilor prompte ale ce
lor doi portari.

In prima repriză, asemenea 
ocazii s-au produs in min. 26 
(sut pc lingă poartă al lui Su- 
mulanschi) și mal ales In fi
nalul el. care a constituit pe
rioada cca mal fierbinte a 
meciului (min. 40 — excelentă 
preluare In careu a lui Drag- 
nea. urmată insă de un sut 
slab ; In același minut, pă
trundere Sumulanschl si sut 

, narat de Moraru ; min. 41 — 
'lovitură liberă executată de 

Orac la păianjen si reflex al 
portarului Lazăr : min. 42 — 
centrare a lui Marcu. reluată 
de Cramer si excelentă inter
venție a lui Moraru).

După pauză, oaspeții trec prin 
mari emoții în min. 56 cînd. 
la un sut al lui Ghizdeanu. 
oortarul Moraru nu poate re
tine. mingea se lovește de 
bară si este scoasă apoi in 
corner. 20 de minute mai tlr- 
ziu. după o acțiune ne cartea 
stingă. Tulba trimite mingea 
in bara laterală, pentru ca tn 
minutul următor portarul bu- 
zoian să fie nevoit a ieși in 
afara careului de 16 m pentru 
a-1 bloca pe Andone. scăpat 
singur.

Constantin FIRÂNESCU

• V •

ziile. în min. 19 survine ega- 
larea : ZARE primește o pasă 
Ia 30 m și șutează violent la 
semiinălțime. sub privirile ne
putincioase ale lui Speriatu. în 
min. 40. o cursă „tip Hagi“, 
încheiată cu o excelentă cen
trare pe jos, este irosită de 
Bucurescu. de la numai 
2 m (!!.').

început de repriză secundă la 
fel de echilihrat dar numai

Pînă in min. 51, cind TERHEȘ 
finalizează, cu un șut plasat, 
o frumoasă acțiune de atac a 
bucureștenilor. Peste 3 minute 
tinărul fundaș D. Popescu pă
trunde cu hotărire in careu, 
este ținut de Zare și penai- 
lyul este transformat impara- 
bii de HAGI.

Gheorghe NERTEA

CEDAT
doua repriză. în min. 52, cind 
Ignat, epuizat n-a mai putut 
finaliza tn fața porții goale, 
după o cursă solitară de 40 m. 
în min. 62, cînd Nica l-a pus 
la grea încercare pe Alexa, 
care a respins, in-extremis, in 
corner. In min. 73, cind Gabor 
a centrat excelent șr Timovea- 
nu a reluat în bară. In min. 89, 
cînd, la o centrare asemănă
toare a aceluiași Gabor, VAE- 
TUȘ a înscris, in fine, readu- 
cind liniștea in tabăra unei e- 
chipe care își supraestimase 
forțele după meciul deplin reu
șit din etapa precedentă.

Ion CU PEN

ADNINlSIRAflA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 28 OCTOMBRIE 1984. Faza I. 
Extragerea I : 79 43 «7 35 52 41 
59 9 37 ; Extragerea a II-a : tt 
21295358 89 972085; Faza a 
II-a. Extragerea a HI-a : 22 S3 
14 19 8 75 71 79 57 ; Extragerea 
a IV-a : 78 83 51 17 61 7 9 51 
2T ; Extragerea a V-a : 86 74 M 
26 8 25 22 49 24 ; Extragerea a 
Vl-a : 58 37 36 61 71 40 30 5 43 ; 
Extragerea a Vil-a : 59 47 60 59

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
• Petrolul Ploiești, la prima infrîngere, cedează șefia seriei I 
echipei Dunărea C.S.U. Galați • Dinamo Victoria București (se
ria a ll-a) ți „U* Cluj-Napoca (seria a III-a) — in continuare li
dere • Oaspeții — doar 6 puncte • Progresul Vulcan București, 

din nou victorie in deplasare
Șl eșalonul secund continuă să rețină atenția Iubitorilor fotbalului 1 

Etapa a io-a a Diviziei ,,B“ a tost caracterizată, in general, de rezul
tate scontate, punctată insă șl de unele surprize. Din rlndu.1 acestora, 
semnalăm tntringerea fostei lidere a seriei I, Petrolul Ploiești, la 
Pașcani, petroliștii afllndu-se pentru prima oară în acest campionat 
tu postură de tnvinșt, lnsuoces care l-a permis celeilalte pretendente 
ta revenirea tn „A*. Dunărea C.S.U. Galați, să preia conducerea în 
această serie. Apropo da echipele cu pretenții la promovarea pe prima 
scenă, să menționăm tnfringarea echipei C.S. Tirgoviște la Alexandria, 
precum șl victoriile anticipate ale formațiilor Dinamo Victoria București 
(Seria a H-a), „U« CluJ-Napoca. C.S.M. Reșița (seria a III-a), bucu- 
roștenil șl clujenii afllndu-se tn continuare în fruntea seriilor respec
tive. tn disputa „gazde-oaspețl", scorul etapei este favorabil echipelor 
care au evoluat pe teren propriu, formațiile vizitatoare „recoltînd“ doar 
< puncte, dintre oare o victorie, realizată de Progresul Vulcan Bucu
rești la Mediaș, bucureștenll parcurgînd un traseu-surprlză în acest 
tur : infrîngeti acasă, viotoril tn deplasare 1 Cu cite un punct au 
plecat acasă Oțelul Galați, Metalul București, Aurul Brad și Minerul 
Lupeni.

Seria I ------------------------------ ?----------------------------
DUNÂREA C.S.U. GALAȚI — 

F.C'.M. PROGRESUL BRAILa 
1—8 (0—#) : Valșcovld (min. 50 — 
ffin 11 m).

C.P.H. PAȘCANI — PETROLUL 
PLOIEȘTI 1—• <•—4) : Irtmla
(min 76).

CHIMIA FĂLTICENI — F. C. 
CONSTANȚA t—« (1—6) : Anto
nio (min. 1). Neacșu (mim. 50).

C.S.M. SUCEAVA — METALUL 
PLOPENI 3—4 (1—4) : Păluș
(min. 48), Buliga (min. 88). Ca
fenea (min. 72)

C. S. BOTOȘANI — A S. Ml- 
Z1L 1—0 (0—9) : Ene (min. 54), 
Sofron (min. 85). Luca (min. 84).

F.E.P.A. Hi BIRLAD — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 3—1 (1—0) ;
Sandu (min. 7), Crlstea (min. 
49). Bularda (min. 53). respectiv 
Berceanu (min. 89 — din 11 m).

OLIMPIA KM. SARAT — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 3—0 
(2—0) : Oprea (min. 30. 45 șl 04).

PRAHOVA PLOIEȘTI — OȚE
LUL GALAȚI 1—1 (0—1) î Lam- 
bru (min 84). respectiv Popesc» 
(min. 3).

PARTIZANUL BACAU — Me 
TALUL MANGALIA 3—0 (1—0) :
Rachieru (min. 35). Morar» 
(min. 73 și 84).

Relatări de la T. Slrtopol. 
C. Enea. D. Crăciun. L Mlndres-

Seria a Il-a---------------------------------- -
DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — CARP AȚI MIRȘA 3—1 
ȚI—1) : Ursu (mln. H șl 80). 
Cuslov (min. 88). respectiv IJv- 
ciuc (min. 28).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — C.S.M. DROBETA 
TR. SEVERIN 2—0 (1—0) : P. Du
mitru (min. 29 — din 11 m).
Dragne (ml a 83)

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — FLA- 
CARA AUTOMECANICA MO- 
RENI 6—1 (2—0) : Culda (min. 24 
și 61). Rotar (mim. 36), Gabel 
(min. 46), Barna (min. 72). Be
leaua (min. 75), respectiv Stoi- 
ciu (min. 53).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 1—0 
(1—0) ; Rădulescu (min. 14) ; 
meciul s-a disputat la Codlea.

TRACTORUL BRAȘOV — CH1- 
MICA TIRNAVENI 4—1 (1—0) ;
Cimpean (min. 20 — din 11 m), 
Marcăș (min. 50 șl 68), Dudaș 
(min. 5d). respectiv Cenan (min. 
70).

MINERUL MOTRU — META
LUL BUCUREȘTI 0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 1—2 (o—1) : Harbădă (min. 
77), respectiv Pena (min. 24), 
Bolborea (min. 73)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
I. P. ALUMINIU SLATINA 5—0 
(2—0) : Tănase (min. 13 șl 32). 
Iancu (min. 60). Cristescu (min. 
64), Rada II (min. 80).

UNIREA ALEXANDRI A — C. S.

Seria a III-a -----
„U“ CLUJ-NAPOCA — GLO

RIA reșița 5—o (2—0) : Bucur 
(min. 11. 1» și 79), L. Moldovan 
(min. 54), Cimpeanu H (min. 80).

C. S. M. REȘIȚA — F. C. M. 
U. T. arad l-o (0—0) : Orme- 
mșau (min 85), Al. Cristian 
(min. 75). Uțiu . (mta. 80).

CLORIA BISTRIȚA — INDUS
TRIA S1RMEI C. TURZII 2—o 
(2—0) : Moga (min. 6 șl 18).

OLIMPIA SATU MARE — AU
RUL BRAD i—i (î—o) ; rabăca- 
riu (min. 23). respectiv Tirehl- 
olcl (nun. 79).

MINERUL CAVNIC — META
LURGISTUL CUGIR 4—0 (4—0) s 
Lueaci (min. 10), Hotlco (min. 
16), Buzgăa (min 28 șl 36).

AVtNTVL REGHIN — MURE
ȘUL EXPLORĂRI DEVA 2—0 
(1—0) : Hajnal (mia. 3). Sologub 
(min. 88).

STRUNGUL ARAD — UNIREA 
ALBA IULIA 3—0 (2—0) : Bus
(min. 11). Nedelcu (min. 30). 
Iov* (min. 89).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
ARMATURA ZALAU 1—0 (0—0) : 
Rlzea (min. 49).

C.F.R TIMIȘOARA — MINE
RUL LUPENI 0—0.

Relatări de la I. Lespuc, P. 
Fuchs, I. Toma, Z. Covaci, M. 

DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORIIEAlA
4 73 35 1 40; Extragerea a VlH-a: 4. F. C. Olt — Chimia Rm. V. 1
32 50 11 17 l K 5 28 91. 5. Rapid — Poli. Timișoara 2

6. Atalanita — NapoU 1
Fond total de dștiiguirl : 7. Avelltao — Udlnese 1

1.758.124 ]leL 8. Juventus — Roma X
9. Milan — Internazionale 1

PROGRAMUL CONCURSULUI L0. Sainpdorta — Torino X
PRONOSPORT lk Verona — Florentina 1

DIN 28 OCTOMBRIE 1984 12. Ban — Genoa 1
13. Pisa — Lecce 1

1. Jiul — F.C. Bala Mare x
1. Corvintd — F. C. Argeș 1 Fond total <U etștlguri:
X S. C. Bacău — PoHL lași 1 1.037.696 lei.

cu, T. Ungureanu, C. Burghclea, 
Th. Budescu, A. Crlstea, I. Iancu.

1. DONAREA C.S.U. 10 8 0 2 17- 8 10
2. Petrolul Ploiești 10 4 3 1 19- 7 15
3. F. G Constanța 10 4 1 3 21-10 13

4. C.F.R. Pașcani 10 4 1 3 17-14 13
9. C. S. Botoșani 10 9 1 4 14-11 11
4. Olimpia Rm. S. 10 9 1 4 17-15 11
7. Oțelul Galați 10 4 2 4 14-11 10
8. C.S.M. Suceava 10 4 2 4 18-17 10
9. Chimia Fălticeni 10 4 2 4 13-14 10

10. Prahova Ploiești 10 4 2 4 11-15 10
11. A. S. Mizil 10 4 2 4 15-22 10
12. Met Mangalia 10 4 1 9 14-15 9
13. Progresul Brâila 10 4 0 4 13-13 8
14. F.E.P.A. '74 10 4 0 4 12-18 8
15. Ceahlâul 10 2 3 5 17-21 7
14. Unirea D. Foc. 10 3 1 4 11-18 7
17. Partizanul 8c. 10 3 0 7 10—15 4
18. Met Plopenl 10 3 0 7 11-20 4

ETAPA VIITOARE (duminică 
4 noiembrie) : Metalul Manga
lia — C. S. Botoșani, A. S. Mi- 
zll — F.E.P.A. *74 Birlad. Ceah
lăul P. Neamț — F. C Con
stanța, F.C.M. Progresul Brăila — 
Petrolul Ploiești, Unirea Dlnamo 
Focșani — Chimia Fălticeni. Pra
hova Ploiești — C.F.R. Pașcani. 
Metaiiul Plopenl — Oțelul Galați, 
Dunărea C.S.U. Galați — Olim
pia Rm. Sărat, Partizanul Ba
cău — C.S.M. Suceava.

TIBGOVIȘTE 1—0 (0—0) : Vol-
dlă (min. 72).

Relatări de la F. Zaharla, N. 
Tokacek, I. Ionescu. N. Secelca- 
nu, V. Secăreanu, Gr. Jugănaru, 
M. Țacăl, G. Octavian, M. Bizon.

1. DINAMO VICT. 10 6 3 1 20-14 13
2. Mec. finâ. Buc. 10 4 1 3 14- 8 13

3. Șoimii Sibiu 10 5 2 3 20-10 12
4. Automatica Boc, 10 5 2 3 15- 8 12
5. Carpați Mîrșa 10 5 1 4 15-12 11
4. Autobuzul Buc. 10 4 2 4 15-12 10
7. Minerul Motru 10 3 4 3 6— 6 10
8. I.M.A.S.A. Sf. Gh. 10 4 2 4 9-14 10
9. Progr. Vulcan 10 4 î 5 13-14 9

10. Unirea Alex. 10 4 1 5 16-20 9
11. Chimica Țim, 10 4 1 5 14-20 9
12. Metalul Buc. 10 3 3 4 12-18 9
13. C. S. Ț-viște •) 10 4 3 3 17-10 8
14. Gax metan 10 4 0 6 14-16 8
ÎS. Tractorul Brașov 9 3 2 4 14-16 8
16. C.S.M. Dr. Țr. Sv. 10 4 0 4 13-17 8
17. 1. P. Aluminiu 10 2 4 4 13-20 8
18. Flacâra Moroni 9 3 0 6 10-15 8•) Echipâ penaj izatâ cu 3 puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
4 noiembrie) : I. P. Aluminiu 
Slatina — Gaz metan Mediaș, 
Unirea Alexandria — Autobuzul 
București. Metalul București — 
Tractorul Brașov, C, S. Tîrgoviș- 
te — Mecanică fină Steaua Bucu
rești. Automatica București — 
Chimica Tîrnăvenl. I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Carpați Mîr- 
șa. Progresul Vulcan Bucu
rești — Șoimii I.P.A. Sibiu. 
Flacăra Automecanlca Morenl — 
Dinamo Victoria București, 
C.S.M. Dnobeta Tr. Severin — 
Minerul Motru.

Palcău, C. Unea, o. Bcrbecaru. 
G. Muntean, L. Marton.

1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
t.
t.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15. 
1*.
17.
18.

„tr CJ.-NAPOCA 10 8 1 1 28- 6 17
GS.M. Reșița 10 7 2 1 15- 4 14
Gloria Bistrița . 10 7 1 2 19- 9 15
Minerul Cavnic 10 6 0 4 24-18 12
Aurul Brad 10''5 2 3 15-11 12
Strungul Arad 10 5 1 4 14-13 11
Armâtura Zalâu 10 9 1 4 43-14 11
Avîntul Reghin 10 4 2 4 13-11 18
GF.R. Țimișoara 10 4 2 4 8-10 19
Mureșul Deva 10 3 3 4 14-11 9
Minerul Luponi 18 3 3 4 15-19 9
Olimpia S. Maro 18 3 3 4 12-17 9
Sticla Turda 10 3 2 9 7-18 •
F.CM U.T-A 10 3 1 6 11-13 1
Metalurg. Cugfr 10 2 3 9 10-14 1
Ind. sirmei C-T- 10 2 2 6 11-19 9
Unirea Alba lulia 10 3 0 7 7-18 <
Gloria Reșița 18 2 1 7 7-26 5

ETAPA VIITOARE (duminică 
4 noiembrie) : Metalurgistul Cu- 
glr — Gloria Bistrița, Gloria 
Reșița — Strungul Arad, Mine
rul Lupeni — C.S.M. Reșița. 
F.C.M. U. T. Arad — ,.U" CluJ- 
Napoca, Aurul Brad — Sticla 
Arieșul Turda. Mureșul Explorări 
Deva — C.F.R. Timișoara, Indun- 
trLa sirmei C. Turzll — Minerul 
Cavnlc. Armătura Zalău — O- 
limpla Satu Mare, Unirea Alba 
lulla — Avtntul Reghin.



Divizia „a <ie ,./e, DOUA SURPRIZE
IN CAMPIONATUL FEMININ

și duminică au fost programate jocurile etapei a 7-a la feminin și a 8-a la
’ . . < au ___ ș _s oororil on olul fominin

Sîmbătă și duminică au fost programate jocurile etapei a (-a la iemmin și a o-a 
masculin în campionatele Diviziei „A* de volei. Două surprize ta campionatul feminin, 
la Bacău (unde lidera seriei a II-a, Chimia E . 
gere) și Ia Constanța. In rest, echipele mai bine cotate au cîștigat 
relativă ușurință. Iată amănunte de la meciuri și clasamentele :

Rm. Vîlcea, a suferit și ea prima înfrîn-... . - _M__M pyacasă sau afară

FEMININ Seria I
RAPID BUCUREȘTI — FA

RUL C.S.Ș. CONSTANȚA 1—3 
(—». 13. —5. —3). Fără Îndoia
lă, cel mai slab ]oc pe teren 
propriu prestat de giuleștene 
In acest sezon. Fiindcă, lingă 
slăbiciunile constante pe pos
turile coordonatoarei de joc 
(unde, totuși, Sofia Popa este 
parcă mai aproape de cerințe) 
și ale secundelor, sextetul rapi
dist a fost de data aceasta 
chiar mai șters ta cealaltă ju
mătate a sa. Îndeosebi Ileana 
Tîrnovean (de la care se aștep
ta mult in atac) afișind un se
nin și inexplicabil absenteism. 
Farul, care aspiră acum la un 
loc ta prima grupă valorică, 
deși te află la început de sta
bilizare a sextetului (cu Mari- 
nela Neacșu). a dominat dar 
partea a doua a medului, d-u 
ce ta setul secund, prin gafele 
la serviciu și preluare, a eobo- 
rit ptaă la nivelul învinsei 
sale, căreia i-a oferit prilejul 
setului de onoare. La eonstăn- 
țence au făcut mai alea Im
presie combinațiile de atac ale 
Doiniței Dimofte cu Maria E- 
saehe, precum și mai 
randament al tinerei 
Cazangiu, ta timp ee de 
gazde Sorina Nieulescn și Ce«- 
stanța Iorga s-au ridicat, une
ori, peste nivelul unui grup ne
putincios și blazat. Bun arbi
trajul cuplului N. Dobre — CX 
Murgulescu (AB.)

DINAMO — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI 3—0 (12, 9, 8). 
Jocul nu s-a ridicat la un ni
vel superior, ambele echipe co- 
mițînd greșeli Ia primirea ser
viciului. Experiența și mai bu
na concentrare ta joc le-au a- 
dus campioanelor o victorie 
meritată. De reținut Insă că ta 
setul 3, Învinsele au condus cu 
6—1, dar, prin introducerea 
Victoriei Banciu (alături de 
care s-au mai remarcat tine
rele Ottilia Szenkovics și Geor- 
geta Ene), Dinamo a realizat 
11 puncte consecutiv și a pus 
capăt partidei. De Ia Flacăra 
roșie, care a avut o evoluție

bunul 
MireU 

la

mal modestă ca de obicei, s-a 
remarcat parțial Nieoleta Stan- 
ciu. Arbitraj foarte bun : N.
Gălășeanu — I. Armeanu (N. 
MATEESCU).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—9 05, 19, 19). Derbyul seriei 
a fost cîștigat fără drept de a- 
pel de studente care au atacat 
ta forță, mai ales prin Euge
nia Coteseu și Iuliana Eneseu. 
iăsind de multe ori fără repli
că echipa sibiană care a fost ta 
primul set aproape egală cu cea 
gazdă. De la învingătoare s-a 
mai remarcat Violeta Dinu. (ȘL 
GURGUI, coresp.).
4. 
L 
a. 
4. 
s. 
L

Campioanele au 
vut in bloca} 
element decitiv 
tranșarea 
ta meciul cu volei
balistele de la ria- 
eăra roșie. Irina 
Velicu Și Victoria 
Niculescu barează 
atacul Vioricăi Ni

culescu —

•-

tn 
victoriei

Foto : D. NEAGU

tn Divizia

VALOARE CONFIRMA
STEAUA - DINAMO

Dina. (ȘL

7
7
7

1
3
3
3
4
7

10: 3
14:14 
15:11
12:11 
10:15
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13
11 
U
11
14

I 
« 
4 :

7 4 
7 2 
7 8

Seria a l-a
ȘTIINȚA BACĂU — 

MIA RM. VlLCEA 3—• 
19, 4). Cea mai bună prestație 
a gazdelor ta actualul campio
nat, victoria lor, meritată, fiind 
aplaudată cu entuziasm de cei 
2 900 de spectatori prezenți (re
cord de public). Moblliztadu-se 
exemplar, avtad un atac variat 
șl un blocaj ermetic, studentele 
n-au lăsat oaspetelor lor nici o 
speranță. Cele mai bune : Ma- 
rilena Bogdan, Margareta Pes
cara. Daniela Buhlea și Da
niela Blănaru. respectiv Ioana 
Cotaranu și Marilena Dubineiuc. 
Arbitri : I. Niculescu și M. 
Niță. (Eug. TEIRAU, coresp).

C.S.U. EXPLORMIN CARAN
SEBEȘ — C.S.U. GALAȚI 0—3 
(—4, —12, —3). Victorie fără 
probleme a studentelor gălăte- 
ne. tn numai 50 de minute,

CHIMPEX CONSTANTA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
2—3 (13, —14. —13, —12). A- 
bordind jocul cu deplin anga
jament folosind atacuri variate 
și evidențiind o mare mobili
tate în linia a doua, bucureș- 
tencele au deținut in cea mai 
mare parte a timpului iniția
tiva. Gazdele au fost inactive 
ta apărare. S-au remarcat

CHI- 
(lî.

Învingătoare Elena Negules- 
(cea mai bună). Mirela Zam- 
și Severina Tudorache, iar 
la învinse Liliana Văduva 

Tatiana Hulea. Arbitri : V.
Gh. Ferariu (Ch. 

coresp).
1
2 
2 
2 
S 
7

Seria I
ȘTIINȚA MOTORUL B.

— ELCOND DINAMO ZALAU 
•—3 (—13, —11, —12). Cu un 
lot mai valoros și mai omogen, 
oaspeții au fost superiori ta 
toate compartimentele, dar mai 
ales ta organizarea jocului și 
ta atac. S-au remarcat : Tn ta
van și Mășcășan de la Învin
gători. Arbitraj foarte bun : E. 
Mendel — C. Păduraru (A. 
CRIȘAN. coresp.).

C.S.M. CARANSEBEȘ — U- 
NIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 1—3 (—7, —12, —12). 
Joc de bună factură tehnică, 
în care oaspeții și-au demon
strat superioritatea. Zlotea și 
Stoian, de la Învingători, Țig 
de la învinși au fost cei mai 
buni. (N. MAGDA, coresp.).

la
cn 
fir 
de 
siRanghel și
GOLDENBERG,
1.
2.
3.
4.
5.
4.

Chimia
C5.U.Știința
Cai cuia ic rui
Chimpex
ExpJormân

MASCULIN

7 •
7 I
7 4
7 4
7 2
7 4

K: t 
17: I 
15:11
14 nc 
n-j7
7:31

13
12
11
11
I
7

MAftE

Seria a ll-a
TRACTORUL BRAȘOV — 

STEAUA 1—3 (—7, 3, —ÎS, —11). 
Brașovenii au evoluat din nou 
bine, avtad ta Sterea un co
ordonator lucid. H au pus ade
sea in grea încurcătură pe vice- 
campioni și nu mult a lipsit să 
realizeze surpriza. Momentul 
crucial a fost ta setul 3, dnd 
șansa i-a favorizat _pe_ oasne 
conduși cu 6—0, 
11, dar cîștigtad ta prelungiri 
(Și cu .
care.au greșit la servicii și ta 
apărare). Deși a cîștigat. Steaua 
nu a strălucit Arbitri : R. 

' Farmuș — C. Gogoașe. (C. 
GRUIA, coresp.).

C.S.U. ORADEA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE 1—3 (—8, 
11, —10, —3). Lipsiți și de un 
jucător de bază, Teleagă, oră- 
denii au dat o replică slabă, in 
timp ce oaspeții au luptat cu 
multă dăruire, fiind net supe
riori ta atac. Cei mai buni : 
Manoie, Arbuzov și Corchcș de 
la învingători, Rădufă și Dra- 
goș, de Ia învinși. Arbitri : V. 
Arhire — O. Manițiu. (I. GHI- 
ȘA, coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—2 (10, 8, —9,

13—7 ți 14—

concursul partenerilor

Campionul seniorilor, A. Ciorba, in așteptarea -farfuriei zbură
toare"-. Foto : L BĂNICĂ

Meciul Dinamo — C.S.M.U. —13, 9). Prima victorie a ti-
Suceava se va juca pe 2 no- mlșorenilor. dar obținută cu e-
iembrie- moții. (C. CREȚU, coresp.)
L Eicon d 8 I2»:I14 1. Steaua III 5 16
2. Dimamo 8 C 2 22 :10 14 2. Explorări 1 < 2 30:10 14
3. Univ. CFR 8 < 2 11:12 14 2. Tractorul • S3 îcie 13
4. C.S.M.U. 7 4 2 1£ :14 11 4. Calculatorul S 2 • 13:19 10
5. Știința M. 8 Î7MH 11 S. CJ5.U. • 2 • 14 :31 10
8. C.S.M. x 1 < 2 3â4 1 L PoaUehnâca • 1 7 10:23 9

IAȘI, 28 (prin telefon). Al 
doilea turneu al campionatului 
național de baschet masculin, 
găzduit de Sala sporturilor din 
localitate, a programat „manșa* 
întii a derbyului STEAUA — 
DINAMO, încheiată cu victo
ria primei echipe : 98—90 (51— 
38). Publicul numeros și entu
ziast a urmărit o partidă cu 
multe faze spectaculoase, In 
care au fost fructificate și 15 
aruncări la coș de cite 3 punc
te (10 Dinamo ; 5 Steaua).

Steaua (antrenori M. Nedef 
și M. Cimpcanu) a obținut 
succesul mai ușor decît arată 
scorul final, ea conducind per
manent, uneori la diferențe a- 
preciabile (47—29 min. 18, 69— 
55 min. 28), datorită respectă
rii indicațiilor tactice și valo
rilor individuale (dintre care 
s-au detașat Ermurache, Op- 
șiiaru, Netolițchi și Cernat). 
După desprinderea obținută la 
început (24—13 ta min. 9), 
Steaua a jucat și mai ordo
nat Opsitaru și-a depășit clar 
adversarii în lupta sub pa
nouri, Netolițchi și-a coordonat 
excelent partenerii, iar Ermu
rache a punctat dezarmant și 
de la distanță și de sub coș. 
Se cuvine să mai menționăm a- 
titudinea perfect disciplinată a 
echipei Steaua, element care 
a contribuit la o prestație su
perioară adversarilor. Prin a- 
ceastă victorie, Steaua a ră
mas singură neînvinsă ta frun
tea clasamentului.

Dinamo. uneori parcă surprin
să de impetuozitatea 
rilor, a avut totuși 
de a nu se descuraja 
reface din handicap 
6 puncte (81—87 și 90—96),
dar, în general, evoluția sub 
așteptări a unor jucători de 
bază (Vinereanu, Uglai, David 
și, chiar, Niculescu) nu i-a
permis mai mult. Doar Tzachis 
(prin accelerarea ritmului de 
joc) și Marinache (prin coșu
rile înscrise de dincolo de se
micercul de 6,25 m) au Învio
rat jocul dinamoviștilor, de- 
terminînd micșorarea diferen
ței. Au marcat: Ermurache 29, 
Opșitaru 27, Cernat 19, Neto
lițchi 12, Căpușan 4, Ardelean 
3, Oczelak 2, Brănișteanu 2

ieșq 
de 
favJ
8 :2

adversa- 
calitatea 
și de a 
pînă la

pentru înv 
Braboveanui 
Vinereanu J 
David 10, 1 
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TEA C.S.S. 
NAPOCA 
blicul 
minute 
du-și 
(min. 
clujenii
ceastă pel 
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la distanță 
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urmare, în 
a obținut e| 
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(cei mai n 
atunci), j 
realizează 1 
ferență cad 
studențeștii 
victorie. Li 
bilă scăden 
fort a juca 
repriza sed 
Takacs 27,1 
se află d 
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Au luat sfirfit campionatele naționale de haltere
CV

A

In etapa 
turului cal 
lin de ha 
doar o... rJ 
Carpați MJ 
loros meci 
patru IngJ

Sîmbătă, In municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-DeJ, sub arca
dele Sălii sporturilor, s-a tras 
cortina frumosului spectacol pe 
care l-au oferit Întrecerile 
campionatelor naționale de hal
tere ale seniorilor, ediția 1984. 
Din aplauzele la scenă deschi- 

cu care numeroșii spec ta- 
și-au exprimat admirația 

pentru prestațiile de valoa- 
cea mai mare cotă a re

venit proaspătului dinamovist 
(după 14 ani, clubul sportiv

►re-

Campionatele naționale de talere (skeet)

REGULARITATEA-PRINCIPALUL „ARGUMENT" AL NOULUI CAMPION t

goma bucurestean Tt>-
3 desfășurat întrecerile 
Dării a Campionatelor 

de talere, fiind pro- 
gramată proba <Je skeet eta
jere aruncate din turn) - Re- 
tnardnd o dată ta plus parUd- 
parea numeroasă la concurs a 
reprezentanților tuturor eatego- 
«fflor (seniori, femei. Juniori I 
gl n>. să evidențiem de astă 
dată șl cîteva rezultate valoroa
se. care consolidează poziția mal 
btmă a skeetului. fată de trap, 
in talerele românești, 
torul seniorilor. 
Atlla Ciorba, a 
zultat valoros < 
schimbă, tntr-un 
probă, dominată pînă acum des
tul de autoritar de către timi
șoreanul loan Toman. Noul lider 
ăl specialiștilor vînători in ta
lerele aruncate din turn probea
ză calități care, atent cultivate, 
îi pot atribui acestui performer 
un statut international de presti
giu. Să lăsăm insă viitorul să 
vorbească...

Cel mai important câștig al ac
tualei ediții a campionatelor de 
sloeet îl constituie reușita unui 
experiment inedit in talerele 
noastre : folosirea cu succes de 
către o seamă de favoritl a noi
lor cartușe de fabricație româ
nească. Locurile 2 (I. Majornic) 
șl « (D. Gazetovici) la seniori.

_ . Invlngă- 
. bălmă reanul 
reaiizaf un re- 
(198 t), care
fel, ierarhia ta

locul I la Juniori (M. Clrbuna- 
na> au fost obținute cu rezul
tate relativ bune el vin M «pri- 
Jtae XJeea ca lucrul la antrena
mente ,1 susținerea concursurilor 
eu cartușe Indigene stnt nu nu
mai de dorit, dar și recomanda
bile.

Revenind la tn trecerile 
priu-zlse. cel mai Interesant 
urmărit a 
tiletate la 
dau fiind 
favoriților.
( decade.
Toman au „ _ _
șl era evident că ultimele 50 de 
talere vor II hotârftoarc pentru 
stabilirea Ierarhiei Toman a 
..căzut" primul, oedind dtc un 
taler pe manșă, al doilea s-a 
„Împiedicat" Majomic, care a 
spart in seria a 7-a numai 22 
de talere. fapt rar indlnlt tn e- 
voluțla unul talerlst de valoare. 
Astfel că drumul lui Ciorba spre 
titlu a fost netezit nu doar de 
constanța demonstrată (pe deca
de : 25, 25, 25, 24. 24, 25, 25, 25)
in cele două zile de Întreceri, ci 
șl de puterea sa de concentrare 
din final, de care n-au dispus 
principalii săi adversari.

Dintre fete, mențiunea princi
pală aparține, fără îndoială, 
bălmărcncei Li a Mihaiu, campi
oană nu doar autoritară (10 ta
lere diferența față de urmâtoa-

pro- 
j de 

fost lupta pentru în
că tegoria seniorilor, 

valoarea apropiată a 
De-a lunga! primelor 
CiortMi, Maj ornic fi
mers „cap la caup“

rea clasată), ci și ca na frumos 
viitor în skeetul taternattonal, 
dacă seriozitatea demonstrată în 
pregătire va continua pe aceleași 
coordonate.

REZULTATE TEHNICE, «keet, 
seniori : 1. A. Ciorba (C. S.
Bala Mare) 191 t t 1. Majorate 
(Vtaătorul Timișoara) 190 L 3. 
I Toman (Vinătorul Timișoara) 
194 (25, 25) L 4. D. Gazetovld 
(Steaua) 194 (25, 23) t. L C. Pa- 
raschlv . ' ‘ "
11a) 193 t, 0. B. Sîrbu (Steaua) 
192 t : Juniori : 1. M. Cărbunaru 
(Steaua) 1« t, 5—3. R. Stan (VI- 
nătorul Timișoara) șl M. Tudor 
(Steaua) 136 t ; femei : 1. Lla 
Mihaiu (C. S. Bala Mare) 122 L 
2. Maria Andrei (Constructorul 
Alba Iul la) 112 t, 2- Luda Mol- 
dovan (CSM Arad) M t ; „Crite
riul juniorilor n** : 1 S. Neam tu 
(Constructorul Alba lulla) 89 t.

Oros (Constructorul Alba 
85 L 3. G. Tufan (Unirea 
77 t, 4. St. Ene (Unirea 

73 L 5. I. Roth (CSM Baia 
84 t, 0. R. Joldea (CSM 
59 t ; echipe, seniori : 

Timișoara (Toman,

(Construetorul Alba lu-

2. F.
Iulia) 
Joița) 
Joița) 
Mare) 
Arad)
1. Vlnătorul . .
Mojarnic, Stan) 429 t, 3. Olim
pia 421 t, 3. Steaua 420 ' "~
nlori ii : 1. steaua 271 t, 
struetorul Alba lulla
3. C. S. Arad 209 t.

Radu IlMOFTE

t; ja-
3. Con-
219 t.

„Dinamo" București și-a 
clădit" secția de haltere — bra
vo I) Constantin Urdaș, 
junior. Fiind considerat 
zilei", el — deși n-a avut un 
adversar de valoare, Petre Be- 
cheru, campionul olimpie al 
categoriei la Los Angeles, a 
lipsit — a reușit o dublă per
formanță, să-i zicem, rar în- 
tilnilă, și anume : să doboare 
toate cele trei recorduri (la 
smuls, Ia aruncat și la total), 
deci, să ciștige trei titluri de 
campion național, și să stabi
lească cele mai bune rezultate 
ale campionatelor, eu care, 
dacă nu ar fi existat protoco
lul competiției, ar fi putut să-1 
Învingă, deși concurează la 82,5 
kg, chiar și pe uriașii de Ia 
+110 kg ! Bravo, lui ! Dar ce
lorlalți 7

Și, acum, ta continuare, 
mii clasați, la .total", 
„smuls", la .aruncat".

CaL mijlocie (82,5 kg) : 
TAL — L Constantin Urdaș 
(Dinamo) 370 kg — rec. (v.r. 
365 kg), X Constantin Dabija 
(Chimpex Constanța) 325 kg, 3. 
Aurel Covaci (Rapid București) 
285 kg. SMULS — L Constan
tin Urdaș 165 kg — rec. (v.r. 
163 kg), X C. Dabija 145 kg, 
X Aurel Roșea (A.S.A. Tg. Mu
reș) 125 kg. ARUNCAT — 1. 
Constantin Urdaș 206 kg — rec. 
(v.r. 205 kg) — in concurs contînd 
205 kg, X C. Dabija 180 kg, 3. 
A. Covaci 160 kg (n.b. — pen
tru a nu exista anumite semne 
de Întrebare, 11 informăm pe 
cititori că la .aruncat* Urdaș 
ar mal fi stabilit un record — 
210 kg — 
la „total* 
— doi din 
pentru că 
mul barei 
mai conducă, din cauza 
nestăvilite bucurii).

încă 
«omul

pri- 
la

TO-

cu care ar fi avut 
375 kg, dar arbitrii 
trei — l-au refuzat 
juniorul a dat
de sus, fără

dru- 
să o
unei

TO-Cat semigrea (90 kg) : 
TAL — 1. Nieu Vlad (Rapid 
București, dar, imediat după ce 
a îmbrăcat cele trei tricouri de

campion, antrenorul rapidist 
Gheorghe Gospodinov l-a Îm
brățișat pe antrenorul 
Ștefan Achlm și l-a 
„De-acum, e al vostru 
Vlad !") 370 kg, X Doru 
che (Olimpia Buc.) 330 kg, 3. 
Mircea Almășan (Clujeana Cluj- 
Napoca) 300 kg. SMULS — 1. 
Nieu Vlad 160 kg, 2. D. Aga- 
che 150 kg, 3. M. Almășan 130 
kg. ARUNCAT — 1. “ 
210 kg, X D. Agache 
M. Almășan 170 kg.

stelist 
spus :
Nieu 
Aga-

Nicu Vlad 
180 kg, 3.

(100 kg) :
Petre

Cat. grea-ușoară 
TOTAL — 1. Dumitru
(Steaua) 350 kg, 2. Tiberiu Ro
man (C.S.M. Cluj-Napoca) 335 
kg, 3. Alexandru Kereki (Clu
jeana) 332,5 kg, rec. j. II. SMULS
— 1. Dumitru Petre 160 kg, X 
T. Roman 150 kg, 3. Daniel Șu- 
teu (Steagul roșu Brașov) 150 
kg. ARUNCAT — 1. Dumitru 
Petre 190 kg, 2. T. Roman 185 
kg, 3. Petre Tufă (Rapid Bucu
rești) 185 kg.

CaL grea (110 kg) : TOTAL
— 1. Vasile Groapă (Steaua)
330 kg, 2. Ștefan Ceucă (Uni
rea Alba-Iulia) 302,5 kg, X 
Florin Urdea (Steagul roșu 
Brașov) 300 kg. SMULS — 1. 
Vasile Groapă 150 kg, 2. ȘL 
Ceucă 135 kg, 1 Fl. Urdea 130 
kg. ARUNCAT — 1. Vasile
Groapă 180 kg, X Ștefan Szasz 
(Constructorul Tg. Mureș) 170 
kg, 2. Fl. Urdea 170 kg.

Cat. super-grea (+110 kg) : 
TOTAL — 1. Teodor Popa
(Steaua) 357,5 kg, X Cezar Ne- 
culai (Steagul roșu Brașov) 330 
kg, 3. Augustin Culici (Olim
pia București) 285 kg — rec. j. 
II. SMULS — 1. Teodor Popa 
157,5 kg, 2. C. Neculal 150 kg, 
3. A. Culici 135 kg — rec. j. 
II. ARUNCAT — 1. Teodor
Popa 200 kg, 2. C. Neculai 180 
kg. 3. Florin Arsene (Tracțiu
nea C.F.R. București) 160 kg — 
rec. j. II.

Hori o CRISTEA
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ACTICĂ INSPIRATĂ:
O!

[respectiv 
[lescu 17, 
Lche 11, 
[ Uglai 7, 
[onstantin 
Irbitru D, 
fcău coleg 
|la acest 
|eproșabil. 
Is. UNI- 
[ersita- 
L CLUJ- 
M7). Pu- 
I clteva 
I văzîn- 
pați net 
fru ,,U“), 
I in a- 
I evoluția 
rbert, Ni- 
I echipa 
■eseu și 
[ursă de 
| o apă- 
I momen- 
ptercepții, 
Icări de 
re 8 reu- 
|e). Drept 
lolitehnica 
1—70. Spre 
Ies, Cilibiu 
p și pînă 
Măgurcan

38), di- 
formației 

I meritată 
1st vizi
tii de e- 
Ibază in 
I marcat : 
120 (deși 
geteri, îi 
l^^reșeli 
■Ml 
MRinăilă 
[ 3 pen- 
tiv Szabo 
117, Her- 
■ arbitrat 
I. Albu. 
k — Di- 
1-75 (32—
kn meci 
laptivante 
plin. 16 

min 35.
i cu un

final (ne referim la prelungire) 
In care constănțenii au de
monstrat, din nou. posibilita
tea lor de a juca organizat și 
de a se mobiliza tn momentele 
decisive. Au marcat : Spinu 19, 
Cucoș 18, Radu 16 (cel mai 
bun de pe teren), Mănăilă 13, 
Moldoveana 9, Tecău 6, Ilucă 
2 pentru învingători, respectiv 
Antoehi 22. Gelert 20, Rădu- 
lescu 10, Fodor 9. Roșa 9, 
Oiștea 5. Arbitrii P. Pasere 
și Z. Raduly au condus bine.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC — ICED C.S.S. 4 
BUCUREȘTI 66—65 (30—28).
„Campionii" meciurilor pier
dute la diferențe mici au Iz
butit, in sfîrșit, să ciștige o 
partidă în cursul căreia au fost 
conduși majoritatea timpului, 
dar au avut capacitatea de a 
reveni și a ciștiga. Deși a 
pierdut, ICED nu a jucat rău 
și a impresionat prin atitudinea 
disciplinată, capitol la care 
pînă nu de mult echipa era 
deficitară. Au marcat : Oon- 
siantinescu 20, Dăian 14, Io- 
neseu 10, Petrov 13, Paseo 7, 
Bărbulescu 2 pentru învingă
tori, respectiv Ivaseeneu 15. 
Păsărică 12. C. loan 11, Cioean 
6, Voicu 6, Gridișteanu 6. Mi- 
halcea 9. Arbitri : G. Dutka și 
Z. Raduly.

ALTE REZULTATE : Dina
mo București — IMUAS 113— 
62 (57—25), Steaua — C.S.U. Ba
lanța Sibiu 112—78 (54—44),
ICED — Academia Miljtară 
84—82 (45—45), Rapid — Poli
tehnica București 106—88 
(54—46), Politehnica Iași — 
Dinamo Oradea 92—82 (48—50), 
C.S.U. Sibiu — Universitatea 
Cluj-Napoca 103—88 (56—18),
Farul — Academia Militară 
67—75 (24—36) !, Rapid —

IMUAS 76—82 (32—26) 1
Clasament : 1. STEAUA 14 p, 

2. Dinamo Buc. 13 p, 3. Di
namo Oradea 11 p, 4. Farul 11 
p, 5. ICED 11 p, 6. C.S.U. 
Sibiu 11 p, 7. Academia Mii. 
11 p, 8. Poli Iași 10 p, 9. 
IMUAS Baia Mare 9 p, 10. Ra
pid 9 p, 11. Poli Buc. 9 p, 12. 
„U“ Cluj-Napoca 8 p.

Dumitru STANCULESCU

fie concurs complo 

„DUBLA-LU! M. NEAGU 
ÎN „PROBA DE FOC- 

A CĂLĂRIE)
SIBIU, 28 (prin telefon). 

S-au încheiat după patru zile 
de întreceri disputele in ca
drul finalei campionatului de 
eoncurs complet (cat mijlo
cie), punîndu-se totodată și 
punct actualului sezon competi- 
țional Ia călărie.

Vremea foarte bună a favo
rizat pe concurenți, care și-au 
disputat cu ardoare titlul de 
campion, la start prezentin- 
du-se 28 de sportivi. După ce 
la dresaj s-a detașat un pluton 
din care făceau parte, printre 
alții, I. Popa, M. Feraru, G. 
Deac, M. Neagu, A. Lăpăduș, 
I. Vescan, în cea mai grea 
probă (cros) valorile au fost 
eu adevărat triate. Dintre cei 
28 de participant! doar jumă
tate au încheiat traseul, prin
tre aceștia aflindu-se și cea 
mai mare parte a sportivilor 
care emiteau pretenții la po
dium. Dintre cei din urmă, 
doar Mireea Neagu (Steaua) 
eu caii Ecou și Fidelio a reu
șit să aibă o evoluție sigură, 
ceea ce l-a adus în final pri
mele două locuri în clasamen
tul general al finalei. La e- 
chipe, Steaua a obținut un 
succes detașat în fața vechi
lor rivale Dinamo și CJ5.M. 
Sibiu, victorie care o menține 
in fruntea „topului" celor mai 
bune formații ale istoriei cam
pionatului de concurs complet

REZULTATE TEHNICE : in
dividual : 1. M. Neagu (Steaua) 
cu Ecou 74,70 p, — campion 
național 2. M. Neagu cu Fide
lio 96,65 p, 3. CI. Gheorghe 
(Steaua) cu Baltag 99,50 p. 
4. Cr. Grigore (Dinamo) cu Le
neș 128,70 p, 5. M. Aluneanu 
(Olimpia) cu Muscat; 136,00 p, 
6. FI. Stoică (Steaua) eu Vî<sc 
149,40 p ; echipe — 1. Steaua 
(M. Neagu cu Fidelio, T. Pan- 
că cu Vîrcolac, I. Popa, cu 
Modul) 273.60 d. 2. Dinamo 
318,75 d 3. Olimpia 378,55 p.

Ilie lONESCU-coresp.

SCORURI MARI
întrecerile ultimei etape (a 

VlII-a) a Diviziei „A" de lupte 
libere (dună care urmează tur
neul final pentru desemnare* 
campioanei), care au avut loc 
ieri in mai multe localități dip 
tară, au fost dominate de vic
toriile la scoruri categorice 
realizate de multe divizionare 
fie „acasă", fie in declasare 

SERIA I. Oradea. Amatorii 
de lupte din localitate au a- 
vut nrileiul să asiste la două 
triunghiulare găzduite de for
mațiile orădene înfrățirea si 
A.S.A. Mai mult, gazdele au 
repurtat victorii m trei din 
cele Datru partide susținute. 
A.S.A.. nrezentind o formație 
tot mai bine pusă la punct de 
Ia o etapă la alta a surclasat 
pe C.S.M, Cluj-Napoca cu 10—0. 
după care a întrecut net si De 
Constructorul Hunedoara cu 
7—3. La rîndu-i. Constructorul 
a obtinut un succes categoric. 
9—1. in nartida cu C.S.M.

Cealaltă formație orădeană. 
înfrățirea, a avut o misiune 
dificilă în confruntarea cu 
fruntașa acestei serii. Dinam» 
Brașov, căreia i-a „smuls* 4 
puncte, dar nu și victoria: 4—6. 
In schimb, in meciul cu C.S M. 
Satn Mare, luptătorii de la în
frățirea au ieșit învingători la 
8 categorii, dștigînd întîlnirea 
cu 8—2. Tot cu 8—2 s-a în
cheiat si partida dintre Dinamo 
si C.S. Satn Mare. (Die GHISA
— coresp.)

Timișoara. După un șir a- 
nroape neîntrerupt de rezul
tate nesatisfăcătoare, iată că in 
această etapă formația locală 
U.M.T. a reușit două victorii, 
întrecind De Armătura Zalău 
cu 7—3 și De Rapid Arad : 5—5 
(21—19 la punctatul tehnic). Al 
treilea meci, Rapid — Armătura, 
s-a încheiat cu victoria forma- 
tiei arădene : 7—3, (C. CREȚII
— coresp.)

SERIA a n-a. Tirgovlște. 
Triunghiularul din localitate a 
început cu o mare surpriză : 
cîstigătoarea seriei. Vulcan 
București, a fost Învinsă de 
C.S. Tirgovlște 1 Rezultatul fi
nal a fost egal 5—5, dar la 
Dunctaiul tehnic au cîstigat tir-

„ACASĂ" Șl ÎN DEPLASARE
goviștenii cu 21—19. în con
tinuare. C.S. a Învins De Mi
nerul Motru cu 7—3 scor în
registrat si după întilnirea din
tre Vulcan și Minerul. (Mișu 
AVANU — coresp.)

Lugoj. C.S.M. Reșița, Jiul 
Petrila și Metalul I.U.R. Lu
goj s-au intilnit în turul com
petiției tot la Lugoj, iar re
zultatele consemnate atunci (17 
iunie a.c.) nu se deosebesc 
mult de cele înregistrate du
minică : Metalul a învins pe 
Jiul tot cu 6—4 si De C.S.5L 
tot cu 8—2. Singura deosebire 
constă in faptul că. în tur. 
C.S.M, cîstigase în fata Jiului 
la tusaveraj. în timp ce acum 
Jiul a reușit să se revanșeze, 
obtinind victoria cu 6—4. (C. 
OLARU — coreso.)

SERIA a ni-a. Odorheiu 
Secuiesc. Cum era de așteptat, 
formația locală Lemnarul, una 
dintre cele mai bune ale se
riei. a obtinut victorii fără 
drept de apel : 10—0 cu Elec
tra București si 8—2 cu Stea
gul roșu Brașov. Ne surprinde, 
oarecum, replica palidă dată de 
cunoscuta divizionară braso- 
veană. Steagul roșu — Electra 
9—1. (A. PIALOGA — coresp.)

Tg. Mureș. Conform progra
mului acestei etape. In locali
tate a avut loc un singur meci : 
Comerțul Tg. Mures — C.S.M. 
Sf. Gheorghe. întîlnirea a fost 
urmărită cu deosebit interes.

Nu mică a fost. însă surprin
derea cînd formația oasnete a 
reușit să termine învingătoare 
cu 6—4. Reamintim că în tur 
Comerțul cîstigase cu 6—4. (C. 
ALBU — coreso.)

SERIA a IV-a. Iași. Asigu
rată de calificarea pentru tur
neul final. Nicolina Iași nu a 
mai fortat ca în alte etape 
(9—1 cu Dunărea Galati 7—3 
cu Danubiana București. 8—2 
cu Progresul Brăila etc.) mul- 
tumindu-se să obțină punctele 
necesare victoriei pentru a 
nu-și periclita poziția în cla
samentul final. Astfel, Nicolina 
a învins De Progresul Brăila 
cu 6—4 și tot cu 6-—4 ne Urbis. 
întîlnirea de atracție a triun
ghiularului a fost aceea dintre 
Urbis si Progresul. Favorită era 
formația de pe malul Dunării, 
care cîștigase cu 6—4 in fata 
echipei Urbis chiar Ia Bucu
rești. Iată însă că de astă dată 
Urbis s-a revanșat obtinind 
victoria (tot cu 6—4 !). (Al. 
NOUR — coresp.)

Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Locul I în această serie. 
Hidrotehnica Constanta, care a 
învins pe C.S. Onești mult mai 
greu decît se aștepta : 5 5
(20,5—19.5 la punctajul tehnic). 
Scorul triunghiularului a fost 
înregistrat de C.S. Onești : 
10—0 cu Danubiana București. 
(Gh. GRUNZU — coresp.)

Meci restanță In Divizia „A“ de rugby

R.C. GRIVIȚA ROȘIE, 18-3 CU C.S.M. SIBIU

S Divizia „A“ de handbal masculin *5 —__ __________ __________ _____
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DINAMO BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL ORADEA 
27—20 (13—8). Victoria dinamo- 
viștilor este perfect meritată, 
ea refiectind diferența de va
loare care o separă de echipa 
oaspete. Jocul a fost, insă, sub 
nivelul exigențelor care se im
pun formațiilor de pe prima 
scenă a campionatului nostru. 
Doar antrenorii se agită (u- 
neori chiar prea mult !...), ju
cătorii tratind cu prea multă 
superficialitate aceste exame
ne .ale talentului și sirguinței 
lor, dovedind apatie, ratind cu 
o dezarmantă nonșalanță și a- 
rătîndu-se, uneori, chiar indi
ferenți la ceea ce se află în
scris pe tabela de marcaj. (A- 
propo de tabela de marcaj : 
cronometrul electronic nu 
funcționează, astfel că specta
torii sînt obligați să se adre
seze arbitrilor de la masa se
cretariatului pentru a ști în ce 
minut se află partida ; în che
narele ’ destinate numelor e- 
chipelor a apărut numai Di
namo, ca șl cum ar fi jucat... 
singură. Să adăugăm și faptul 
că la masa presei este permis 
accesul^ unor spectatori turbu
lent! și să solicităm, in conse
cință, suspendarea organizării 
meciurilor în sala Rapid din 
Giulești pînă cînd vor exista 
condiții adecvate găzduirii me
ciurilor din prima divizie a 
țării). Este păcat că jucătorii,

mulți dintre ei cu experiență 
și valoare (o atestă faptul că 
tint selecționați in loturile na
ționale), nu Încearcă, nu se 
străduiesc, n-au ambiția de a 
valorifica cele acumulate in 
cursul orelor de antrenament .„

Au marcat : Grabevschi t, 
Durâu 5, Bedivan 5, Oprea 4, 
Jianu 4, Zabaria 2, Moeanu 1
— pentru Dinamo București, i 
Croitoru 5, Mirza 4, Vranău 4/ 
Cristache 3, Kapornay 2, Tudor 
1, Rusz 1 — pentru Construc
torul Oradea.

Au arbitrat slab : Alex.
Ciorna și Victor Ferencz (Sf. 
Gheorghe).

Hristuche NAUM

H. C. M1NAUR BAIA MARE
— DINAMO BRAȘOV 38—22 
(18—13). In permanență la 
discreția maramureșenilor, jo
cul a plăcut spectatorilor mai 
ales prin fazele frumoase, di
namice, încheiate cu goluri 
spectaculoase de către handba- 
liștii de la Miinaur. Au înscris: 
Măricel Voinea 13, Flângea 5, 
Covaciu 5, Mironiuc 5, Marla 
5, Porumb 2, Rădulescu 3 și 
Boroș 1 — pentru H. C. Mi- 
naur Baia Mare, Mintiei 6, 
Panleljmon 6, Donose 3, Co- 
jocaru 3, Nicolescu 2 și An- 
dreescu 2 — pentru Dinamo 
Brașov.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 25—16 (16—9). După 
ce au apăsat pe accelerator in 
prima repriză, studenții au ju
cat relaxat in cea de a doua. 
Au marcat : Fdlker 11, I*n- 
kovid 4, Țimpu 2, Dan Petru 
2. Popescu 2, Giurgea 2, Voicu 
1 și Dobrescu 1 — pentru Po
litehnica, S. Pop 6, Jur că 3, 
Botorce 2, Cosma 2, Cristea 2 
și L. Pop 1 — pentru Univer
sitatea. (C. CREȚU — coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MIRȘA 23—23 (11—12). Med e- 
chilibrat, încheiat cu un just 
rezultat de egalitate. Au în
scris : Jenea 8, Vojtilă 5, Cer
niră 5, Rusu 1, Ionescu 1, Cri
văț 1, Robu 1 și Hoțoiu 1 — 
pentru Arad, Matei 8, Tătaru 
4, Bărbulescu 3, Omer 3, Pa- 
raschiv 3, Becichcri 1 și Cor
nea 1 — pentru Mjrșa. (O. 
BERBECARU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— MINERUL CAVN1C 22—19 
(10—7). După ce au condus 
chiar și cu 5 goluri diferență, 
gazdele s-au văzuit la un pas 
de a fi egalate : in min. 56 
era 19—18 și oaspeții aiu be
neficiat de o aruncare de la 
7 m, dar au ratat-o... Au mar
cat : Giurgiu 5, Agapie 5, Pri
ci 5, Dumitru 3, Dobeanu 2, 
Gheorghe I și Caras 1 — pen
tru Universitatea, Iacob 8, Fe- 
lecan 6, Fejer 2, Odae 1, Cbir- 
cu 1 și Vintileseu 1 — pentru 
Minerul. (M. VLADOIANU — 
coresp.).

CLASAMENT

EFICACITATE
Masculin, după IC etape

1. Alexandrii Fdlker (Politeh
nică Timișoara) SC de goluri j 
2. Mancei Vo.)nea (H.c. Miinaur 
Baia Mare) 82 ; 3. Vasile Stingă 
(Steaua) 79 ; 4—5. Adrian Bondar 
(Știlmița Bacău) și Alexandru 
Matei Ujidepende«i ța Carpațl 1 
Mirșa) cile 78 ; C. Dumlitru Jenea 3 
(Constructorul Arad) 77.

1. H.C. Minaur 10 9 1 0 298-223 29
2. Steaua 10 9 0 1 302-244 28
3. Potld. Tb’m. 10 8 0 ? 200-218 2«
4. Dinamo Buc. 10 6 2 2 254-236 24
5. Știința Bc. 10 4 1 5 275-270 1»
6. Dim am o Bv. 10 4 1 5 209-220 19
7. COnstr. Or. 10 4 0 6 223-246 18
L Tn-d. C. Mîrșa 10 3 2 5 224-246 18
9. U. Cj.-Na.p. 10 î 1 7 200-245 15

10. U. Craiova M) 1 3 6 210-240 15
11. Comstr. Arad 1© 1 3 6 239-278 15
12. Min. Cavnic 10 2 0 8 245-271 14
«TROFEUL SPORTUL" PENTRU

Ltscu Infiltrat printre apărători, Jianu (Diuamoj aruncă cu succes la 
poarta oredentlor. Foto ; A. NEAGU

Placaj impecabil fi.~ salvator al talentatului Pongrancz asupra 
internaționalului Becheș, la un atac libian. Foto : A. NEAGU

Au fost destui spectatori ieri 
dimineață. In Parcul copilului, 
la meciul restanță dintre R. C. 
Grivița Roșie și C.S.M. Sibiu, 
un meci care promitea o dis
pută interesantă, echilibrată. 
Intr-adevăr, partida a debutat 
spectaculos, cu acțiuni la mină, 
Amariei, de la oaspeți, inter- 
ceptînd în minutul 2 balonul, 
dar greșind pasa in.tr-o fază 
ce se putea termina în eseu. 
Treptat, a apărut limpede su
perioritatea pe grămadă a gri- 
vițenilor, chiar dacă le-au lip
sit Moraru și Măcăneafă. Si- 
bienii au cedat pasul, nu au 
știut să-și pună in valoare 
treisferturiJe, înaintașii lor 
greșind in primul rînd tactic 
(absența rutinatului Zamfir 
fiind vizibilă). în atari con
diții, bucureștenii s-au îndrep
tat încet, dar sigur, spre o 
victorie indiscutabilă. Ei nu au 
găsit drumul spre eseu, deși au 
fost de clteva ori foarte a- 
proape de ei, beneficiind, în

în „Cupa

schimb, de inspirația lui TUJ 
DOSE, autorul tuturor puncte
lor succesului, de patru ori din 
drop, de două din lovituri de 
pedeapsă. Pentru C.S.M. a 
marcat AMARIEI — l.p. R.C. 
Grivița Roșie a cîștigat cu 
18—3 (12—3).

Devenit anost după pauză, 
cînd s-au comis cam multe 
greșeli de tehnică, jocul a avut 
un final mai vioi, umbrit de 
unele altercații, soldate cu eli
minarea sibianului Mărginean. 
O vină poartă însă și arbitrul 
A. Briceag, insuficient de ferm 
și inspirat

Geo RAEȚCHI
CLASAMENTUL SEH1EI 1

1. STEAUA 6 6 0 0 316- 60 18
2. Dinamo 6 5 0 1 127- 55 16
3. Farul 6 5 8 1 121- 49 16
4. C.S.M. Sibiu 6 3 0 3 81-131 12
5. PoUt. Iași 6 3 • 3 79- 76 12
6. Grivița Roșie 6 2 0 4 51- 68 10
7. Șt. Petroșani 6 2 0 4 68- 87 10
8. Șt. Baia Mare 6 2 (l 4 20- 93 10
9. Rulm. Bîrlad 6 1 Q 5 48-130 8

10. Gloria Arad 6 1 0 5 54-116 8

României41

SCORUL ZILEI,
A tocepui o nouă ediție a 

„Cupei României" la rugby, pri
ma etapă corusemnînd următoa
rele rezultate :

Seria I : GLORIA P.T.T. ARAD
— UNIVERSITATEA 14 FEBRUA
RIE CLUJ-NAPOCA 34—10 
(16—10). Un meci deschis, in 
care gazdele au marcat șapte 
eseuri, iar oaspeții două. Cel 
mai eficace a fost arădeanul 
luhaa — două eseuri + trans
formare. (O. BERBECARU, co
resp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
12—13 (6—6). Mai omogenă, for
mația timișoreană a cîștigat in 
fața unei eehiipe fără trei piese 
de bază pe Înaintare. (A. CRI- 
ȘAN, coresp.).

Seria a U-a : ȘTIINȚA PETRO
ȘANI — GLORIA BUCUREȘTI 
34—3 (15—3). Partidă dominată
net de Ktudențl. (T. CORNEA, 
coresp.).

RAPID BUZĂU — C.S.U. CON
STRUCȚII SPORTUL STUDEN
ȚESC 21—6 (6—6).

LA PETROȘANI
Seria a III-a : FARUL CON

STANȚA — RULMENTUL B1R- 
LAD 15—3 (12—3). Cu o echipa 
foarte iînără, constănțenii s-au 
impus cu autoritate, Năstase 
marcind 11 puncte (3 l.p. și 
transformarea eseului lui Mar- 
cu). (C. POPA, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 37—10 (18—0). Joc
controlat clar de ieșeni, cel maă 
eficace fiind Mitîtelu — 3 l.p. 4- 3 
transformări (la eseurile lui Ma
nea, V asii ache și Crețu). (AL. 
NOUR, coresp.).

Seria a IV-a : DINAMO — O- 
LIMPIA MAȘINI GRELE 30—6 
(6—6). După o primă repriză e- 
chilibrată, dinamoviștid s-au des
prins, deși au folosii o formu
lă inedită. Au marcat Chiricencu 
2, Semen, Tofan, Gh. Ion — e- 
seuri, I. Constantin 4, Chiricen
cu — transformări, respectiv Vă
carii — l_p. -f- drop. A arbitrat 
V. Marinescu (Buc.).

Meci-ul R. C. GRIVIȚA ROȘIE 
— STEAUA a fost amîmt pen
tru 5 decembrie.



3 000 de cooperatori la start

SA IUBIM MUNTELE, OAR SA-I RESPECTAM LEGILE!

Orientarea eu harta (și b viola) 
face parte din pregătirea e- 

vifor profesorului Diaco
nescu...

ȘCOALA A MUNCII
Șl EDUCAȚIEI TINERETULUI

PE LOCUL l, „TEXTILA"-30 393 DE PUNCTE
Devenită tradițională, întrecerea desfășurată fub titulatura .Zi

lele sportive ale cooperatorilor sibieni", care încheie ta Sibiu e- 
tapa de vară a competiției sportive naționale „Daciada", ,-a bucu
rat de un frumos succes. Ediția din acest an, a Vll-a, a fost de
dicată mărețului eveniment din viața politică a țării, cei de al 
XIII-lea Congres al partidului, și a reunit, timp de două săp- 
tămîni, pe bazele sportive ale asociației Voința din localitate, 
peste 3 000 de meșteșugari din cele 10 cooperative de pe raza mu
nicipiului Sibiu, împreună cu membrii lor de familie. Disputa 
pentru un loc pe podiumul de premiere la atletism, fotbal, volei, 
handbal, orientare turistică și tenis de masă s-a încheiat intr-un 
cadru sărbătoresc. In urma adiționării de puncte pe discipline, lo
cul I și trofeul transmisibil a fost cucerit, ca și în ultimele două 
ediții, de cooperatorii de la „Textila" cu 30 393 puncte, urmați de 
cei de la „Progresul" cu 24 968 p și cel de la .Timpuri noi , cu 
23 960 p. în final, cîștigătorilor le-au fost aț£buițe cupe, diploma 
și premii în obiecte, iar din partea C.J.E.F.S. Sibiu, diplome de 
merit unor cooperative și activiști sportivi.

Ilie IONESCO — coresp.

Satul Brănești, din comtm» 
ev același »«n<. «e află la dot 
pași de Pucioasa, pe pantele 
unvi deal, de unde poți vedea 
Leaota și Bucegii. care, -ta a- 
cest «/Irșit de octombrie, rint 
pudrați cu zăpadă timpurie — 
primul mesaj al iernii. Poate 
că această permanentă contem
plare a munților i-a făcut pa 
brdnișteni «d-i iubească. ti le 
audă chemarea spre drumeție, 
sport pe care a știut »d-l ctU- 
tive cu multă dragoste și pro
fesorul Gheorghe Doru Diaco- 
nescu. de la școala generali 
din sat.

OAMENII METALULUI Șl „METALUL1 OAMENILORl«

I

Clubul sportiv „Metalul" 
București : sarcini concrete, 
grafice de antrenament, cali
tate. eficientă, competitivitate, 
în fapt, stilul de lucru al ce
lor ce muncesc vizavi, la „23 
August", la marea întreprin
dere care patronează acest 
club. Cum l-a deprins 7 A ve
nit. spre exemplu, inginerul 
Ștefan Bujoreanu pentru șe
dința de, 1a club. • Ce avem 7 
— a întrebat directorul fabricii 
dc piese turnate și forjate a

niori). iar sportul de masă a- 
trage — în cadrul marii „Da- 
ciade" — tot mal multi oameni 
al muncii din această .cunos
cută întreprindere bucuresteană. 
In vară au fost „Festivalurile 
cultural-sportive", cu mii de 
competitori pe frumoasele te
renuri din Panteiimon. Acum, 
membrii celor 24 de cercuri 
sportive din întreprindere — 
peste 10 000 — participă cu en
tuziasm la cea mai amplă ac
țiune : Întrecerile dotate

formeze, să înnobileze oamenii 
si cu virtuțile ce le cultivă 
sportul. Hărnicia. în Drimul 
rînd. De aici, lungul șir al 
sportivilor fruntași în Droduc- 
tie. tn ampla si entuziasta în
trecere organizată în întîmoi- 
narea înaltului forum al co
muniștilor — Congresul al 
XIII-lea al partidului. Ne re
ferim la Sorin Tirichiță, frezor, 
campion al tării la aruncarea 
greutății. Adriana Mustață, 
muncitoare, campioană la ma-

ttrăbal întinderile lacului Panteiimon
Foto : I. BĂNICA

De Io noua bază nautică a clubului sportiv Metalul București schiturile

Hi

întreprinderii „23 August" • 
Avem trei echipaie campioane 
naționale. • Putin, a răspuns 
președintele secției de canotai 
a clubului Metalul. • Ce n-a
vem 7 • N-avem ponton, n-a
vem bac pentru iarnă...

Au urmat doi ani de lucru 
susținut, cu mii si mii de -ore 
de muncă patriotică efectuată 
de sportivi, de tinerii din în
treaga întreprindere. Baza 
nautică de pe lacul Panteii
mon a înflorit, mai multe ca
notoare au fost selecționate în 
lotul reprezentativ al tării. • 
Ce avem 7 — a întrebat din 
nou ing. Stefan Buioreanu. • 
Avem ponton, avem bac. avem 
o campioană olimpică la cano
taj. stiti. oe Titie Țăran, fata 
de la Turnătorie fontă. • Pu
țin. • Mai avem pe Mariana 
Trașcă. tot de la secția- Turnă
torie. si oe Lucia Sauca. me
daliate cu argint. în vară, la 
Jocurile Olimpice. • Ce n-a
vem 7 N-avem...

Operativitate, exigentă, lucru 
de înaltă calitate. Cu acest fel 
nou de a munci, cu acest trans
fer de... tehnologie. „Metalul" 
a devenit mai incandescent. La 
atletism. Liliana Rusnac — si 
ea muncitoare la Turnătorie — 
cîstiga. săptămîna trecută, tit
lul de campioană republicană 
la maraton, iuniori. Mai bine 
pregătiți, mai combativi, devin 
si sportivii secțiilor de lupte 
greco-romane, dirt-track, tir și 
fotbal (centrul de copii si iu-

Pe tinărul și entuziastul pro
fesor l-am Intilnit, intr-un sfir- 
tit de siptimlni, la cabana 
Peștera, împreună cu eițlva 
dintre elevii săi.

— însoțim, la cerere, iar u- 
neori din proprie Inițiativă, 
grupuri de turiști care »e con
stituie ad-hoc, tn drumurile pe 
munte, spre Omul, pe Drumul 
Grănicerilor sau spre Leaota, 
ne-a spus el. Facem acest lu
cra pentru a le dezvălui fru
musețile muntelui, pe care noi 
le cunoaștem, dar și pentru 
a-î feri de „capcanele" lui.

Elevii săi cunoșteau fiecare 
potecă, vlroagi, 
și pilc de 
peni. „îi 
profesorul, 
configurația . „ —
verii, pentru a le folosi iarna. 
Cel mai buni fac parte din 
„Amicii Salvamontului'. De a- 
eeea, ei trebuie să știe să-î 
caute, pe viscol sau ceață, pe 
cei rătăciți. Acum o lună. îm
preună cu Ion Iugulescu, elev 
tn clasa a IX-a, am dirijat un 
grup de școlari din București, 
care veneau alene dinspre O- 
mul, nebănuind că se 
clanșa o grindină eu 
cări electrice*.

tntr-o zi din cursul 
minți l-am intilnit pe 
profesor la școala din Brănești 
Făcea antrenament cu elevii 
din grupa... mici (8—12 ani) e 
.Amicilor Salvamont* : orien
tare eu busola, citirea hărții, 
aranjarea schlurilor. întreține
rea clăparilor...

— Ne pregătim pentru dru
meția de iarnă, ne-a spus pro-x 
fesorul Diaconescu. Pe cei din 
„grupa mare" (13—17 ani, n.n.) 
ii voi înscrie în această iarnă 
ta raliul național Salvamont,

_ . groapă, iței 
pădure, de jne- 

învăț, ne spune 
să cunoască bine 
zonei pe timpul

va de- 
descăr-

săpti- 
tinărul

care se va desfășura Ia Pa
dina.

— Le puneți condiții pentru 
a-i primi Its aceste grupe 7

— Desigur. Să fie, mai intîi, 
schiori foarte buni. De pildă, 
fon Geală a luat locul întii 
pe județ, in cadrul „Daciadei". 
Robert Doda e schior foarte 
bun, dar și... chitarist excelent, 
că pe munte omul are nevoia 
fi de voie bună. Codruț Fene- 
chiu, care e în clasa a IV-a. 
le calcă pe urme. Pun și alte 
condiții : să aibă o bună re
zistență fizică, să știe să se 
orienteze pe orice vreme, să 
cunoască la perfecție terenul, 
să știe să dea primul ajutor, 
iar cei din grupa mare să fia 
și alpiniști. Vara facem și mar
caje. Batem stilpi. îl vopsim. 
Ne îngrijim și de... acuratețea 
peisajului, stringînd gunoaiele 
și.„ sticlele goale pe care le 
lasă unii „turiști".

La plecare ne-am oprit să 
stăm de vorbi cu Prislea gru
pei mici, elevul Doruțu Sl- 
moiu, care este in clasa a Il-a. 
L-am întrebat ce ar dori să 
spună celor de virsta lui care 
fac drumeție montană.

— Le-aș spune să iubească 
muntele, că avem munți fru
moși și primitori, * răspuns 
Dorufu. Dar să nu se vite
jească, să nu facă pe grozavii, 
că muntele are legile lui. pe 
care trebuie să le 
fel riști să cazi 
lui.

Cred că aceste 
rită să fie in atenția nu numai 
a celor mici, ci și a turiștilor 
de toate vîrstele. care pornesc, 
vara sau iama, pe potecile 
munților...

respecți. AÎt- 
tn capcanei»
cuvinte me-

Sever NORAN

INIȚIATIVE

raton. la senioare. Dan Gașpar, 
tn lotul republican de dirt- 
track. Adrian Alionte. compo
nent al lotului national de 
lupte greco-romane (iuniori). 
Anuea Boarescu. acum selec
ționată In lotul reprezentativ 
de canotaj, toti lăcătuși.

Clubul sportiv „Metalul" 
București : planuri concrete, a- 
gendă eompetițională bogată, 
efervescentă creatoare. E vre
mea Înnoirilor permanente, a 
muncii tn perspectivă — e spri
jinul și îndrumarea de zi cu al 
a Comitetului de partid al în
treprinderii „Î3 August" — 
secretar. Petre Răducann. a 
Comitetului de sindicat — pre
ședinte. Vasile Cristea, e ma
rea dragoste pentru sport a 
celor de la „23 August" I

Vasile TOFAN

• 8RAȘOV. O fru
moasa inițiativă în do
meniul activității spor
tive școlare, aparțl- 
rrind Clubului sportiv 
școlar Brașovia : un
microcerc pedagogic cu 
participarea profesorl- 
k>r-antrenori în sportu
rile de iarnă și jocuri 
a foot fiînțâ in loca- 
lltata, destinat să spri
jine acțiunea de per
fecționare a muncii de 
instruire a viitorilor per
formeri. La prima lec
ție, desfășurată sub 
conducerea prof. I. 
Vulcâneanu, directorul 
C-S.S. Brașovia ți res
ponsabil al acestui ml* 
cnocerc pedagogic, echi
pa feminină de bas
chet a clubului, pre
gătită apreciatul
profesor-antrenor Gh. Ro
șu. a făcut o reușită 
demonstrație urmărită 
cu viu Interes de toți 
cef prezenți. Pe 
prin rotație, vor 
renta Eecți<i-modeJ 
fe sori-antrenori 
cei mai reputațl, care

școlile g»-elevilor din 
serale.

Este de 
felul cum înțeleg 
spdjine 
ve școlile generale 
t. 5. «, 
20. 27,
precum 
dvsUiale 
con ornic

lucrează cu «portlrl sau 
echipe do perspectivă.

Și tot la C.S.S. Bra- 
jovia au fost inițiate 
două întreceri de fotbal 
pentru depistarea copi
ilor talentați, vna re
zervată elevilor din cla
rele a S-a șl alta ce
lor din clasele a ta. 
A șt fost constituit m 
prim iot de 35 do co
pii care vor fi pregă
tiți în „atelierul- de 
specialitate al clubului 
IC. Gruia,< coresp.).

• BACĂU. Inițiativa lăe- 
Sirii ariei tks selecție 
in școlile din localitate 
a debutat, anul acesta 
de învâțâmîM. ou e 
amplă întrecere de cros 
la care au fost pre- 
cenți aproape 3 000 cta 
copil și tineri. Tot ta 
sprijîmrl selecției pen
tru performanță se în
scriu alte două Initia
tive destinate să Im
pulsioneze handbalul 
(10 echipe de fete șl 8 
de băieți) șl fotbalul 
(12 echipeț ta rindul

evidențiat 
să 

aceste inițlatt- 
ru.
19. 
».

10, 11.8.
28, 29 >1
și liceele 
nr. 1 ți 4. 
și sanitar.

• GHERLA O Inf- 
țîativâ reușită in spri
jinul atletismului a avut 
loc recent In orașul 
«sostru, cu concursul or
ganelor sportive locale 
fl al cadrelor didacti
ce de specialitate. Re»- 
•Iți pe stadionul oră- 
jenase, copii de la șco 
Be generale nr. 1, 2,
Ana Ipătescu și dia 
dteva comune învecîno 
ie (IcEod, GorneștU 
Uvoda, Fundătura, Mie- 
ttu ș.a.) și-au etalat 
aptitudinile In probe de 
afergâvi. sărituri și •> 
rencâd. Acțiunea va 
continuo în tot tri
mestrul I. (prof. Emilia 
Naghi, coresp.)

„Cupa Congresului *1 XIII-lea".
Cînd spui „Metalul", spui 

tradiție, spui Lia Manoliu. Ște
fan Petrescu. Dinu Cristea. 
„Metalul" îsi capătă incandes
centa in cuptoarele cele mari 
ale pasiunii, ale dragostei pen
tru frumos, pentru exercițiu 
fizic si sport. Cu sute de acti
viști obștești care dau viată 
cercurilor sportive din între
prindere. secțiile de perfor
mantă. cu antrenori competent!, 
îndrăgostiți de meserie : Ste- 
lian Petrov (canotaj). Silviu 
Dumitrescu (atletism). Sibil A- 
nescu (tir). Ilie Gheorghe 
(lupte). Virgil Badea (box).

A fost, de bună seamă, o în
țelegere la început : oamenii 
care lucrau, care Înnobilau me
talul au ținut ca. la rîndu-L 
„Metalul" — clubul lor — să

I

riftd.
pm- 
pro- 

dintre

I
t

LANSARI DE MARE PRECIZIE
PE „RA CHETODROMUL “ DIN DEVA

Cine a urmărit în ultimii ani competi
țiile republicane de rachetomodele a pu
tut lesne observa că printre cei care 
le-au dominat s-au numărat și mulți 
sportivi de la „Explorări" Deva. De unde 
acest viguros izvor de succese ? Ne răs
punde președintele Model-clubului de ni
vel internațional. Pompiliu Pătroiu : „Din 
munca unui colectiv de sportivi serioși 
și pasionați pentru această activitate teh- 
nico-aplicativă, migăloasă, dar atractivă și 
spectaculoasă. De aceea se și bucură de Nu mai puțin de 8 maeștri ai sportului

tot sprijinul conducerii unității, *1 tova
rășului director ing. Corneliu Arșin...".

Colectivul de radiomodeliști de la „Ex
plorări" s-a Închegat prin 1976, iar acum 
numără peste 100 de sportivi, in frunte 
cu antrenorii Iosif Kokdsy — adevărat... 
veteran al modelismului — și Petre Hor- 
vat, cărora li se alătură cunoscuții con
structori Bratus Bocaniciu, rachetomode- 
list de pe cînd era pionier, la Tîrgoviște, 
Ștefan Horvat, Iosif Varga, David Imre...

și peste 40 de sportivi cu categoria I de 
clasificare. Condiții de lucru — excelente ! 
„Ni le-am creat singuri, avînd alături de 
noi, tot timpul, pe tovarășul Pompiliu 
Pătroiu — ne spunea Iosif Kokosy. Ne-am 
construit și amenajat prin muncă, in 
timpul liber, 4 ateliere — două pentru 
racbetomodeliști, unul pentru aeromode- 
liști și unul pentru utilaje, pistă pentru 
aeromodele captive, in Parcul tineretului, 
„rachetodrom", pe aeroport..." Acești 
sportivi, care proiectează și construiesc 
mereu alte și alte modele, tot mai com
plicate, își „fabrică" ringuri motoarele 
pentru ftizeele zburătoare, Jînt prezenți 
cu demonstrații la diferite manifestări 
sportive, iar cu fiecare competiție adaugă 
noi trofee la frumoasa colecție realizată 
Ne-am convins : Izvorul succeselor este 
munca.

I
I
g

JViorel TONCEANU



Ieri, la Complexul studenfesc Tei Final pasionant in Campionatul de motocros pe echipe

ENTUZIASTĂ PARTICIPARE LA „UVERTURA" ANULUI I.R.A. TG. MUREȘ Șl TUkPTDO ZĂRMȘTI-

„Festivalul sportului studen
țesc bucureștean" a inceput cu 
o frumoasă paradă a sportivi
lor. a formațiilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei. Sub soarele strălucitor 
al acestei ultime duminici din 
octombrie a evoluat apoi — 
pe covorul verde al stadionului 
central — ansamblul de gim
nastică al studenților Institu
tului de Educație Fizici fi 
Sport. Repriza lor de armonie 
ți ritm, de eleganță ți sigu
ranță in mișcări a primit a- 
plauze la scenă deschisă. Au 
urmat zecile de concursuri ji 
demonstrații de tot felul.

Ampla ți entuziasta întrecere 
dotată cu „Cupa Congresului 
al XIII-lea“ a reunit in finale 
viu disputate, de mare spec
tacol sportiv, cele mai bune 
echipe Studențești de fotbal, 
handbal, baschet, volei etc. 
Printre ele, Politehnica, I.E.F.S.. 
Construcții, A.S.E.. Medicina. 
Au fost multe concursuri și 
demonstrații in această ti cart 
a marcat deschiderea oficială a 
anului sportiv' universitar ți 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei. La tenis 
de masă întrecerile erau non
stop ! Se elibera una din mese 
(multe puse afară, la soare), 
de o parte ji de alta a aticu
lui fileu se prezentau imediat 
alți concurenți. La fel la volei, 
tenis. In sala de șah, 
concurs cu mese aranjate pe 
două rinduri. A lit uri. mese 
rinduite in formă de potcoavă. 
In fața tablelor de țah, stu- 
denti din mai toate institutele 
de invățămint superior din Ca
pitală. La 18 din aceste mese 
dădea simultan — ți nu pier
dea deloc — un .boboc" de la 
A.SE. — Dan Bărbulescu fo
nul I, Cibernetici), maestru 
internațional de șah.

In Divizia ,,A“ de polo

FEROVIARII BUCUREȘTENI în Divizia „A“ de popice

SE REVANȘEAZĂ: 4-3 (II (RIȘIIL LA TETE, PATRU VICTORII ÎN DEPLASARE!
CLUJ-NAPOCA, a (prin tele

fon). In bazinul acoperit <hn lo
calitate s-au disputat, «tabâu si 
duminici. alte douâ etape <Hn 
cadrul turului oeetmd ai Diviziei 
„A" — seria I la polo, restul de 
cinei unnînd sa ae dispute M 
Arad, ’n noiembrie. Cei mal In
teresant med al rtuntaiBor a 
rost acela dintre RAPID BUCU
REȘTI si CBIȘUL ORADEA, ta- 
eheiat eu victoria feroviarilor : 
4—3 (O-I, 3—*, 0—1. 1—1). «are
ae revanșează astfel pentru te- 
fringerea (Un turul L Un derby 
onorat, cu mult consum de am
bele părți, aspru, dar ta Urni
tele sportivității. Rapid a avut 
un piua de superioritate tactică 
Oi un portar, Slmlon, foarte bun, 
In timp ce orădenh au ratat 
cinci situații de superioritate nu
merică. După o evoluție capti
vantă a scorului. Chiri ți a mar
cat punctul victoriei cu zece se
cunde înainte de final. Au mai 
înscris Nită, Chiriți, Gh. nie, 
respectiv Kiss, Gordan, Costrăș.

DINAMO — RAPID ARAD 
18—3 (3—0, 5—1, 4—0, t—Z). Pled 
la discreția campionilor, pentru 
care au punctat Hagiu S. Cio- 
băniuc 3, Zaharia 3, Ghlță 2, 
Moiceanu 2, Dan, S. Popescu. 
Pentru arădeni au marcat Po- 
povici 2 și Ghițan

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
LOTUL DE JUNIORI 12—4 (4—1, 
2—1, 4—1, 2—1). Colceriu a mar
cat 7 goluri. Celelalte : Szflcs 2, 
Marcu. Sebok, Musznai (V) Ne- 
cula 2, Stemate, R. Dan.

STEAUA — C.S.U. CONSTRUC
ȚII 8—5 (2—2, 3—1, 2—2, 1—0).
Au înscris Nuțu 2, GranceroT,
Chețan, Pantea, Oprițan, Ducu- 
leț. Geantă (S), Duma 2, FIo-
rra, Volcu, Balanov.

PROGRESUL — INDUSTRIA

ÎNTRECERILE
tUrmore dtn pag 1) 

toe, Rudolf Szabo și Felix Ni- 
colae au terminat Întrecerile 
pe echipe neinvinși, echipa fe
minină cedînd adversarelor ei 
doar 3 asalturi in 4 meciuri, 
iar cea de spadă, 5 asalturi. In 
întrecerea feminină am asistat 
la o dispută deosebit de echi
librata in lupta pentru celelal
te două locuri de pe podium, 
3 formații — Bulgaria, Iugo
slavia .și Grecia, toate cu cite 
3 v fiind departajate în cla- 
uarnt'nt de asaltaveraj ! Și tot 
acest indice a stabilit ordinea 
ți în clasamentul formațiilor 
«le spadă, echilibrul existent

SPORTIV UNIVERSITAR
Întrecerile nautice n-ou lip

sit niciodată din programul 
manifestațiilor sportive studen
țești. N-au lipsit fiindcă tint 
frumoase, cerute de mai toți 
tinerii. O cursă, bunăoară. de 
canoe fete 10+1, cu aproape 

Programul întrecerilor de ieri, de ia Complexul euliural-sportiv 
Tei, a cuprins fi atrăgătoarele curse de canoe 19+1 

Foto : L BĂNICĂ
ia Complexul eultural-sportiva rută de studente la start, eu 

finei w.erew iatpret-irtbii, < 
pregătită ți așteptată eu aiult 
Meres. Ieri, cele ne bvo« e- 
ehipaje la această populari 
probă n fost, in ordine. Uni
versitatea. LP.B.. IE.F^.. 
AS.E. fi Universitatea IL La 
caiac templu a evoluat bine 
Radu Huțan (anul V la Insti
tutul Politehnic București), 
spre satisfacția antrenorului e- 
merit Radu Hutan (.anul 25* 
pe.- Snagov). A fast fi canotaj, 
iert, pe lacul Tei. Fetele de 
la Clubul sportiv universitar 
Construcții n-au participat. lă
țind loc începătoarelor, ele

l

ttodu-ce net superiori vreme de 
trei reprize. A» marcat Docoleț X,

gea, Froth. Chețao, respectiv

DINAMO — C.S.F. 11—4 O—L, 
J—4, 4—4, 1—4). Moleranc t, Hâ
da 2, Ghlță Z, Geambasn, Za- 
baria. Rus (D), Voiea 2, Popes- 
eu. Popa, Balanov.

RAPID BUCUREȘTI — RAPID
ARAD 5—4 (4—4. 1—2, 1—1, 3—2). 
Gaiță *, Araene L Ni» 2, Jta- 
nu, E. Ioneseu, respectiv Brtn- 
ad 1. Ones, Chlțan, Midea.

CRIȘUL — I.I-T. 15—« (3—4,
2—2, 4—2, 4—4). Dies 5, Garo-
feanu 3, Klss 3, Bone, Raț (C), 
Sterpu 5, Fărcuță 2, Boroț.

PROGRESUL — LOTUL DE
JUNIORI 13—7 (4—1, 3—0. 3—3,
3—3). L Ioneseu 5, Ivănescu 2, 
Bărbnlescu 2, Crețn. Tătara, Nea- 
goe, Giurgiu (P), Lupescu 4, 
Abri, Găvrus, Fartals. (M. RADU, 
conesp.)

CLASAMENT

• Penolizotă cu 3 puncte

1. DINAMO 13 12 0 1 176- 94 24
2. Crișul 13 11 0 2 159 87 22
3. Rapid Buc. W 10 2 1 12B- 78 22
4. Steaua 13 9 1 3 HA- 84 19
5. Prog resuJ 18 6 2 5 112- 92 14
6. Voința 13 6 1 4 94- 91 13
1. CSU Con. 13 1 4 8 68-111 6
8. I.L.Ț. 13 1 3 9 97151 5
9. Lot. Juoiorl 13 1 1 11 82 152 3

W. Rapid Arad 13 0 2 11 72-162 -1*

BALCANIADEI
fiind pregnant cu— excepția 
formației noastre, net supe
rioară.

Iată clasamentele probelor pe 
echipe : floretă feminin — 1. 
România 4 v. (9—0 Grecia, 8—1 
Turcia și Iugoslavia. 7—2 Bul
garia), 2. Bulgaria 2 v. (7—2 
Turcia, 5—4 Iugoslavia), 3. Iu
goslavia 2 v. (5—4 Turcia. 6—3 
Grecia), 4. Grecia 2 v. (6—3 
Turcia și Bulgaria), 5. Tur
cia 0 v. , spadă — 1. România 
4 v. (9—0 Grecia. 8—1 Bulga
ria, 7—2 Turcia ți Iugoslavia), 
2. Bulgaria 2 v. (5—4 Turcia, 
7—2 Grecia), 3. Iugoslavia 2 v. 
(6—3 Turcia, 5—4 Bulgaria), 4. 

fiind de acum consacrate pe 
plan internațional, campioane 
olimpice, vara trecută, pe la
cul Casitas : Rodica Arba. Ani- 
șoara Șorohan, Maria Fricioiu, 
Viorica loja.

A fost mult sport, duminică, 

studențesc de la Lacul Tei. Pe 
scena teatrului de vară, eei de 
ia 7.E.F.S. ou făcut demon
strații de box. haltere fi cultu
rism, am urmărit apoi curse 
de ciclism, lansări de aero fi 
rachetomodele, demonstrații de 
schi nautic, yachting, curse de 
atletism etc. A fost o ampli 
fi entuziastă participare — 
peste 2 000 de competitori — la 
„uvertura" anului sportiv uni- 
ver sitar 1984—1985. o repetiție 
generală a numeroaselor fi va
riatelor manifestări fi acțiuni 
cultural-sportive ale studenți
lor din Centrul Universitar 
București ce vor avea loc in 
anul 1985 — Anul Internațional 
al Tineretuluui.

Vasile TOFAN

nat, a drttcat Seetnl de dar la 
FMestl. Iar C.SJ4. Redța a •*-

**u. iVÂSâi'—'hl- 
draaaeeaaka Bra»cv BN — 1311

mde jucătoare aăe eder două 
formați} au fost Maria BeoeByc 
— 411 n. jtBpecUv. Mariana Cob- 
stantln — 408. (N Scrljaa — es- 
reop.) • Vaința Ploiești — Glo
ria București tssn—8» 0—4).
Joc de bun nivel tehnic, de la 
bucureștenee dnd jucătoare au 
depășit rezultatul de 4te p.d-, 
(L Tănăsescu — enresp.) 
• Chimia Roman — Metrem 
Bra«ov 2217—2304 <5—1 I) Cea mal 
bună jucătoare a lost brașo
vean ca Ioana Minciună — 404, 
Iar ne locul secund s-a situat 
Viorica Botezata — 395. De la 
Chimia cele mai mar! dire le-au 
obținut Cedlia Martlsca — 195 si 
Constanța Țonea — 387. (M. Chi- 
riac — eoresp.) • Rapid Bucu
rești — Laromet București 
2432—2429 (3—3). Partidă de mare 
luptă, terminată, cum rar se tn- 
tlnaplă, la numai 3 „bețe* dife
rență. Principalele realizatoare 
au fost Vasilica Pintea — 422 si 
Elena Anton — 420. respectiv
Rodica Păduretu — 426 ei Sil
via Boboc — 421. (N. Tokacek — 
coresp.) • Petrolul Băicoi — 
Voința Galați 2478-2445 (2—4).
Joc spectaculos, cu o aerie de 
rezultate valoroase, ca de pildă 
cele ale jucătoarelor Aristița Do-

DE SCRIMĂ
Turcia 1 v. (9—0 Grecia), 5. 
Grecia 1 v. (5—4 Iugoslavia) ; 
sabie — 1. Bulgaria 4 v. (8—1 
Iugoslavia, 7—2 Grecia ți Tur
cia, 6—3 România), 2. Româ
nia 3 v. (9—0 Iugoslavia ți 
Turcia, 6—3 Grecia), 3. Grecia 
2 v. (5—4 Iugoslavia și Turcia),
4. Iugoslavia 1 v (6—3 Turcia),
5. Turcia 0 v ; floretă mascu
lin — 1. România 4 v. (6—3 
Bulgaria, Iugoslavia și Turcia, 
5—2 Grecia), 2. Turcia 3 v- 
(6—3 Grecia, 5—4 Bulgaria și 
Iugoslavia), 3. Bulgaria 2 v. 
(C—3 Grecia, 5—4 Iugoslavia),
4. Iugoslavia 1 v. (7—2 Grecia),
5. Gres ia e v.

LAUREATE ALE
Așteptată eu viu interes, e- 

tapa finală (a 4-a) a Campio
natului republican de motocros 
pe echipe — desfășurată du
minică pe traseul de la Vălenii 
de Munte în organizarea bună 
a asociației sportive Locomo
tiva Ploiești — a fost urmă
rită de peste 5 000 de specta
tori. pe deplin satisfăcuti de 
calitatea întrecerilor. .

Angajate din prima etapă in 
cursa pentru titlu la clasa 125 
cmc — tineret, echipele I.R.A. 
Tg. Mures (antrenor — D. Pop). 
Steaua (antrenor — maestrul 
emerit al sportului Gh. Ionită) 
si Poiana Cîmpina (antrenor — 
maestrul sportului 8t. Chițu) 
si-au disputat întîietatea oină 
la ultima manșă a campiona
tului. Pentru a vă face o ima
gine clară asupra aprigei lupte 
care s-a dat pentru cucerirea 
titlului să redăm situația îna
intea etapei finale : 1. I.R.A. 
185 p. 2, Poiana Cîmpina 159 P.
3. Steaua 158 p, ca după prima 
manșă a reuniunii de duminică 
mureșenii să conducă doar eu 
un punct pe dmnineni si cu 
opt pe stelisti. iar la jumătatea 
cursei decisive, cind configu
rația întrecerilor îi anunța ca 
învingători pe cîmpineni. lide
rul acestora. F. Schmidt, să 
sufere o neașteptată defecțiune 
mecanică, astfel că în final 
clasamentul general a avut ur
mătoarea înfățișare : 1. I.R.A. 
(în ordinea contribuției la 
punctai : Fl. Pop si L. Ro- 
șonezi) 221 p, 2. Steaua (L. To- 
mosvari. Tr. Cîmnan. St. Cior- 
bașy) 215 p. 3. Poiana Cîm
pina (frații P si I. Schmidt. 
Q^Duță) 211 p. 4. Electro Sf. 
Gheorghe 103 p. 5. Steagul roșu 
Brașov 88 p, 6. I.T.A. — Chi
mia Buzău 37 d. Se cuvine să 
subliniem evoluția ascendentă a 
tinerilor FL Fop. P. Schmidt, 
Tr. Cîmpan, L. Tomosvari si 
C. Dută, primul reușind că cîs- 
tige cele mai multe manse.

bre (G) — 4», Mariana Opres- 
« (B) — 4M d Aura Tudor — 
433. (8. Briazea — esresp.)
• Votata Tg Murea — Mu- 
tava-MoRd Vaasa 1447—1154 
fț-B « Denagaat Tg. Ma
reo — Vateța TtuiUnara W7—«442 
0—4. Partida atreecrtâ ds- 
tlgau pe ment de formația

Ebei eea mal tună jucătoare — 
438 » <L • Bertram ureș Tț Ma
reo — CAM. Reșița 3421-1423 
0—9). Iboerte bine ac jueat te 
oeer: med reo+șericele Dorina 
Btotea — 43! ți Mari* Zstasik — 
UO, eare an asigurat victoria e- 
etBpel .or. De Ia maramureseitoe 
o-a remareat doar Aureba Ser- 
dean — «N p.d. d. P*a» — ea- 
reap.) • Votata Oradea — Vota
ta Odarheta Secuiesc 2395—fits 
0-4).

MASCULIN • Pezrotoa Ctapi- 
aa — Frigul Bueareszi 4974-M17 
(4—2). Petro^C a fotoan te a- 
cest Joc numai da! titulari, res
tul de patra concurenți fiind ju
niori si rezerve. Primul popicar 
al partidei a fost rtmplzeanu! 
Șlal co Ml p.d. (C. VlrJoghie — 
coresp.) • Uaio Satu Mare — 
Jiul Petrii* 5114—4927 (S—1). Pri
ma victorie concludentă a gaz
delor, care au avut în Szekeiy 
cel mal bun realizator — NC 
p.d. De la oaspeți. Jucătorul 
nr. 1 a fost Dumbravă — 043. 
(Z. Kovacs — coresp.) * Rul
mentul Brașov — Olimpia Bucu
rești 5267—5624 (4—2). Mec cSs-
tigat la o diferență mare (241 p) 
cu toate că Tismănar n-« figu
rat In formația Rulmentul. Foar
te bine au jucat brașovenii Ma- 
tis — 958 ți Ghlță — Kl. De la 
Olimpia a corespuns doar Be- 
llvaca — 9M p.d. (C. Gruia — 
coresp.) • TehnoutlIaJ Odorheiu 
Secuiesc — C.F.R. Timișoara 
5142—4353 (4—2). Cele mal multe
popice le-au dobori! Rozaa (O) — 
877 ți Matho (D — 883. (A. Pi»- 
log* — coresp.) • Industria ste
mei Clmpla Turzli — taeetro- 
mureț Tg. Mureș 5237—5127 (5—1). 
Formația locală a fost mal o- 
mogena gl a clțtlgat meciul cu 
Electromureț In care activează 
cttlva Jucători din lotul național. 
Performerul reuniunii a fost Gh. 
Silvestru, de la Efectromureț. cu 
968 p.d., Iar de la gazde s-a Im
pus Deae cu 942 p.d. <P. To
ne* — coresp.) • Carpați Si
naia — Metalul Roman 5676—4818 
(4—2). A patra victorie consecu
tivă a slnălenilor pe arenă pro
prie. Șl acum, cel mal buni au 
fost Ovldlu — 863 șl Șindrilaru 
— «74. De la Metalul cel mai 
eficace a fost If due — «54. 
țV. Felnman — coresp.) • Vic
toria Timișoara — Metalul Hu
nedoara 4*34—4794 (2,5—3,S) • Vo
ința București — C.F.R. Con
stanța 4914- 5««4 (2—4).

AKULUI 1984
Dacă la clasa 250 cmc seniori 

conturile pentru cea mai înaltă 
treaptă a podiumului fuseseră 
încheiate după penultima etapă 
de la _ Brașov, cînd Torpedo 
Zărnești — echipa cea mal 
constantă si cu elementele cele 
mai valoroase (E. Mulner. P. 
Titileneu. M. Butuza ; antrenor
— P. Mulner) se distanțase atît 
de mult îneît numai eventuale 
accidentări ar mai fi nutut a- 
duce o altă lideră, pentru ce
lelalte două locuri premiate 
s-au angrenat în luptă direetă 
echipele Steaua. Electro Sf. 
Gheorghe si Flacăra Autome- 
canica Moreni (care are un nou 
antrenor în persoana fostului 
motocrosist T. Bălănoîu). Cu 
un plus de pregătire, stelistii 
si alergătorii din Sf. Gheorghe 
s-au impus, terminînd campio
natul la egalitate : 1. Torpedo 
251 p. 2. Electro S+ Gheorghe 
(Fr. Fodor, Z. Fulop ; antrenor
— E.Laub). 3. Steaua (AL Ilieș, 
I. Cruceanu) 164 o. 4. Flacăra 
Automecanica Moreni 143 p. 5. 
Steagul roșu Brasov 111 p. 6. 
Locomotiva Ploiești 59 p.

Criteriul de toamnă al ju
niorilor. dotat cu trofeul .Capa 
speranțelor", 8-a încheiat cu 
victoria alergătorului de 12 ani 
M. Fierarii (Steaua) la 50 cmc 
si E. D6rr (Torpedo) Ia 80 cmc, 
care au totalizat 131 si. respec
tiv. 137 p. Victoria în ultima 
etapă a revenit lui G. Mateescu 
(Muscelul C-lung) la 50 cmc 
si B. Ilieș (St. r. Bv.) la 80 
cmc. printre animatori numă- 
rîndu-se din nou I. Milea. I. 
Bogdan. I. Dulca. L. Sandor si 
A. Bogdan. (

Traian IOANIȚESCU

Scriu sccuiidâ

a Diviziei „A" fie nocbci

PERFORMERE:

1M.A.S.A.SF. GHEORGHE 

Șl METALUL RĂDĂUȚI
GALAȚI. 28 (prin telefon).

Sîmbătă s-au încheiat, pe pati
noarul din localitate, locurile 
din cadru] primului turneu al 
seriei secunde a Diviziei „A" 
la hochei. După cum se știe, 
primele două clasate s-au ca
lificat pentru prima grupă va
lorică. la care vor lua parte 
si selecționatele de 18 0 20 
de ani ale tării noastre.

lată rezultatele ultimelor trei 
etape •

Metalal lUdăati — Petrolul 
Ploiești 5—3 (2—1. 2—2. 1—9) ; 
IMASA Sf. Gheorghe — Elec- 
tramures Tg. Mures 13—2 (3—1, 
5—9. 5—1) ; Tirnava Odorhei — 
6p. stadențese Caastruetii 7—3 
(4—6. 2—0. 1—3)

S». studențesc Construcții — 
Beetremares Tg. Mures 8—4 
(3—9. 4—2. 1—2) ; IMASA St. 
Gheorghe — Petrolul Ploiești 
21—4 (4—9. 7—3. 16—1) ; Me
talul Rădăuți — Tirnava Odor
hei 6—2 (4—1. 9—9 2—1)

Electromures Tg. Mcres — 
Petrolul Ploiești 18—3 (2—1,
4—6. 4—2) ; Metalul Rădăuți — 
Sp. studențesc Construcții 7—4 
(2—1, 1—4. 4—1) ; IMASA Sf. 
Gheorghe — Tirnava Odorhei 
11—1 (3—9. 5—1. 3—0).

In legătură cu aceste ultime 
partide este de precizat faptul 
că nivelul de ioc a fost sub
mediocru. simtindu-se în mod 
evident, la majoritatea hocheis- 
tilor. lipsa pregătirii pe gheată 
si. în general, a nregătirii fi
zice generale.

în urma rezultatelor obținute, 
echipele IMASA Sf. Gheorghe. 
evident cea mai bună echipă 
a turneului, si Metalul Rădăuți 
(o plăcută surpriză) s-au califi
cat pentru prima grupă valorică 
a acestei competiții. (T. SIRIO- 
POL, coresp.).

ANUNȚ
O.J.T. Prahova organizea

ză la data de 4 noiembrie 
ac., la Sinaia, un examen 
de atestare a ghizilor-me- 
nitori de schi. - Inform !>■ 
suplimentare la sediul i - 
treprinderii sau la telefco 
973/14751 int. 346.



polonia bytom-steaua bucurești | ATLETISMUL NE PROPUNE PENTRU ’85
IN TURUL 2 AL C.C.E. LA HOCHEI PE GHEAȚA

In conformitate cu „schema" stabilită încă de Ia Congresul de 
vară al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață. în turul 
secund al Cupei Campionilor Europeni vor avea loc următoarele 
jocuri, echipele trecute primele fiind gazde pentru meciurile tur :

HC Megeve (Franța) — KPS Tappare (Finlanda)
HC Davos (Elveția) — VEU Feldkirch (Austria)
Sparta Norway (Norvegia) — BB Bolzano (Italia)

Polonia Bytom (Polonia) — STEAUA BUCUREȘTI
OL Nimegue (Olanda) — Olympia Ljubljana (Iugoslavia)
Cele două Jocuri, tur-relur, vor trebui să se dispute in inter

valul dintre 8 și 22 noiembrie.

UN ATRACTIV „GRAND PRIX“!
In sport, ca și în multe alte 

domenii, buna experiență se 
transmite repede. De pildă, cu 
ani și ani în urmă, pentru a 
face mai popular și, neîndo
ios, mai atractiv automobilis
mul, cineva a avut o idee. A 
propus ca, în locui unor con-

ciclism, cu al
Prestige". Și mai 
și alte exemple.

Recent, un alt 
cel mal frumos șl, 
cel mai complet 
atletismul, a intrat în această 
frumoasă și atractivă „horă" a

său „Super 
pot fi date

sport, poate 
in mod cert, 
dintre toate,

După 9 remize consecutive

KARPOV Șl KASPAROV NU RENUNȚA
LA „TACTICA DE AȘTEPTARE"

mon-
Este

9-a

Disputa pentru titlul 
dial de șah continuă... 
evident acum, cînd și a 
remiză consecutivă a fost tre
cută pe fișele meciului "Kar
pov—Kasparov, că ne aflăm în 
fața unei confruntări tactice 
cu totul ieșite din comun. Con
dus cu 0—4 după primele nouă 
partide, cînd a riscat și a ra
tat prea mult, șalangerul și-a 
modificat maniera de joc în 
următoarele, căutînd să-l facă 
pe campion să iasă la atac și 
să-și ia la rîndul său riscuri. 
Dar Karpov—nu vrea să intre 
în cursele ce 1 se întind...

Și atunci, cînd îi este la în- 
demînă, Kasparov aruncă pe 
tablă cîte o combinație ofen
sivă, o mică piesă de virtuozi
tate, menită numai să aducă 
jocul la egalitate forțată. Așa 
cum s-a întîmplat și în partida 
de vineri, a cărei fișă arată
\ KASPAROV—KARPOV (Par
tida a 18-a) 1. d4 CfS 2. c4 e6 3. Cf3 
b6 4. g3 Na6 5. b3 Nb4+ 6. Nd2 
Ne7 7. Ng2 c6 8. Nc3 d5

Cbd2 Cbd7 10. 0-0 0—0 ÎL Tel 
e5 12.e4 d:e4 13. C:e4 NM 14. Ct 
gS e:d4 15.N:d4 De7 16. Crf6+
NJ6 ----------

N:d4
Tadl ___
22. Cf6-f- (’/,-%).

în această săptămînă

17. N:b7 D:b7
19. D:d4
D*8 21-

18.
Tadt
De3

C*4 
28. 

CM

_  ___ _ _ sint 
programate alte trei partide 
din această intîlnire ce se a- 
nunță, in continuare, Încă foar
te lungă (rd. vJ

RECORD DE PARTICIPARE
LA OLIMPIADA DE ȘAH

9.

ATENA (Agerpres). — La O- 
limpiada de 
fășura între 
5 decembrie 
parte 97 de 
masculin și 
feminin, ceea ce reprezintă un 
record de participare la aceas
tă tradițională întrecere șa- 
histă.

șah ce se va des-
18 noiembrie — 
Ia Salonic vor lua 
țări în concursul 

53 de țări în cel

CAMPIONUL OLIMPIC MICHAEL GROSS ÎNVINS LA RIO DE JANEIRO
In ziua inaugurală a primei 

ediții a' Cupei Americii de 
Sud la înot, care se desfășoa
ră la Rio de Janeiro, campio

nul olimpic al probei de 200 
m liber, vest-germanul Michael 
Gross, s-a clasat abia al cinci
lea pe această distanță ! Vic
toria a revenit lui Carlos 
Scanavino (Uruguay) 1:54,15, in 
timp ce Gross a fost înregis-

trat cu 1:59,33. Alte rezultate : 
400 m mixt m : Robert Wood
house (Australia) 4:33,47 ; 800 m 
liber f ; Tami Bruce (S.U.A.) 
8:54,89 ; 100 m bras f ; Petra 
Vas Staveren (Olanda) 1:15,48 ;
100 m liber f ; Annemarie

■ Verstapen (Olanda) 57,04.
>\\\\\\\\\\\\\^^^^^g

A ÎNCEPUT campionatul
EUROPEAN DE JUDO 1

PE ECHIPE
La Paris a început Campio

natul european de judo pe 
echipe. Iată primele rezulta
te : Franța cu Cehoslovacia 
6—1 și cu Olanda 4—1, Ceho
slovacia — Olanda 3—1, Anglia 
— Italia 5-4), U.R.S.S. cu Ita
lia 7—0 și cu Anglia 6—0, 
Austria — Spania 4—3, Unga
ria — Norvegia 7—0, Polonia 
cu Ungaria 
gia 6—1. Pe 
grupe, pînă 
ției, se află
și Polonia.

4—1 și cu Norve- 
primele locuri în 
la închiderea edi-

Franta, U.R.S.S.

EVERESTUL
„ÎNVINS“ DIN NOU!

BEIJING (Agerpres). — După 
cum se anunță din Beijing, al
pinistul american Philip Ersh- 
ler (33 de ani) a reușit să es- 

. caladeze vîrful Everest (8 848 
m) pe un traseu foarte dificil 
de pe versantul nordic.

TELEX TELEX
CICLISM ș Cea de a 5-a e- 

tapă a „Turului statului Chile" 
a revenit lui Antonio Silvestre 
(Chile) care a parcurs 157 km 
în 4h08:03, învingîndu-1 la sprint 
pe italianul Marcelo Bartaliino. 
Pe primul loc în clasamentul 
general a trecut brazilianul Re
nan Ferraro cu un total de 
19h5<l:21, urmat de chilianul An
tonio Silvestre la 18 sec. șl de 
uruguayanul Pedro Pals la 52 

“ ~ Ro-
eta-

sec. • Guatemalezul Edla 
berto Nova conduce după 8 
pe ta „Turul Guatemalei".

HANDBAL • In turneulhandbal • In turneul care 
are loo in Olanda in ultimele 
două etape s-au obținut rezul
tatele : Olanda — Italia 29—19 
(16—10), Ungaria — Franța 23—16 
(10—9), Olanda — Franța 21—16

I

in „Marele Premiu I.A.A.F." :Iată concursurile cuprinse
„Bruce Jenner Classic" la San Jose (S.U.A.) 

„Prefontaine Classic" la Eugene (S.U.A.) 
: „Memorialul Znameski" la Moscova 

„Memorialul Rosicky" la Praga
Reuniune la Stockholm
Reuniune la Helsinki 
„Nikaia" la Nisa 
Reuniune la Londra 
Concursul „Bislet" la Oslo 

t : Reuniune 
Reuniune 
Reuniune 
„ISTAF" 
Reuniune 
„Memorialul

25
1
8

22
2
4

16
19

mai : 
iunie 
iunie 
iunie 
iulie 
iulie 
iulie 
iulie 

27 iulie
2
4 

21 
23 
25 
30

T

la Londra 
la 
la
in
la

august : 
august : 
august i 
august : 
august : 
august : .. 
septembrie — finala la Roma

Budapesta
Ziirich
Berlinul Occidental

KSln
Iva van Damme" la Bruxelles

cursuri izolate, să se organize
ze un „lanț" de astfel de în
treceri, legate una de cealaltă 
prin adiționarea punctelor și, 
apoi, să se facă clasamente pe
riodice și un clasament final, 
al cărui lider să primească 
titlul de campion al lumii.

A fost un început. Treptat, 
automobilismul și marile lui 
dispute au cucerit mase largi 
de spectatori, întrecerea sti- 
mulind inovațiile și perfecțio
nările tehnica, extrem de utile 
în industria automobilismului. 
Exemplul bun a fost urmat. 
Un alt sport, care era izolat 
(din cauze obiective, firește!), 
a devenit în ultimul deceniu 
foarte popular : schiul. Cum ? 
Tot prin 
„lanț" de 
anual sub 
Mondială", 
un sezon 
mase din ce în ce mai largi de 
tineri și vîrstnici.

Chiar și sporturi mai popu- 
.lare, al căror „acces" la... ini
mile amatorilor de întreceri 
sportive nu mai trebuie stimu
lat, au marile lor premii, com
petiții cu o mare audiență în 
lumea sportului. Ne gindim la 
tenis, cu al său „Mare Premiu 
Volvo", și la atît de răspînditul

organizarea unui 
concursuri, reunite 
numele de „Cupa 

întrecere care de la 
la altul pasionează

Respectul pentru OM

X
marilor premii. Cu prilejul ul- 
timea reuniuni a I.A.A.F. (fo
rul internațional al atletismu
lui) a foM înființată o mare 
întrecere internațională „Ma
rele Premiu I.A.A.F.". Despre 
ce este vorba ? A fost stabilit 
pentru ’85 un calendar cuprin- 
zînd 15 mari concursuri inter
naționale, avînd o finală (7 
septembrie) la Roma. Aceste 
concursuri sint deschise tutu
ror atleților care sint clasați 
în primii 50 la fiecare probă 
in anul 1984. Ei se pot pre
zenta la oricare din cele 15 
concursuri, chiar la toate dacă 
vor (și, mai ales, dacă pot !), 
dar sint punctați doar la 5 
dintre ele. Fiecare reuniune 
are în programul său doar 
din specialitățile atletice : 
sau 200 m, 400 sau 800 m, 
plusalt sau lungime, 5000 
10 000 m, urmînd ca in anul

Edwin recordmanul
mondial fi campionul olimpic 
al probei de 400 m.g. — neîn
vins în zeci și zeci de curse — 
va ciștiga anul vi tor si ..Marele 

Premiu al IAAF“ ?
marele premiu să cuprin- 

alte probe. Pe baza puncte- 
adunate în 5 concursuri,

una
100 

tri
șau 
vii-

tor 
dă 
lor 
primii 8 clasați pe probe iau 
parte la finala de la Roma. 
Toate concursurile (programul 
îl publicăm în chenar) sînt 
dotate cu premii

Avem
rele Premili I.A.A.F.
tribul 
țelor 
Și 
unde 
petiții) un rol pozitiv în sti
mularea spectatorilor — pe 
care marile tribune ii așteaptă 
cu din ce în ce mai multă 
nostalgie ! —, la o eficientă 
propagandă pentru atletism.

convingerea că „Ma- 
va con

ta creșterea performan- 
mondiale și va avea (ca 
în celelalte sporturi, 
există acest gen de com-

F0¥BAB.meWdiO4ie
BORDEAUX ÎNVINGĂTOARE LA 

LIMITA
— Lok. Leipzig 1—6, Frankfurt 
pe Oder — Brandenburg 1—1, 
Jena — Erfurt 1—1, Chemde 
Leipzig — Magdeburg 
Aue — Riesa 4—1. Pe 
mele locuri : Dynamo 
da 16 p, Dynamo Berlin 14 p, 
Lok. Leipzig 13 p. Pe ultimele: 
13. Chemie Leipzig 6 
Suhl 1 p.

ITALIA (et a 7-a) :
— Fiorentina 2—1,

In etapa a 14-a a campiona
tului Franței, Bordeaux a ju
cat pe 
Sochaux 
pe care a învins-o la limită :
1— 0. în . 
ce Giresse a ratat un penalty. 
Battiston a înscris golul vic
toriei. Bordelezii se mențin in 
fruntea^ clasamentului, avînd 
23 p, urmați de Nantes (22 p), 
care n-a reușit decît un scor 
egal acasă cu Strasbourg 
(2—2). Alte rezultate : Brest — 
R.C. Paris 3—0, Bastia — Lena
2— I, Auxerre — Marseille 4—2, 
Nancy — Toulouse 1—1, Lille
— Monaco 1—1, Toulon — 
Laval 1—1, Paris St Germain
— Rouen 3—2, Tours — Metz 
2—1. Pe ultimele locuri: 18—20. 
Sochaux, Rouen și Tours, toate 
cu cite 10 p.

ANGLIA (et 12). West Ham
— Arsenal 3—1, Coventry —
Sheffield — ‘ ‘ *
Tottenham — Stoke 4—0, Ever
ton — Manchester Utd. 
Leichester — Aston Villa 
Chelsea — Ipswich 2—0, 
wtch — Q.P. Rangers 
Sunderland — Luton 
Watford — Newcastle 
W. B. Albion — 
0—0. Nottingham 
0—2. ~ ‘ ‘ 
senal
Sheffield 22 p. Pe 
21. Watford 8 p, 22. 
(din 11 j).

R. D. GERMANĂ 
Dynamo Dresda — 
2—2, Dynamo Berlin - 
Karl-Marx Stadt 6—1 I,

teren propriu cu 
(clasată pe locul 18),

prima repriză, după

2—2, 
pri- 

Dres-

p» 14.

Verona
Milan 

— Internazionale 2—1, Sampdo- 
ria — 
Napoli 
nese 
1-0, 
Lazio --------------
clasament : 1. Verona 12 p ; 2. 
Milan 10 p, 3. Torino 10 p, 4. 
Sampdorla 9 p 5. Juventus 

8 p ; pe ultimele locuri : 15. 
Cremonese 3 p și 16. Ascoli 2 p.

R. F. GERMANIA (et. 10). 
Karlsruhe — Kaiserslautern 
0—0, Bochum — Bielefeld 1—1, 
Mannheim — Dortmund 1—2, 
Hamburg — Uerdîngen 1—1, 
Frankfurt — Kbln 1—4 !, Dus
seldorf — Stuttgart 2—2, Le
verkusen — Braunschweig 
0—3 !, M6nchenglad.bach — 
Bremen 1—1, Schalke — Ba
yern Milnchen 1—1. Pe primele 
locuri : Bayern Munchen 17 p, 
Monchengladbach și Bremen, 
cite 12 p. Pe ultimele : 17.
Dortmund 6 p, 18. Braunsch
weig 6 p. v

SCOȚIA (et. 12). S-au dispu
tat doar 3 meciuri, deoarece 
Glasgow Rangers și Dundee 
Utd. susțin finala „Cupei ligii", 
astfel că Aberdeen și Celtic, 
adversarele Idr, au fost nevoite 
să-și amine și ele jocurile. 
Rezultate : Hearts — Hibernian 
0—0, F.C. Dundee — Dumbar
ton 1—1, St. Mirren — Morton 
2—1. Pe primele locuri : Aber
deen 19 p, Celtic 18 p, Glas
gow Rangers 16 p (toate cu 
11 i).

ALTE REZULTATE
• In preliminariile C.M. 

(zona Africii) : Sudan — Tan
zania 0—0 (in tur 1—1). Suda
nul s-a calificat pentru turul 
următor.
• în turneul "pentru echipe 

de amatori (semifinale), de la 
Singapore : Irak — Australia 
9—8 (după 11 m) ; Coreea de 
Sud — Olanda 3—1.
• Echipa Al Ahly (Libia) 

s-a calificat in finala „Cupei 
cupelor Africii" eliminînd for
mația Canon Yaounde (Came
run).

Scriem aceste rtadurl la d- 
leva zile duipă ce în paginile 
ziarului nostru a apărut o 
imagine zguduitoare (pentru 
unii), dar sugestivă (pentru 
toți...). Vă mal amintiți ? O 
tânără fată pe un cărucior de 
invalizi ridica mlinlle $1 su- 
ridea fericită. Era o invalidă 
care rldea. Nu pdîngea. În
vinsese Intr-o cursă de 800 m, 
disputată chiar pe pista apri
gelor dispute oiimplice de la 
Los Angeles. Parcă pentru a 
ne copleși mal mult șl pen
tru a ne îndemna la reflecții 
optimiste despre viață, agen
țiile de presă au transmis a- 
oeastă fotografie făcută la 
dțiva metri de linia de sosi
re pe care au „fulgerat-o" cu 
___ "ț lor superbe Cari 
Lewis, Evelyn Ashford,. KLrke 
Batiste și alții.

Dacă fotografia amintită 
ne-a stlmit admirația pentru 
acea fată șl pentru alții 
ca ea — care prin sport în
ving infinmiilataa șl rămîn 
activi șl dornici de viață —, azi, 
o telegramă de presă ne stâr
nește, din nou, admirația 
față de curajul ieșit din co
mun al unui 
trebui scris : 
vedeți de ce...

La ora ctad 
văd lumina tiparului, mara
tonul de la New York s-a

....
ș re pe caa 

’ oorpurile

g

5
din

om. Poate ar 
OM. Și o să

înainte de a fi aflat rezul
tatele. De fapt, ele nici nu au 
vreo importanță. Important 
este faptul că la startul a- 
eestul concurs, devendit un 
ol aste al specialității, s-a a- 
ltalat pe Broadway și medi
cul olandez Paul Fretz, care 
trăiește cu un stimulator car
diac implantat lingă inima 
aa bolnavă ! In virstă de 43 
de ani, medicul Paul Fretz a 
dorit să dovedească prin ges
tul său că a trăi cu un sti
mulator cardiac nu * "
a fi un invalid. El 
nlo curse de 10—20
metri șl o dată la 3—4 luni 
se avtaită să parcurgă chiar 
‘și un maraton t I I

...Dacă spune cuiva acest 
lucru, este privit curios. 
Chiar un maraton 7 Pare de 
domeniiul fanteziei, cînd ai o 
inimă ale cărei bătăi trebuie 
stimulate șl regularizate de 
un aparat. Acum a dove- 
diit-o I

Să-4 privim, deci, nu nu
mai cu uimire admirativă, ci 
și cu mare respect 
OM. Curajul său 
din comun, iar 
sa un Îndemn, o 
clipă sau mii de 
credere ta viață 
cardiacii.

Șl nu numai pentru eL..

înseamnă 
face zll- 
de kilo-

g

$ Wednesday 1—0,

Torino 2—2, Atalanta — 
1—0. Avellino — Udi- 
3—1, Como — Ascoll 
Juventus — Roma 1—1, 
— Cremonese 2—1. In

5—0,
5—0, 
Nor-
2—0,
3—0,
3—3, 

Southampton 
_____ „ — Liverpool 
Pe primele locuri : Ar- 

25 p, Everton 23 p,
_ ultimele :

Stoke 7 p

Ipentru 
a fost Le^it 
perform a mța 
speranță, o 
clipe de in- 
pentru tcI

—fi W «a itMA o-xa
desfășurat Noi scriem însă Calin ANTONESCU

aceste rîndur4

TELEX • TELEX TELEX

g
g (et. 9).

Rostock 
F.C.

Suhl

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
(8—16) și Ungaria — Italia 21—17 
(13—9). In clasament conduce 
Ungaria cu 10 p din 5 jocuri, 
iar pe locul secund se află O- 
landa cu 0 p • La Saint Gallen, 
ta Elveția, a continuat turneul, 
la care iau parte 4 reprezenta
tive de țări. Iată ultimele re
zultate 9 Iugoslavia — S.U.A. 
27—Vt (16—8) și Cehoslovacia — 
Elveția 16—15 (8—8) - • -
Ioc ta clasament se află Iugo
slavia care are 4 p din 2 me
ciuri • In primele două etape 
ale turneului masculin pentru 
echipele de tineret care se dis
pută in sudul Franței s-au înre
gistrat rezultatele t Cehoslovacia 
— Elveția 20—18, Franța — Olan
da 29—9, Cehoslovacia — Olanda 
31—25. Elveția — Franța 17—21.

Pe primul

KAIAC-CANOE • In concursul 
internațional de slalom nautic 
de la Llangollen (Anglia) au cîș- 
tigat : R. Fox (Anglia) la Kl, 
D. Hearn (S.U.A.) la Cl, E. 
Jamieson și R. Williams (An
glia) la C2 șl Y. Kasuda (S.U.A.) 
la Kl femei.

PATINAJ • După figurile im
puse și programul scurt, ta con
cursul dotat eu premiul „Skate 
Canada" care are loc în orașul 
Victoria (Canada) conduc Brian 
Orser (Canada), urmat de 
Grzegorz Fiiipowskl (Polonia) la 
bărbați și Chin Tiffany (S.U.A.) 
urmată de Natalia Lebedeva 
(U.R.S.S.) la femei.

RUGBY • La Aldershoot 
lecționata Australiei, aflată 
turneu ta Anglia, a dispus

R.

se
in 
de

reprezentativa Armatei Britanice 
CU *4—9 (32—6).

TENIS • La Houston, în cea 
de a treia zt a C.M. de dublu 
mixt perechea Zina Garrison — 
Sammy Giamalva a dispus de 
perechea Lisa Bondar — nde 
Năstase eu 6—2, 6—1 • In semi
finale la Hong Kong : Gomez — 
Moor 6—3, 6—6, Smid — Gilbert
6— 4, 6—4, iar în finală : Gomez 
— Smid 6—3, 6—2 • în semifi
nale la turneul feminin de la 
Brighton t Hanlka — Paradis
7— 6, 6—2, Russell — Temesvari
7—6, 6—7, 6—2 ; In turul HI
Russel a eliminat-o pe Ruzici cu 
6—1, 6—1 • La Viena, turneul
masculin a ajuns la etapa semi
finalelor s Slozil — Leconte 2—6 
6—1, 6—2, Tim Wilkinson — 
Purcell 3—6, 6—2, 6—2.
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