
FINALA PE TARA 
A „CUPEI TIPOGRAFILOR", 

O REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASĂ
>

• Un sincer „bravo 1“ tovarășilor noștri de muncă 
pentru dăruirea, corectitudinea ți disciplina lor

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLI - Nr. 11 124 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 23 septembrie 1985 |

Divizia „A", de fotbal, etapa a 7-a

LIDERUL 14 PUNCTE DIN 14 POSIBILE!
Timișoara la primul punct 

Petrolul — „egal" 

„fluviu" pe

restanțele etapei a

• Steaua — victorioasă în Giulești • „Poli" 

din acest campionat, obținut în deplasare! • 

scorurilorIa Slatina • Hunedorenii reiau seria 

propriu • în această săptămînâ,

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

prețios

teren

7-a

Tînărul Carmel Roșea este 
muncitor la secția Paginație a 
întreprinderii poligrafice ..In
formația Bucurestiului". L-am 
revăzut vineri noaptea. în 
clină activitate profesională, 
l-am reîntîlnit a doua zi 
— oe surpriză ! — la întrece
rile pentru „Cupa tipografilor", 
felicitîndu-1 pentru perfor
manta de a fi încheiat primul 
turneul de șah ! O reușită pe 
care o repetă, după doi ani. în 
compania unor adversari foar
te tenace, cum au fost Mircea 
Matei, de la I.P. Filaret, și 
Aurel Sava, de la I. P. Iași. 
Satisfacție pentru ..galeria" 
bucureșteană. care — puțin 
mai înainte — aplaudase po
ziția a treia, la aceeași disci
plină sportivă. a Floricăi 
Cebuc. de la Combinatul poli-

cadrul ..Daciadet*. excelent 
organizată de Consiliul Uniunii 
Sindicatelor din Presă. Ti
pografie. Poligrafie si Edi
turi. a fost — si la celelalte 
ramuri de sport —, mult mai a- 
tractivă si mai disputată de- 
cit toate celelalte ediții prece
dente. La tenis de masă, de 
pildă. Adrian Mărăndici (I. P. 
Brasov), s-a impus cu dificul
tate în întrecerea cu ceilalți 
finalisti : după un 2—0 cu 
D. Ionescu. numai 2—1 cu P. 
Ionescu si P. Bejan. Locul I, 
după oe anul trecut a fost pe 
poziția a doua. Practic; el a 
făcut un schimb cu P. Ionescu 
(I. P. Cluj-Napoca). campio
nul ediției precedente. Fete
le. jucătoarele de tenis de 
masă, si-au desemnat Cam
pioana în persoana Aritieî Mi-

26

Chimia Rm. V. — A.S.A. Tq. Mureș 3-1 (2-1)
Sportul stud. - „Poli" Timișoara 2-2 (1-1)
„U" Cluj-Napoca — S.C. Bacău 2-1 (1-1)
F.C.M. Brașov - F.C. Argeș 1-0 (0-0)
Rapid - Steaua 1-2 (1-0)
Corvinul — F.C. Bihor 5-1 (1-1)
F.C. Olt - Petrolul Ploiești 0-0

Craiova se 
partida Di

namo - Victoria București va avea loc joi 
septembrie.

Meciul Gloria Buzău - Universitatea 
va disputa marți 24 septembrie, iar

ETAPA VIITOARE (28—29 septembrie)
F.C. Bihor
Petrolul Ploiești
Victoria Buc.
F.C. Argeș
Sportul stud.
S.C. Bacău
„Poli" Timiș.
Gloria Buzău
F.C.M. Brașov

— F.C. Olt
— Dinamo
— „U“ Cluj-Napoca
— Univ. Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș
— Rapid
— Corvinul »
— Steaua
— Chimia Rm. Vilcea (Cronicile meciurilor in pag. 2-3)

GOLGETERII

1. STEAUA 7 7 0 0 15- 3 14
2. Univ. Craiova 6 5 1 0 11- 4 11
3. Corvinul 7 4 0 3 23- 7 8
4. Sportul stud. 6 3 2 1 17- 6 8
5. Dinamo 6 4 0 2 7- 3 8
6. Gloria Buzău 6 3 1 2 9- 6 7
8. „U“ Cluj-Napoca 7 3 1 3 8- 9 7

F.C. Argeș 7 3 1 3 5- 6 7
9. Victoria Buc. 6 2 3 1 5- 6 7

10. Rapid 7 3 1 3 11-15 7
11. Petrolul 7 2 3 2 7-11 7
12. Chimia Rm. V. 6 3 0 3 13-11 6
13. F.C. Olt 7 2 2 3 5- 8 6
14. F.C.M. Brașov 7 2 1 4 3-12 5
15. A.S.A. Tg. Mureș 7 2 0 5 6- 9 4
16. S.C. Bacău 7 2 0 5 7-11 4
17. F.C. Bihor 7 0 3 4 3-17 3
18. „Poli" Timișoara 7 0 1 6 6-17 1

6 GOLURI : Pițurcă (1 din 
11 m).

5 GOLURI : Coraș. Mateuț. 
Gabor, Hagi (1 din 11 m).

La capătul unui sprint spectaculos, Stoica egalează pe Giulești
Foto : Iorgu BĂNICA

Secventă din disputa echipelor masculine de volei
Foto : Gabriel MIRON

grafic Casa Scînteii. în dis
puta cu alte două dîrze șahis- 
te. Maria Necșe, de la I. P. 
Cluj-Napoca. clasată pe locul 
I, și Alexandra Matei, de la 
I. P. Sibiu, „sosită" a doua.

Actuala ediție a acestei 
competiții adresată prieteni
lor noștri tipografi, finală în

halcea, de la I. P. Galati. Au 
urmat-o Tunde Nagy. de la 
I. P. Cluj-Napoca, și Daniela 
Grosu, de la I. P. Sibiu.

Voleiul a însemnat un dublu 
succes al sportivilor Capitalei.

Tiberiu STAMA

tCtntlnuare în pao 2—3)

Surpriză in turneul constănțean al Diviziei „A“ de handbal masculin

STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 25-25!
CONSTANȚA, 22 (prin tele

fon). Prima reuniune a tur
neului constănțean. găzduită 
de dimineață pînă seara de 
Sala sporturilor, cu tribune ar
hipline, s-a încheiat cu o sur
priză : campioana tării, Steaua, 
a fost nevoită să accepte ega
litatea în întilnirea cu Politeh
nica Timișoara. Sigur, nu este

DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ FEMININA LA TENIS
© Derby-ul campionatului 

masculin, Steaua — Dina
mo București, va avea loc 
în ziua de 8 octombrie, de 
la ora 10, la arena Progre
sul.

Cu surprizele oferite, dar 
si cu majoritatea rezultatelor 
asa cum fuseseră ele estimate 
de antrenori și de sportivii 
înșiși, cu multi spectatori în 
tribunele arenei Progresul 
dip Capitală. Campionatul 
feminin de tenis pe echipe 
(cel masculin a fost ciuntit, 
derby-ul Steaua — Dinamo 
București fiind amînat pen
tru prima zi de marți din săp- 
tămîna de după „Cupa Davis", 
argumentîndu-se că tenisma- 
nii din lotul pentru meciul 
„Salatierei" România — Da
nemarca. din zilele de 4—6 oc
tombrie. trebuie lăsați să se o- 
dihnească) s-a încheiat sîm- 
bătă după-amiază. A fost o 
dispută — ne referim, desigur, 
la derby-ul Dinamo București 
— Steaua — care, mai ales în 
partidele de simplu, în număr 
de șase, s-a desfășurat sub 
semnul unui echilibru perfect, 
spre satisfacția iubitorilor te
nisului, dornici să asiste la în- 
tîlniri acerb disputate, cu re
zultate finale imprevizibile.

DINAMO București, o e- 
chipă mai omogenă, cu valori

individuale deținătoare ale 
unei tehnici superioare (Diane 
Samungi, Teodora Tache, Mo
nica Pecheanu) partenerelor 
din partea cealaltă a fileului.

ceanu și colegilor săi Gheorghc 
Boaghe si Constantin Cozmes- 
cu și, desigur, nu în ultimă 
instanță, tinerelor tenisniane 
care au obținut acest succes.

Dmamo București, campioană feminină de tenis. în picioare (de Ia 
stingă): Aurel Segărceanu — antrenor principal, Teodora Tache,
Diane Samungi, Gheorghe Boaghe — antrenor, Monica Radu, 
Corina Taloș, Florentina Curpcne, Constantin Cozmescu — antrenor. 
Rîndul din față: Monica Pecheanu, Mădălina Spirache și Veneția 
Șchiopu. Foto : Iorgu BĂNICĂ

prima surpriză a acestei a 28-a 
ediții a campionatului masculin 
de handbal Divizia „A“. dar ea 
mărește considerabil suspansul, 
la această oră — după șase 
etape — pronosticurile fiind 
greu de dat.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— STEAUA 25—25 (12—15) !
Derby-ul zilei a avut toate a- 
tuurile unui meci vedetă. Ra
pid. deosebit de spectaculos, 
de mare luptă, cu răsturnări 
de situații care au mărit in
teresul spectatorilor, chiar 
cu ratări... spectaculoase. în 
prima repriză. Steaua n-a avut 
probleme si se părea că nu 
va avea nici în continuare. 
„Bătrînii" săi. Birtalan, Drăgă- 
niță și ceilalți. își făceau da
toria cu prisosință și jocul 
mergea... De cealaltă parte, în 
tabăra condusă de antrenorul 
Constantin Jude, tinerii păreau 
timorați de importanța meciu
lui și de valoarea partenerilor, 
începutul reprizei a doua re
prezintă însă un nou start pen
tru studenții de pe Bega. Sus
ținuți de evoluția fără greșea-

PROGRAMUL DE AZI
Constructorul Arad — Con

structorul Oradea (ora 10), 
Rclon Săvincști — Universi
tatea Craiova (ora 11.15), Me
talul Bistrița — știința Bacău 
(14,30), Carpați Mîrșa — Di
namo Brașov (15,45), Dinamo 
București — Steaua (17). H.C. 
Minaur Baia Mare — Poli
tehnica Timișoara (18,15).

Și
lă a portarului Alexandru Bu- 
ligan (care repara... greșelile 
coechipierilor săi prin parade 
demne de kinogramă), Folker 
și ai săi au declanșat un tir 
necruțător la poarta campioni
lor. în ciuda unei prestații ex
celente a lui Nicolae Munteanu 
— lăsat însă prea adesea sin
gur cu atacanții adverși —, 
diferența se năruie și în min. 
32 este 15—15! De aici se mer
ge cap lă cap pînă Ia 17—47 
(min. o6). moment în care

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

9 PUGILIST! ROMANI
IN FINALELE BALCANIADEI

a intrat in posesia titlului de 
campioană națională. De a- 
ceea sintem îndreptățiți să a- 
dresăm felicitări conducerii 
clubului din sos. Ștefan cel 
Mare, secției de tenis, antreno
rului emerit Aurel Segăr-

Derby-ul cum scriam mai 
sus. debutînd cu meciurile de 
simplu, a evoluat astfel : 1—0

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

SOFIA. 22 (Agerpres). — în 
semifinalele, campionatelor bal
canice de box de la Sofia. în 
limitele categoriei muscă pu- 
gilistul român Marin Vișan l-a 
învins la puncte pe iugoslavul 
Abedin Lika. iar la categoria 
supergrea Dorin Răcaru l-a 
întrecut prin K.O.. în repriza a 
doua. pe Stefanos Poțedakis 
(Grecia). Din lotul sportivi
lor români au mai obținut 
calificarea pentru finale Vio
rel Encean (semimuscă). Relu 
Nistor (cocos). Nicolae Tal
poș (pană) Leontin Sandu (se- 
mimijlocie). Dănuț Lugigan

FIo-
Caza-

Pana 
învins la

5—0) 
european. 

Dragan Konov. La 
categorie,

(mijlocie mică). Vasile 
rian (mijlocie) și Vasile 
cu (semigrea).

în limitele categoriei
Nicolae Talpoș l-a
puncte (cu o decizie de 
pe vicecamoionul 
iugoslavul
aceeași categorie, bulgarul 
Vecev a cîștigat prin K.O. în 
fata lui Juniz (Grecia). La ..u- 
șoară" Puzovici (Iugoslavia) 
și-a adjudecat victoria în 
meciul cu Nikos (Grecia), în 

. timp ce Dzijev (Bulgaria) l-a 
întrecut De Florian Țîrcomnicu 
(România).



A IV-a etapă a campionatului Diviziei

0 MARE SURPRIZĂ: DINAMO ÎNVINSA LA TIMIȘOARA!|
Iată amănunte de la partidele 

etapei a IV-a. din campionatul 
de rugby.

Seria I
SPORTUL STUDENȚESC CON

STRUCȚII — C.S.M. SIBIU 21—1 
(3—8), studenții bucureșteni au 
făcut ieri cel mai bun ioo al 
lor din actualul campionat. în- 
vingînd relativ ușor reprezen
tanta Sibiului. în acest fel gaz
dele si-au luat o frumoasă re
vanșă după 3 acel 3—23. înregis
trat ia ultima confruntare din 
Capitală dintre cele două echi
pe. Meciul s-a decis — 
rerea noastră — 1- :
locașilor. Pe de o parte, o 
reche strălucitoare: Perneș 
debut aplaudat) — Năstase 
permanentă confirmare) pe 
alta, o improvizație: Radeș 
Feraru (lipsindu-le mult sibie- 
nilor foștii titulari Sărac, acci
dentat. și Ignat, transferat re
cent la Steaua). înaintările. în 
schimb, au jucat confuz. ou 
multe durități, arbitrul ieșean 
Gh. Căldăraru (insuficient de 
autoritar. încolo, bine) văzîn- 
du-se obligat să-1 elimine din 
teren pe Bossenmayer <Sp. Stud.) 
și Banciu^(CSM). deși nesportiv 
s-- comportat șl altf înaintași 
oaspeți ca și șt Căinaru (care 
a lovit cu piciorul un adversar 
căzut la pămînt). Cele mat fru
moase faze s-au consumat 
ultimele 20 < 
trei trebuind 
gazdelor: în min.
Perneș 
Căinaru. 
sferturi 
MATEI: 
nes in —-------- .......
repetă figura, deși fără același 
efect oe tabela de scor, ta ulti
mul minut, o pătrundere a lui 
Dan Cojocaru și un schimb ra-

_Ls — după pă- 
la nivelul mij- 

pe- 
(un 

(o 
de

în 
de minute de ioc, 

l trecute ta contul 
58 — Intrare 

continuare Gagiu, Șt. 
apoi toată linia de trei- 
pînă la aripă șl eseu 
în min. 65 din nou Per- 
combinatle au Năstase

Did cu Năstase ii permite 
MERCA să se ducă pînă 
eseu, 
nilor 
(min. 
fente, 
balon 
te ale meciului au fost Înscrise 
de NASTASE 3 l.p., 2 tr., res
pectiv NEGRU-eseu.

Dimitrie CALLIMACHI
C.S.M. SUCEAVA - STEAUA 

9—22 (9—22). Joc frumos, viu
disputat. Gazdele conduceau în 
min. 10 cu 9—0(1). CONACHI 
eseu, VASILIU l.p. șl tr. Apoi 
bucureștenll revin șl înscriu prin 
GIUCAL șl FUICU eseuri, ale
xandru 2 l.p., drop, tr., CO- 
DOI l.p. Arbitru: O. Ionescu 
(C-ța) I Mîndrescu, coresp.

RULMENTUL BIRLAD — GRt- 
VIȚA ROSIE 15—9 (6—3). O par
tidă antrenantă pe frumosul sta
dion bîrlădean. Au marcat: 
HARNAGEA și FLORICICA din 
l.p în prima repriză pentru 
gazde, respectiv T. RADU l.p. 
După pauză, RAȘCANU eseu, 
DRANGA l.p., tr., respectiv T. 
RADU 2 l.p. A condus C. Stan
ca (C-ța) N. Arteni, coresp.

ȘTIINTA PETROȘANI — LO
COMOTIVA PAȘCANI 22—7 
(9-0).

UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — 
DIA 9—15 (3—6)1

Seria a ll-a
UNIVERSITATEA

— DINAMO 9—7 (9—4). Surpriză 
de proporții (mal ales după acel 
0—150!), rugbyștil timișoreni cîș- 
Mgînd în fața puternicului ..XV" 
bucureștean. Jocul a fost elec
trizant, cu faze palpitante. Pri
ma repriză a aparținut gazdelor 
care reușesc prin BERARU un 
eseu în min. 10 (DOMOCOS

lui
__ _  ____ . în
Cel mal bun atao al sibie- 
a fost conceput de Beebes
75) care după o sultă de 
l-a dat Iul MITOCARU un 
de... eseul Celelalte punc-

T6 FEBR. 
TC IND. MI-

TIMISOA11A
Surpriză

CAMPIONATUL FEMININ DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

Dinamo. 1—1. 2—1 Dinamo.
2—2. 3—2 Steaua si. în sfîrșit.

Pe ..centralul" unde se 
disputa meciurile din 

Davis", s-au întîlnit 
fată la fileu. Teodora 
(Dinamo București) si 
Moise (Steaua) — a- 
din urmă cîstigînd. 
cu o săptămînă. titlul

Impre-

3- 3.
vor 
..Cupa 
fată în 
Tache 
Daniela 
ceasta 
înainte ... _ __
national. Tache, deloc 
sionată de o astfel de carte 
de vizită", și-a impus jocul, 
mai ales în ultîmele două se
turi. cînd si-a demonstrat su
perioritatea De toate nla- 
nurile. Ng-i mai outin adevă
rat că Moise a greșit nenermis. 
fapt ce trebuie dus mai mult 
De seama retururilor dificile 
ale lui Tache. Teodora Ta
che a cîștigat în fata lui Moi
se cu 1—6. 6—0. 6—2. rezultat 
excelent pentru 
namovistă. într-un
Maria Romanov (1__ ____
rești) — Moise 7—6, 7—5 I în 
celelalte meciuri de simolu : 
Monica Radu — Mirela Buciu 
1—6 4—6 (este una dintre cele 
mai frumoase victorii ale lui 
Buciu. stelista iucînd din ce 
In ce mai bine). Diane Sa- 
mungi — Gabriela Precup 6—3, 
6—4. Florentina Curnene — 
Daniela Ivana 3—6. 3—6, Cori
na Tăios ■
4— 6. 6-4,
eheanu — 
6—0. în 
blu — in
presupunea 
vor fi împărțite 
curs în favoarea dinamoviste- 
lor. care le-au cîștigat pe toate 
trei : Samungi. Tache — Moi
se, Precup (aceasta din urmă a 
1ucat foarte bine) 6—1, 7—5.
Curnene. Radu — Ivana, Ivan 
6—4, 6—4 (dar steli stele au 
condus cu 4—0 la ghorrmri în 
al doilea set) Tăios, Pecheanu 
— Voinea, Buciu 3—6 6—1,
8—6 hm ioc foarte insn-'rat a) 
lui Tăios). Așadar, Dinamo 
București — Steaua 6—3. Alte 
rezultate din disputa femi-

iunioara di- 
alt meci : 

(Poli Bucu-

- Mădălina-Voinea
2—6,
Ana Moraru 

disputele 
tabăra 

că

Monica Pe-
6—0. 

de du- 
stelistă se 

rezultatele 
totul a de-

n

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 22 
SEPTEMBRIE 1985.

EXTRAGEREA I : 27 73 64 47! 
EXTRAGEREA A H-a: 12 15 33 
— . a m-a : 8
25 37 30. Fond total de cîștiguri :
13 ; EXTRAGEREA

535 960 lei.
• REZULTATELE 

LUI PRONOSPORT DIN 22 SEP
TEMBRIE 1985: 1. Dinamo Bucu
rești — Victoria București ANU
LAT ; 2. Chimia Rm. Vîlcea — 
A.S.A. Tg. Mureș 1 ; 3. Gloria 
Buzăn — „U“ Craiova ANULAT;
4. Sportul stud. — „Poli“ Timi
șoara X ; 5. „U“ Cluj-Napoca —
5. C. Bacău 1; 6. F.C.M. Brașov
— F.C. Argeș 1; 7. Rap’d Bucu
rești — Steaua București 2 : R. 
Corvinuil — F. C. Bihor 1: 9. F.C. 
Olt — Petrolul X; 10. Ba^i — 
Roma 1; 11. Fiorentina — Milan 
1; 12. Lecce — Torino X- 13.
Udinese — Samndoria 1. FOMn« 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 732 728 lei.

CONCURSU-

Dinamo București — 
I Tîrgoviște 8—1, Stca- 
Progresul 7—2, Politeh- 

Metalul 7—2, 
Dacia 

— Metalul 8—1, 
Dacia 6—3, Dina- 

Poli tehnica 
Politehnica

Dacia 5—4, 
— Progresul 
Metalul 7—2,

nină : 
Metalul 
ua — I 
nica București 
Dinamo București 
9—0, Steaua 
Progresul — 
mo București — 
8—1. Steaua —
7— 2. Metalul — 
Dinamo București
8— 1, Progresul — 
Politehnica — Dacia 8—1. Cla
sament final (f) : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI.
Progresul. 4.
Metalul. 6. Dacia Galati (care 
retrogradează în grupa valorică- 
7—12).

La masculin Steaua și-a ad
judecat trei intîlniri Cu 9—0 
(cu Dinamo Brașov, cu T.C.B. 
si cu Electrica Timișoara), si 
a realizat 8—1 cu Progresul. 
Dinamo București a obținut 
două victorii cu 9—0 (cu 
T.C.B. și cu Electrica), una cu 
6—3 (Dinamo Brasov) si una 
cu 8—1 (Progresul). Clasament 
(fără locurile 1—2) : 3. T.C.B.. 
4. Dinamo Brasov. 5. Progre
sul. 6. Electrica Timișoara (re
trogradează în eșalonul
• în derioada 24—29 

tembrie va avea loc la 
Progresul Campionatul 
chine (locuri 7—12) — i 
azi. la Progresul, ora 17 ; 
pionatul pe echipe al copiilor 
va avea loc la Tîrgoviște (28 
septembrie — 2 octombrie), iar 
turneul de 
echipe de 
gramat ne 
complexul 
Capitală (ședința tehnică 
ora 17. Ia Progresul).

2. Steaua. 
Politehnica.

3. 
5.

7—12). 
I sep- 

arena 
Pe e- 

sedinta 
; Cam-

califîcare 
seniori este 
terenurile de 
„23 August“

pentru 
pro-

azi.

DUPĂ MARI (IN EXTREMIS

transformă). Dinamovlștil reac
ționează prompt șl TOFAN iz
butește la rîndu-i (min. 16) un 
eseu (netransformat). Peste 6 
min. DOMOCOS realizează o l.p. 
de la 50 metri(!). După pauză, 
Dinamo domină cu autoritate, 
dar nu reușește decît o l.p. prin 
I. CONSTANTIN, deoarece apă
rarea studenților a fost de ne
trecut. A arbitrat Gh. Voinea 
(Bvzău). C. Crețu, coresp.

M.G. OLIMPIA — HIDROTEH
NICA MILCOV FOCȘANI 13—6 
(3—3). Greu, incredibil de greu 
s-a desprins echipa-gazdă în în
vingătoare! Condusă (min. 11) 
prin l.p. realizată de M. MA
RIAN, Olimpia a egalat (min. 
34) prin GORDINI. din l.p., dar 
oaspeții au preluat conducerea 
(min. O) prin același M. MA
RIAN. Abia în min. 66, Olimpia 
s-a detașat, prin eseul lui GOR
DINI (transformat de BUGA) și 
a fixat scorul la 13—6. printr-un 
al doilea eseu „semnat" de 
ROȘU. Trelsferturile Olimpiei, 
prea... blînde, s-au izbit adesea 
(trei eseuri ratate!) de placaje" 
le aspre — dar corecte — ale 
rugbyștllor din Focșani, sportivi 
plini de curaj, dar derutați după 
primirea primului eseu. 
nou, prestația arbitrului 
Rășcanu (Timișoara) s-a 
prin autoritate și corectitudine 
(Tiberiu ST AM A).

GLORIA P.T.T. ARAD — FA
RUL 0—6. Joc frumos pînă în 
min. 20; oaspeții conduceau cu 
6—0 (V. ION 2 l.p.), apoi, după 
o grămadă, Grigore (F.) îl lo
vește cu pumnul pe Aștefănoa- 
ie (A.). Acest act provoacă o 
busculadă generală, in care stat 
angrenate ambele echipe. Me
ciul se întrerupe cîteva minute, 
iar arbitrul bucureștean FI. Tu- 
dorache, considerlnd că nu mal 
sînt condiții normale de desfă
șurare a jocului, fluieră sfirșitul 
partidei după 20 de minute. O 
Berbecaru, coresp.

A.S. CONTACTOARE BUZĂU
— POLITEHNICA IAȘI 15—6 
(6—0). Semi-surpriză la Buzău, 
dar gazdele cîștigă meritat. Au 
marcat: DINU 3 l.p., GOMOES- 
CU și CAPMARE cite o l.p., 
respectiv MITITELU l.p., RO
TARU drop. Arbitru FI. Dudu 
(Buc.) D. Soare — coresp.

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE
— R.APID BUC. 16—0 (0—0).
Marcatori: SUGAR 2, BUCȘE — 
eseuri, FULINA 2 tr. Arbitru: 
M. Popa (Iași). O. Nemeș, coresp.

în clasamentele celor două 
serii conduc (neînvinse) Steaua, 
respectiv Farul, fiecare cu cîte 
12 o.

Din 
Gh. 

Impus

nCUPA TIPOGRAFILOR *
(Urmare din pag. 1)

La fete, echipa Combinatului 
poligrafic Casa Scînteii a 
dispus de toate formațiile fi
naliste, cu același scor (2—0). 
acestea fiind I. P. Galati — 
locul 2. I. P. Filaret — locul 3 
și I. P. Sibiu — locul 4. iar la 
băieți, cea a Imprimeriei Băn
cii R.S.R. a controlat la rîn- 

2—0 cu 
Combinatul 

Scînteii 
fost de

si 
de- 
for- 
din

du-i competiția : 
Arad, Bacău și 
poligrafic Casa 
2—1 cu Brașov. A 
parte cea mai completă
mație. excelent condusă 
margine de ing. Stoica Vechiu, 
iar în teren de I. Suțeanu, 
creatorul ei, și FI. Drăgulescu, 
căpitanul de echipă.

A fost o competiție reușită — 
așa cum ne-atf obișnuit tova
rășii noștri de muncă din ti
pografie. pasionați după sport, 
corecti si disciplinați. Aștep
tăm să-i revedem si la o altă 
întrecere de mare interes, 
cum a fost si cum se anunță 
Crosul tipografilor...

TURNEUL DIVIZIEI DE HANDBAL (m)
(Urmare din pag. 1)

„Poli", spre surprinderea noas
tră și a spectatorilor, pune 
stăpînire pe joc. Marchează 
Virgil Georgescu și apoi Dan 
Giurgea și Steaua este con
dusă : 17—19 (min. 40). Meciul 
devine incandescent, se joacă 
repede și se ratează enorm, 
duelul celor doi portari de eli
tă făcînd deliciul 
Egalează Steaua, 
conducerea „Poli", 
are 22—20 (min.
(51), 24—22 (52), dar presingul 
studenților este atît de puter
nic incit nu mai' poate fi stă
vilit. Erau mai puțin de două 
minute de joc cînd Politehnica 
Timișoara conducea cu 25—24 
și doar golul lui Marian Du
mitru, excelent și în această 
partidă, a adus pe tabela de 
marcaj o echitabilă egalitate : 
25—25. Au marcat : Folker 8, 
Matei 6, Giurgea 4. Nagy 2, 
Dan 1, Pleșca 1. Popescu 1, 
Ionescu 1. Georgescu 1 — pen
tru Politehnica ; Dumitru 5, 
Stingă 5, Drăgănită 4, Birtalan 
3, Berbece 3. Mihai 2, Ghimeș 
2, Marc 1. Au arbitrat bine D.

spectatorilor. 
ia din nou 
apoi Steaua

48). 23—21

Ghcrghișan și C. Drăgan (Iași).
H.C. MINAUR BAIA MARE

— INDEPENDENȚA CARPATI 
MÎRȘA 25—19 (15—9). Partidă 
fără probleme pentru băimă- 
reni, care au condus și cu 8 
goluri, dar și-au menajat, evi
dent. forțele pentru viitoarele 
derby-uri. Au înscris : M. Voi
nea 12, Mironiuc 4, Marta 3, 
Porumb 2. Stamate 1, Boroș 1, 
Oros 1. Covaciu 1 — pentru 
Minaur ; Cojocaru 7, Tătaru 3, 
Becicheri 3, Paraschiv 2, Cor
nea 2, Bărbulescu 1, Zsurzsa 1
— pentru Mîrșa.

METALUL BISTRIȚA — 
RELON SAVINEȘTI 23—19 
(12—12). Au marcat : Avram 5, 
Cojocaru 5, Irimieș 4, D. Ma
rin 3, Țermurc 3, Lochner 2, 
Bălan 1. respectiv Zaharia 7, 
Bursuc 6, Iurea 2, Lămășanu 2, 
Marin 1, Cozma 1.

ȘTIINȚA BACĂU — CON
STRUCTORUL ARAD 28—27 
(14—13). Au înscris : Bondar 8, 
Berbecaru 7, Zamfir 5, Vasil- 
ca 3, Chirilă 3, Vlad 1, Ichim 1 
■— pentru Știința, Vasilache 9, 
Cernica 6, Vojtilă 6. Jenea 3, 
Andronic 1, Robu 1, Ionescu I
— pentru Constructorul.
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I
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I
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RAPID 1 (1)
STEAUA 2 (0)

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp frumos, călduros; specta
tori — circa 20 000. Șuturi : 
8—20 (pe poartă: 4—10). Cornere: 
5—10. Au marcat: DAMASCHIN n 
(min. 22) respectiv STOICA (min. 
62), BELODEDICI (min. 87).

RAPID : CRĂCIUNESCU —
Cîrstea, M. GRIGORE, Sameș, 
Mincu — Rada, GOANTA, șt. 
Popa — Țîră (min. 82 Cîrlan), 
Damaschln II, ’ Manea (min, 70 
Teodoreseu).

STEAUA: Ducadam — IOVAN, 
Bumbescu, Belodedici, Bărbules • 
cu — Balint (min. 56 LĂCĂTUȘ), 
STOICA BOLONI, Majaru — 
PIȚURCĂ, Radu H.

A arbitrat bine Ad. Porumboiu 
(Vaslui): la linie: V. Antohi 
(iași) și Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea).

Cartonașe galbene: MAJARU.
La speranțe: 0—2 (0—1).

.....
Steaua a început cu o anu

me degajare meciul său din 
Giulești, pasînd lejer, „dintr-o 
bucată", la mijlocul terenului. 
N-au întîrziat nici pătrunderile 
(Stoica, min. 5, preferind pasa 
șutului la poartă) și nici șutu
rile (min. 18. Pițurcă. voleu 
din pasa lui Boloni). De par
tea cealaltă, un joc mărunt, cu 
o linie de mijloc jucînd „bad
minton". fără finalitate. Și, to
tuși, împotriva cursului jocu
lui, DAMASCHIN II scapă pe 
dreapta (dintr-o poziție de 
ofsaid care l-a surprins pe tu- 
șierul Constantin. altminteri 
foarte corect) $1... gol. Steliștii 
nu par alarmați, continuă să 
avanseze prin schimbări de 
front bine dirijate de Bdloni, 
Iovan e la un pas de egalare 
(min. 39). dar Crăciunescu blo
chează în ultimă instanță ; îl

care 
ncpu-

ins ta-

imită Balint (min. 41), 
ratează cu poarta goală, 
tîndu-și stăpîni inerția.

După pauză, Steaua se 
lează cu si mai multă Insisten
tă în jumătatea adversă. Ra
pid se rezumă la palide con
traatacuri. Manea nu mai e 
Manea, iar mijlocașii pasează 
„pe treisfertUri". dar fără să 
avanseze. în min. 53, Pițurcă 
e din nou la un pas de gol 
(min. 53, bară din pasa Iui 
Bdloni), încearcă și Bdloni — 
șut-bombă deviat în corner de 
inspiratul Crăciunescu (min. 
57), urmează la rin# Pițurcă 
(min. 60). șut puternic „pe 
lingă". Finalmente, această in
sistență sterilă e concretizată 
de STOICA, mijlocașul stclist 
dînd buzna pe un culoar de 
inter-dreapta, eliminînd orice 
rezistență : 1—1. Rapid. care 
trăise pînă atunci doar din 
avantajul psihic al golului de 
pe tabela de marcaj, „cade", se 
retrage și își instalează linia 
de apărare de-a lungul careului, 
Steaua forțează, intră Lăcătuș 
în locul (doar) zburdalnicului 
Balint, sirenele sună alarma. 
Lăcătuș trage în bară (min. 71), 
Radu II reia cu capul, ratînd 
„imposibil", pleacă Iovan (min. 
73), altă bară, ocaziile se pe
rindă și pier, iăsînd impresia 
că meciul e — totuși — jucat, 
în pofida evidenței. Rapid mai 
încearcă o ieșire-două. mai 
mult din degajările acrobatice 
ale lui Grigore și, dintr-o ase
menea „plecare", la o centrare 
a Iui Țîră. Teodorescu (min. 
81) e Ia un pas de gol. Steaua 
revine, Bdloni și Stoica par 
supărați pe nonșalanta coechi
pierilor. ii cheamă pe toți la

atac, 
ferovia 
cu gin 
în blo 
(min. 
mental 
xecutat 
Lăcătu: 
DICI i 
87) gol 
decit i 
echipe 
la Tim 
rut ho 
încă o 
sente i 
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lui cor 
prin R 
sică (I 
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INCEPLT FURTUNOS Șl ATIT
F.C. OLT
PETROLUL PLOIEȘTI

0
0

Mai"; teren 
spectatori — 
18—7 (pe poartă: 

: 5—2.

bun; 
circa

Stadion „1 
timp frumos; 
8 000. Șuturi: 
5—3). Cornere

F.C. OLT; Ciurea — Laurențiu, 
M. Zamfir, I. Andrei, Mihali — 
M. POPESCU, Minea, Eftlmie 
(min. 57 S-orohan> — Leța (min. 
54 Crișan), Turcu, A. GEOR
GESCU.

PETROLUL: Jipa — ȘTEFAN, 
BUTUFEI, PITULICE, P. GUȘA
— MOCANU, Costin, O. Grigore
— Iamandi (min. 80 Enâche), 
ENE (min. "* 
Gușă.

A arbitrat 
trescu; la 
(ambii din 
nescu (Rm.

Cartonașe 
CU, o. 
CRIȘAN.

La speranțe : 0—2

54 I. Solomon)
c. 
I.

bine D. Pe-
M. P. Dan

foarte
linie :

București) șl N. Di- 
VUcea). 
galbene: 

GRIGORE,
M. POPES- 

IAMANDI,

(0-1).

SLATINA, 23 (prin telefon). 
Gazdette au început dezinvolt, 
cu centrări precise în careul 
ploieștean, la care M. Popescu 
(min. 3) sau Turneu (min. 4) 
s-au înălțat nestingheriți, re
luând cu capul foarte aproape 
de gol. în min. 6, Eftimie ca
tapultează o lovitură liberă sub 
„transversală", forțindu-1 pe 
Jipa să scoată in corner cu o 
robinsonadă disperată. Victo
ria părea sigură, dar după

(14—7). O partidă care 
nu numai creșterea va- 
a orădenilor. ci și de- 
lor seriozitate manifes-

CONSTRUCTORUL ORADEA 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
24—19 
atestă 
lorică 
plina
tată în fiecare evoluție a ele
vilor antrenorului Gheorghe 
Ionescu. Au înscris : Cristache 
7, Kapornay 6. Mîrza 3, Po
rumb 3, Rusz 2, Halmagyi 2, 
Vranău 1, respectiv Prică 10, 
Marian 4, Dumitru 3. Caraș 1, 
Giurgiu 1.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 28—31 (11— 
10). Deși lipsit de aportul cî- 
torva titulari (Grabovschi, Du
rau și portarul Ionescu), Dina
mo București a cîștigat la pas 
întîlnirea, evidențiindu-și din 
nou atuurile cu care s-a re
marcat in acest campionat : 
atac variat, apărare fermă, de
cisă. A fost, se poate spune, o 
repetiție utilă înaintea derby- 
ului cu Steaua. Au înscris : 
Zaharia 9 (excelent acest tînăr 
jucător !), Bcdivan 5, Antones
cu 5, Mocanu 3, Jianu 2, Ștelan 
2,’Chiriac 1. Oprea 1. respectiv 
Andreescu 5, Micle 5. Donca 4, 
Nicolcscu l, Pantilimon 3, Min
tiei 2, Puiulet 1.

10 minute Petrolul a închis 
toate drumurile de acces spre 
poarta sa.

Fundașii săi, siguri in inter
venții, cu tehnică de înaintași, 
eu acroșaj precis, ageri, mereu 
primii la minge, s-au „agătat" 
de înaintașii adverși blocindu-i 
total. Mijlocașii • Mocanu și 
Grigore „vămuiau" în fața lor, 
Costin și Iamandi erau „oa
meni de legătură", iar în fată 
C. Ene și I. Gușă își încercau 
șansele pe contraatac. Tactică 
reușită, căci trei incursiuni ale 
lui C. Ene (vîrf puternic, ra
pid, stăruitor) — min. 18, 30 
și 48 — și una a înlocuitorului 
său I. Solomon (min. 62) au a- 
menințat serios poarta lui Ciu
pea, terminîndu-se cu șuturi 
puțin pe lingă bară (primele 3), 
ultima fiind dejucată de 
Zamfir, care a 
tremis.

După primele 
enturiasmante, gazdele 
împotmolit într-un joc 
rizont, static, lipsit 
Pasele pre vizi bile, _______
jucătorilor, lipsa lor de fante
zie, centrările-șablon au ușu
rat mult sarcina oaspeților, 
creîndu-se impresia că meciiul 
își poate dubla durata, fără 
ca F.C. Olt să reușească să în
scrie. Mai mult, o dată cu 
scurgerea timpului de joc, un 
îngrijorător regres fizic dimi
nua vizibil potențialul echipei. 
Abia în ultimele secunde, o 
zvâcnire de excepție a însu
flețit tribunele resemnate, cînd 
M. Popescu a reluat peste ba
ră, din 2 m, la cel de al 5-lea 
corner al formației sale.
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LISABONA, 22 (Agerpres). 
— Meciul amical disputat sîm- 
bătă seara la Lisabona între 
echipa portugheză Benfica și 
formația Dinamo București s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 
(2—1) în favoarea gazdelor. 
Au marcat în ordine : Veloso 
(min. 10), Varga (min. 11) și 
Nene (min. 39).

• Campionatul mondial — 
preliminarii ; ZONA ASIATI
CA, turul 2, grupa a 2-a : 
la Damasc : Siria — Bahrein
1— 0 (1—0). A marcat : Abdel 
Kader Kordaghli — min. 4. 
Siria s-a calificat astfel pen
tru semifinalele zonei ; grupa 
I, turul doi : la Abu Dhabi : 
Emiratele Arabe Unite — Irak
2— 3 (1—1). Au înscris : Fahd
Khamis (min. 4 și 46), respec-

tiv Hus 
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SPORTUL STUD. 
„POLI" TIMIȘOARA

GAZDELE - MODEST; OASPEȚII - PESTE AȘTEPTĂRI
2 (1)
2 (1)

DUPĂ ELIMINAREA LUI NICȘA..,

ngi, 
i ei 
șut 
n 

mu- 
e- 
Ia 

DE- 
nin. 
nuit 
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pă
teze 
ab- 
rcat 
3CU- 
lici, 
cla- 
ră-

Stadioo Sportul studențesc; te
ren foarte bun ; timp frumos ; 
spectatori — circa 7 000. Șuturi: 
15—1 (pe poartă: 7—5). Cornere: 
3—1. Au marcat: CORAȘ (min. 
33) IORGULESCU (mln. 84), res
pectiv BOZEȘAN II (mln. 44) șl 
GIUCHICI (min. 83).

SPORTUL STUD. : Zariosu — 
M. Marian, IORGUBESCU, M. 
POPA Munteanu I — Șerbănică 
(mta 46 Cazan), Țlcleanu (mta. 
59 FI. Grigore), Bozeșan I — 
Terheș. Coraș, Burchel.

„POLI" TIMIȘOARA : Almășan 
— Șunda (min. 17 Andreaș); IO- 
NUȚ ȘULEA, Lehman — Mu- 
reșan, ROTARIU, Vlătănescu, 
Oancea (min. 63 Vușcan) — Giu
chici. bozeșan n.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu : la linie : 
(ambii dim Rm. Vllcea) și 
Gheorghe (P. Neamț).

La speranțe: 0—1 (0—0).

A. Mițaru
A.

Ă

cntar șl In absența unora din
tre titulari! el (M. Sandu și Hagi 
— suspendați, Pană — accidentat, 
Sperlatu), echipa bucureșteană
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11- 
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CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te
lefon). „U“ Cluj a cîștigat as
tăzi nu numai 2 puncte pre
țioase, dar a reușit și o vic
torie asupra ei insăși, întrecînd 
formația băcăuană cu același 
scor cu care in primăvara lui 
1982 au cîștigat băcăuanii aici, 
pe Stadionul Municipal, trimi- 
țind-o pe „U“ în Divizia „B“. 
Meciul a fost privit cu foarte 
multă atenție, jucătorii au do
rit neapărat revanșa și din a- 
ceastă cauză au jucat crispat, 
cu greu s-au putut desprinde 
în cîștigători. Studenții s-au 
lovit tot timpul de o apărare 
șupranumerică, toate centrările 
întîlneau un cap sau un picior 
băcăuan care le respingeau. 
Ba mai mult, în min. 29 Soșu 
are o poziție foarte bună după 
o aruncare de la margine. Era
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Doar de două ori în primele 45 
de minute brașovenii 
deschide scorul: în min. 
cînd Bănuță a intervenit 
vator la un balon De 
Șoarece îl trimisese spre 
ta goală, și în min. 16, 
Barbu a reluat imprecis, de la 
circa 7—8 m, dintr-un grup de 
apărători pitesteni. De cea
laltă parte un singur contra
atac .periculos. cel al lui Bă- 
nută. din min. 44.

Imediat după pauză, în min.
47. gazdele au reușit golul 
mult dorit : Barbu a săltat un 
balon spre ȘOARECE, care se 
infiltrase printre apărătorii 
lui F. C. Argeș, acesta a in
terceptat și a șutat cu boltă 
peste Cristian, ieșit in întim- 

pinare. Din acest moment jo
cul a căpătat valențe noi. de
venind tot mai pasionant. Ac
țiunilor ofensive brașovene 
(supranumerioe) oaspeții le-au 
răspuns cu tăioasele lor con
traatacuri. Iată și marile ocazii 
care au urmat : în min. 67 
Nica a reluat pe lingă poartă 
din poziție ideală, l-a imitat 
Tălnar în min. 69. iar în min. 
81 Bobaru a șutat violent peste 
bara transversală. în sfîr- 
sit, in min. 84. Barbu a ratat 
o lovitură 
lui Badea 
Cristian 
tremis. Si 
cu victoria la limită a 
nilor care au terminat 
în 10 jucători, deoarece, 
min. 83. fundașul E. Moldovan 
a fost eliminat pentru ioc dur.

Laurențiu DUMITRESCU
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4, 

sal- 
care 

poar- 
cînd

de la 11 m (faultai 
asupra lui Batacliu). 
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partida s-a
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Bayern Miinchen — Nurnberg 
3—1, Bremen — Mannheim 
2—2, Kaiserslautern — Uer- 
dingen 5—1, Hanovra — Sarr- 
bruken 2—0, Schalke — Ham
burg 1—0, Stuttgart — Kbln 
5—0, Mpnchengladbach — Dus
seldorf 5—1. Clasament : 1. 
Bremen 13 p, 2. Monchenglad- 
bach 12 p, 3. Bayem 10 p (7 
j). 4. Kaiserslautern 10 p, 5. 
Mannheim 10 p... 17. Dortmund 
5 p, 18. Diisseldarf 4 p.

FRANȚA (et. 12) : Stras
bourg — Marseille 0—0, Bastia 
— Lille 2—0, Toulouse — le 
Havre 1—0, Lens — Paris S. G. 
2—3. -Sochaux — Nancy 1—1. 
Rennes — Brest 0—4, Toulon — 
Auxerre 0—1. Monaco — La
val 1—1, Metz — Bordeaux 
2—3, Nantes — Nice 1—1. Cla
sament : 1. Paris S.G. 22 p, 
2. Bordeaux 17 p. 3. Nantes 
16 p, 4. Nancy 15 p, 5. Lens 
14 p, 6. Toulouse 6 p... 19. Le 
Havre 8 p, 20. Bastia 8 p.

pornea ca favorită ta partida pe 
care a susținut-o ieri, ta pro
priu-! fiet cu codașa clasamen
tului. Dar anticipările nu s-au 
confirmat și în „Regie" s-a pro
dus surpriza etapei. Rezultatul 
egal Înregistrat 
pe de o parte, 
tat de modest 
sprezecele" lui 
raș iar pe de ____ .___
plică surprinzător de viguroasă 
și de consistentă a formației o'as- 
pe (condusă acum de pe bancă 
de fostul ei echipier Șerbănoiu), 
care ta acest med și-a depășit 

condiția de „lan-

iși are explicația, 
în jocul neaștep- 
practicat de ,un- 
Iorgulescu șl Co- 
altă parte ta re-

convingător 
ternă".

Monotonă 
la început, 
două echipe studențești a ___
crescut ceva in calitate și interes 
după prima jumătate de oră, o 
dată cu deschiderea scorului. A- 
cest lucru l-au reușit gazdele, 
in min. 33, cînd Șerbănică i-a 
dat o bună pasă lui CORAȘ, în 
careul timișorenilor, și interna
ționalul bucurcștean, care nu 
prea se văzuse ta joc pină a- 
tunci, a preluat frumos și a șu
tat plasat, mingea lovind mai ta
tii bara înainte de a se duce 
în plasă (era cel dinții șut al 
celor din „Regie" pe spațiul por
ții în acest meci!). A urmat o 
mare ratare a lui Terheș

și des fragmentată 
disputa dintre cele 

mai

PENALTY
(mln.

nemarcat in careu, dar 
un pas în plus și pierde 
nul. Scorul este deschis 
min. 35, cind băcăuanii fac pri
ma greșeală in apărare: Do- 
brotă centrează de pe dreapta, 
Biro prelungește la CIMPEA- 
NU II, care înscrie, cu capul: 
1—0. Patru minute mai tirziu 
la o incursiune, pe partea 
stingă, a băcăuanilor, FI. Pop 
îl faultează pe linia careului 
de 16 m, pe C. Solomon. Ar
bitrul Igna derutează publicul 
arătind mai intii locul neregu- 
larității și apoi punctul de Ia 
11 m. Andrieș execută penal- 
ty-ul și... 1—1. „U“ termină 
mai bine și Cîmpeanu II exe
cută foarte bine (min. 45) o 
lovitură liberă de la 20 m. Ar - 
vinte respinge, apoi plonjează 
și trimite din nou lateral.

Jocul păstrează același 
pect și după pauză. Notăm 
tuși două 
contraatac
Astfel în min. 69, Cavaj prin
de greu un „cap" al lui Avă- 
danei, iar în min. 74, Tismă- 
naru expediază balonul pe lin
gă poartă tot cu capul. Golul 
victoriei clujene vine în min. 
78: Stoica execută o lovitură 
de colț, Ciocan reia cu capul 
in centrul careului de 16 m, 
unde Avădanei, venit in... aju
torul apărării, lovește mingea 
cu mina. Penalty clar, execută 
CÎMPEANU II și... 2—1. Vic
torie de moral a „șepcilor ro
șii", dar obținută greu, foarte 
greu, în fața unei echipe care 
a muncit mult.

face 
balo- 

in

as- 
to- 
pe 

băcăuanilor.
bune situații 
ale

Mircea TUDORAN

ii — Șule-a a respins salvator ba
lonul din .fața propriei porți), 
după care oaspeții au izbutit să 
egaleze în penultimul minut al 
reprizei, cînd la o centrare-șut a 
lui BOZEȘAN II portarul gaz
delor — jenat de soare — a in
tervenit defectuos, scăptad min- 
-ea printre miinl in plasă.

După pauză, bucureștenll îșl 
Impun mal clar superioritatea 
teritorială, atacă susținut, dar nu 
reușesc să depășească apărarea 
șupranumerică șl decisă a oas
peților care — ta plus — inițiază 
contraatacuri periculoase. Cum a 
fost cel din mln, 51, cînd Rota- 
riu a făcut o cursă spectacu
loasă, a driblat și portarul, dar - 
a șutat apoi defectuos, într-un 
adversar. După un „cap" al lui 
M. Popa (mln. 75) bine apărat 
de debutantul Almășan, tlmlșo: 
renii au din nou ocazia să mar
cheze (min. 82), dar, după ce Za- 
riosu a. respins o minge dificilă 
trimisă cu capul de Giuchici, 
Bozeșan n a reluat imprecis din 
careul mie. șutind pe lingă poar
tă. Gazdele preiau din nou con
ducerea. ta min. 84, printr-un 
splendid șut de ta 25 țn al lui 
IORGULESCU (trecut mijlocaș 
după pauză), șl cînd se părea că 
victoria nu le mal poate scăpa 
oaspeții reușesc Iarăși să egaleze 
(min. 88). în urma unui șut la 
fel de frumos al lui GIUCHICI, 
excelent lansat de Rotarîu.

Timișorenii obțin astfel primul 
lor punct în acest campionat, un 
punct poate puțin sperat, dar 
meritat.

Constantin FIRĂNESCU

Miine, pe stadionul Dinamo, 
partida amicală 

VICTORIA BUCUREȘTI - DUNAV 
RUSE

Miine, pe stadionul 
din Capitală va avea 
tida internațională 
dintre divizionara „A“ Victoria 
București și cunoscuta forma
ție bulgară Dunav Ruse. întîl- 
nirea va începe la ora 17.

Dinamo 
loc par- 
amicală

IIUNEDOARA, 22 (prin tele
fon). Meciul a început cu o 
lovitură de teatru pentru spec
tatorii hunedoreni. obișnuiți în 
ultima vreme cu meciurile- 
spectacol, încheiate cu scoruri 
mari : după ce Dubinciuc a 
ratat prima mare ocazie a me
ciului (min. 5), partida a intrat 
în anonimat și. in min. 15. cei 
care au deschis scorul au fost 
oaspeții ! GEORGESCU. lăsat 
nesupravegheat la 20 m de 
buturile lui Ioniță, a ajuns in 
preajma suprafeței de pedeapsă, 
de unde a șutat in colțul din 
dreapta portarului hunedorean, 
fără speranțe pentru acesta 
(0—1). După această neplăcută 
fază elevii lui I. Ionescu par 
a se trezi, dar acțiunile lor 
individuale se izbesc de apăra
rea orădeană. în care cel mai 
decis era portarul Liliac (cel 
care și-a făcut datoria pină în 
final. în pofida celor cinci go
luri primite). Abia în min. 28, 
Ia o lovitură liberă indirectă. 
Gabor aruncă balonul in ca
reul mic, de unde Badea o tri
mite cu capul pină Ia MATE- 
UȚ, care, din apropiere, 
bilește egalitatea : 1—1.

După pauză, atacurile 
vinului sînt tot mai des 
prin faulturi și obstrucții. Iată 
și explicația primă a următoa
relor goluri ; in min. 62, Gabor 
execută o lovitură liberă de Ia 
18 m lateral dreapta și PETCU 
înscrie cu capul din apropiere: 
2—I. Ambiționați, se pare, de 
eliminarea lui Nicșa (pentru 
atitudine ireverențioasă față de 
arbitru) hunedorenii se des
prind in min. 74, cind Klein 
execută o lovitură liberă, la 
„indigo", și același PETCU mar
chează din nou, de data aceas
ta însă cu piciorul : 3—1. De 
subliniat că, în min. 65, s-a

resfa-

Cor- 
oprite

CORVINUL 
F.C. BIHOR

5 (î) 
1 (1)

Stadion „Corvinul"; teren foar
te bun: timp canicular; specta
tori — circa 10 000. Șuturi : 15—10 
(pe poartâ: 11—5). Cornere : 
16—2. Au marcat: MATEUȚ (min. 
28). PETCU fmin. 62 și 74), KLEIN 
(min. 7fl), GABOR (min. 84), 
respectiv GEORGESCU (min. 15).

CORVINUL: IONIȚĂ — Tîrno- 
veanu DUBINCIUC Mărginean, 
Nicșa — PETCU, Mateut, KLEIN 
— GABOR, Cojocaru, Badea (min. 
55 Bardac).

F.C. BIHOR: LILIAC — Dianu, 
I. Marin Dumitrescu, Kiss (min. 
72 Lazăr) — Tamaș. BISZOK, MU- 
REȘAN — Ile, Mihuț (min. 10 
Florean), GEORGESCU.

A arbitrat cu ezitări M. Con- 
stantinescu; la linie: G. Ionescu 
și T Ionescu (toți din București).

Cartonașe galbene: I, MARIN, 
KLEIN.

Cartonașe roșii : NICȘA.
La speranțe : 1—1 (1—1).

consumat momentul psihologic 
al partidei, cînd Georgescu be
neficiind de un fault în atac 
nesancționat, a centrat la Mu- 

. reșan, aflait singur în suprafața 
de pedeapsa, dar șutul aces
tuia a fost respins în cădere, 
cu piciorul, de portarul Ioniță. 
Tribunele cer obișnuita „porție" 
și Cojocaru insistă Ia o minge 
în adîncime. centrează de pe 
linia de corner pină la KLEIN 
care aduce scorul Ia 4—1. Iar 
în min. 84, GABOR, care îm
preună cu Pelcu au impulsio
nat jocul echipei lor în repri
za secundă, se desprinde prin- 
Ir-o execuție de finețe de ad
versari, pătrunde în careu și 
șutul său poposește in plasă 
din piciorul Iui Liliac : 5—I.
Un gol meritat pe deplin de 
Gabor.

Paul SLĂVESCU

CHIMIA, TREI GOLURI Șl DOUA BARE!
RM. VlLCEA, 22 (prin tele

fon). Chimia a dorit să cîștige 
fără emoții meciul cu A.S.A., 
acționînd rapid și surprinzînd 
apărarea adversă din plecare 
și în min. 2 a luat conduce
rea. Basno a executat o lovi
tură liberă de la 18 m pășind 
lateral lui Preda, acesta a șu
tat in zid, balonul a revenit la 
BICA și „bomba" acestuia s-a 
oprit în plasa lui Vodă. Im
provizata apărare a oaspeților 
acuză lipsa pilonului său de 
bază, Ispir (încă nerefăcut), și 
cu mare greutate a reușit să 
stăvilească atacurile vîlcenilor. 
In aceste condiții. Carabageac 
(min. 7 și 12), Verigeanu (min. 
9) au irosit ocazii favorabile 
de a-și majora avantajul. To
tuși, Chimia și-a mărit dife
rența de goluri tn min. 16, la 
capătul unei acțiuni ofensive 
prelungite Ia poarta lui Vodă, 
cind fundașul CINCĂ, infiltrat 
intre apărătorii adverși, a șu
tat sec, a înscris, cițiva jucă-

tori mureșeni au protestat pe 
motiv că Cincă ar fi fost în 
ofsaid, dar arbitrul, fiind in 
preajma fazei, a validat golul: 
2—0. în continuare, Muntean, 
Fanici și colegii lor au echi
librat jocul și ocaziile de a 
marca s-au succedat la ambele 
porți. Să amintim cîteva: Soa
re (min. 25). Teleșpan (min. 
28), Muntean (min. 32), Vergu 
(min. 35). în min. 37, A.S.A. a 
redus din handicap: MUNTEAN 
s-a infiltrat între fundașii ad
verși. Cincă a încercat să-1 o- 
prească, dar înaintașul mure
șean, în cădere, a trimis min
gea în plasă : 2—1.

Și după pauză, Chimia a în
ceput în forță și și-a trecut la 
activ două bare prin Vergu 
(min. 49) și Verigeanu (min. 
50), dar finalizarea a lăsat în 
general de dorit. Cu șapte mi
nute inainte de final, apărarea 
echipei A.S.A. a cedat din 
nou : un-doi intre Basno și 
Vergu a făcut șah-mat pe fun

CHIMIA RM. ViLCEA 3 (2)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion „1 Mai"; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi: 18—10 (pe 
poartă: if—7). Cornere: 7—3. Au 
marcat: BICA (min. 2), CINCĂ 
(min. 16), VERGU (min 83), res
pectiv MUNTEAN fmin. 37).

CHIMIA: Pavel — TELEȘPAN, 
Cireașă, M. Preda, CINCA —• 
Bica (min. 46 Iovan), BASNO, 
VERGU — verigeanu, Ancuta 
(mta. 83 Lazăr), CARABAGEAC.

A.S.A. : vodă — Botezan, Sza
bo, Jenei, v. Marton — L. Popa 
(mln. 78 Moldovan.), Both, C. 
nie, SOARE — MUNTEAN. Fa
nici (mta. 78 Cribdllean).

A arbitrat bine Ilie Coț (Plo
iești) ; la linie: R. Petrescu (Bra
șov) șl D. Buci uman (Timișoara).

La speranțe: 1—2 (1—0).

dașii adverși, VERGU a pă
truns în careu, a șutat năprz- 
nic și... 3—1. Victorie meritată, 
iar diferența de scor putea fi 
și mai mare.

Pompiliu VINTILA

IERI, IN DIVIZIA „B“
Seria I

MINERUL VATRA 
POLITEHNICA IAȘI 
Paveliuc (mln. 2).

OTELUL GALATI 
BACAU 3—0 (2—0)

DORN EI —
0—1 (0—1) î

ARIPILE 
_______ _ . . . M. Stan 
(min. 24), Lala (mtn. 41), Vaișco- 
vici (min. 58 — din 11 m).

METALUL PLOPENI — C.S.M. 
SUCEAVA 3—1 (2—0) : Toma
(min. 6), Savu (min. 42), P. Pre
da (mln. 70), respectiv Cașuba 
-(mln. 55).

F.C. PROGRESUL BRĂILA — 
A. S. MIZIL 1—0 (0—0): Drăgoi
(min. 88).

C.F.R. PAȘCANI — F.C.M. DEL
TA TULCEA 0—2 (0—1): Grosu
(mln. 21), Ingea (min. 80 — din 
11 m).

C. S. BOTOȘANI — F.C. CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—0 (1—0) :
Ene (mln. 2 șl 58).

CHIMIA FĂLTICENI — DUNĂ
REA C.S.U. GALAȚI 1—2 (0—2) : 
Neacșu (m!n. 58), respectiv Ha
lea (mta. 17 șl 36).

F.C. CONSTANTA — PRAHO
VA C.S.U. PLOIEȘTI 3—0 (1—0) : 
Buduru (min. 31), Funda (min. 
82), Cămui (min. 86).

OLIMPIA RM. SĂRAT — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 3—1 (1—0) :
Libiu (min. 43, 77 șl 79), respec
tiv Bogatu (min. 81 — din 11 m).

Relatări de la : M. Cozubași, 
T. Siri-apol, V. Frîncu, Tr. Ena-

------------------ Seria

che, C. Enea, St. Ungureanu, D. 
Crăciun, Gh. Drăgan șl T. Bu- 
descu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 septembrie): Dunărea C.S.U. 
Galați — F.C. Progresul Brăila, 
Prahova C.S.U. Ploiești — Metalul 
Piopeni. Dunărea Călărași — 
CJ.R. Pașcani, CUS.M. Suceava
— C.S. Botoșani, F.C.M. Delta 
Tulcea —. F.C. Constanța, Chimia 
Fălticeni — Olimpia Rm. Sărat, 
Aripile Bacău — Minerul Vatra 
Dornei, A.S. Mlzil — F.C. 
hlăul P. Neamț, Politehnica
— Oțelul Galați.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—1 (1—1): 
Zaiupca (mln. 42 — din 11 m), 
respectiv Folbert (min. 31).

ȘOIMII SIBIU — MECANICA 
FINA STEAUA BUCUREȘTI 3—3 
(3—1): Văsii (min. 6), Coldea 
(mta. 13 șl 22), respectiv Ploaie 
(mln. 37 — din II m), Prodan 
(mln. 30 șl 87).

Relatări 
Octavian,
M. Țtwăl,
N. Ștefan

ETAPA
București

Drobeta Tr. Severin — Flacăra 
Automecanica Moreni,, Sportul 
muncitoresc Slatina — Automatl- 

I.M.A.S.A. Sf. 
Tîrgoviște.

Coa
la și

de la: D. Mihail, G. 
M. Avanu, T. Cosita, 
C. Gruia, M. Verzescu, 
și I. Ionescu.
VIITOARE: I.C.SJ.M. 

_______ — Muscelul ctaipulung, 
Mecanică fină Steaua București 
— I.CJ.H. Brașov, Avîntul Re
ghin — Chimica Tîrnăveni. Trac
torul Brașov — Progresul Vul
can București, Carpați Mîrșa — 
Șoimii Sibiu, Electroputere Cra
iova — Gaz metan Mediaș, A.S.

ca Bu-curești. 
Gheorghe — C.S.

flacăra 
C.S. Tîrgoviște 
Progresul 
A.S. Drobeta 
Electroputere 
Chimica Tîrn. 
Tractorul Bv. 
Carpați Mirșa 
I.C.I.M Bv. 
Mecanică fină 
Avintui Reghin 
Gaz metan 
Șoimii Sibiu 
Sp. muncitoresc 
Muscelul 
I.M.A.S.A. 
Automatica 
I.C.S.I.M.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.

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

7 5 2
7 4 2
7 3 2
7 3 2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3 1
3 1
2 3
3 1

1
3
1
0
2
2

0 10- 3
1 13- 2
2 12- 6
2 10-11
3 15- 9
3 12- 9
2 8-5
3 11- 9
3 12-11
2 12-13
3 6-10
4 10-10
3 13-14
3 8-11

3
2
3
3
2
2

7304 8-12 
7223 8-12 
7214 11-16 
7124 4-20

12
10
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
4

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — FLACAKA AUTOMECA
NICA MORENI 0—2 (0—0): Ștefă- 
nescu (mta. 47 șl 69).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CHIMICA TIRNAVENI 
3—0 (0—0): Beldie (mta. 57 șl 85), 
Stoichiță (mln. 75).

C.S. TÎRGOVIȘTE — AVINTUL 
REGHIN 5—0 (2—0): Ene (min.
9), Gtagu (min 38 — dim 11 m), 
Chiriță (mim. 57), PetTuț (mln. 
75), Cojocaru (min. 82).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 9—1 (2—1): 
Biță (min. 7, 67 șl 84), Crețu

1. „POLI* IAȘI 7 6 10 12 3 13
2. Oțelul Gl. 7 6 0 1 20 4 12
3. F. C. C-ța 7 4 12 10 6 9
4. Ceahlăul 7 4 0 3 7 7 8
5. Delta TI. 7 4 0 3 9 9 8
6. Met. Plopeni 7 3 13 13 8 7
7. A.S. Mizil 7 3 13 10 10 7
S. OI. Rm. S. 7 3 13 7 10 7
9. Prog. Brăila 7 3 0 4 8 8 6

10. CJ5.M. Sv. 7 2 2 3 7 7 6
11—12. C.F.R. Pșc. 7 2 2 3 10 11 6
11—12. C.S. Botoș. 7 2 2 3 7 8 6

13. Dunărea CI. 7 2 2 3 6 9 6
14. Prahova PI. 7 3 0 4 7 13 6
15. Dun. C.S.U. 7 2 14 7 10 5
10. Min. V. D. 7 2 14 3 7 5
17. Aripile Bc. 7 2 14 6 12 5
18. Chim. Fălt. 7 2 0 5 9 16 4

Seria a IlI-a

a Ii-a
(min. 15 și 61), Orbuleț (mta. 46 
— din 11 m), Firănescu (mln.
63), Ghiță (mta. 72), Smaranda- 
che (min. 83), respectiv Vasiiescu 
(min. 36).

GAZ METAN MEDIAȘ — MUS
CELUL CIMPULUNG 2—0 (1—0) : 
Soeaci (min. 40), Ologu (mim. 46).

I.C.I.M. BRAȘOV — I.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 2—0 (1—0);
Chioreanu (mim. 25 și 63).

CARPATI MÎRȘA — A.S. DRO
BETA TR. SEVERIN 3—0 (2—0) : 
Fătam (min. 15), Florescu (min. 
37 ’ șl 67).

Relatări de la : I. Tom, A. 
Crișan. I. Zamora, Z. Covaci, 
Gh. Siminie, O. Berbecaru, I. 
Domuța, I. Mihnea și I. Simion.

SATU MARE — AU- 
1—1 (0—0): Borhldan 
respectiv Terclilnici

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL LUPENI 4—0 (2—0) : Kor-
tesl (min. 14), D. Nicolae (min. 
31), Mcțga (mim. #1 și 70).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — MINERUL CAVN1C 3—1 
(1—1): Sepi (mim. 17), D. Moldo
van (mim. 46), Cristea (min. 55), 
respectiv Catană (min. *3).

JIUL PETROȘANI — C.S.M. 
REȘIȚA 1—0 U—0) I Sălăjan 
(mln. 5).

OLIMPIA 
RUL BRAD 
(mta. 69), 
(min. 51).

MECANICA ORĂȘTTE — META
LUL BOCȘA 4—1 (3—1): Vesa
(min. 13 șl.85), V&tafu (min. 35) 
și Hațeganu (mln. 43 — dim 11 
m), respectiv Otiman (mln. 23).

C. S. U. T. ARAD — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 2—1 (0—0): Cura 
(mln. 54 șl 86), respectiv Palfi 
(mim. 88 — din 11 m).

ARMATURA ZALĂU — UNI
REA ALBA IULIA 2—0 (1—0):
Bumbuț (mim. 22), Boca (mim. 70).

C.I.L. SIGHET — C.FJl. TIMI
ȘOARA 1—0 (0—0): Drăgulcscu
(min. 54).

MUREȘUL DEVA — STRUNGUL 
arad 2—0 (1—0) : VMican (mfci 
4), Vălășutean (min. 83).

ETAPA VIITOARE: Aurul Brad 
— Mecanica Orăștte, C.S.M. Re
șița — C.S. U.T. Arad, Minerul 
Cavnie — Armătura Zalău. C.F.R. 
Timișoara — Gloria Bistrița, U- 
nirea Alba Iuila — înfrățirea o- 
radea, C.I.L. Sighet — Olimpia 
Satu Mare, Mureșul Deva — Mi
nerul Lupeni, Strungul Arad — 
Metalul Bocșa. Jiul Petroșani —
F. C. Maramureș Ilaia Mare.

L GLORIA 7 5 2 0 20- 3 12
2. F.C. Maram. 7 5 2 0 15- 2 12
3. Jiul 7601 9- 3 12
4. Olimpia 7 4 2 1 19- 9 10
5. C.I.L. Sighet 7322 5-5 8
6. C.S.M. Reșița 7232 7-5 7
7. Min. Cavnie 7 3 1 3 9- 9 7
8. C.F.R. Tim. 7304 7-6 6

9—10. Mec. Orăștie 7223 15-16 6
9—10. Aurul Brad 7223 7-8 6

ÎL Mureșul Deva 7 3 0 4 7- 9 6
12. C.S. U.T.A. 7304 9-12 6
13. Min. Lupeni 7223 5-11 6
14. Strungul 7 1 3 3 9-12 5
15. Met. Bocșa 7214 9-17 5
16. Armătura 7214 6-16 5
17. Unirea A. I. 7205 9-18 4
18. înfrățirea 7 115 2-8 3



„M(NDIALELE“ OE VOLEI
ALE JUNIORILOR

' MILANO. La „Palalido** din 
Milano s-au desfășurat întîlni- 
rile semifinale ale campiona
telor mondiale de volei pentru 
juniori. La băieți Italia a rea
lizat o mare surpriză dispunînd 
de Cuba cu 3—0 (10. 4, 11) in 
timp ce Uniunea 
învins, la capătul 
foarte disputat.
Coreei de Sud cu .
—12, 8). în partidele de clasa
ment au fost înregistrate re
zultatele : locurile 5—8 : Bra
zilia — Olanda 3—0 (6, 9, 13), 
Bulgaria — R.P. Chineză 3—1 
(-7, 12, 10, 12) ; locurile 9-12: 
Franța — Argentina 3—1 
7, 13, 7), Japonia — Chile 
(7, 7, 2).

In competiția feminină, 
mifinale : Japonia
3—0 (6. 7. 13), Cuba — R.P. 
Chineză 3—1 (—12. 11, 7, 5) ; 
pentru locurile 5—4) : Coreea 
de Sud — Italia 3—2 (—13. 3, 
—6, 8, 4), URSS — Peru 3-1 
(1. 9, —7, 6) ; locurile 9—12 : 
Bulgaria — Australia 3—0 (4, 
10, 3), Cehoslovacia — Mexic 
3—0 (7, 7, 2).

Sovietică a 
unui joc 

selecționata 
3—1 (14, 16,

se-
Brazilia

KARPOV-KASPAROV, DIN NOU REMIZA
MOSCOVA. Numeroși spec

tatori iubitori ai șahului au 
urmărit cu interes, sîmbătă, 
desfășurarea celei de a șaptea 
partide dintre Anatoli Karpov, 
campionul lumii, și Garri Kas
parov. șalangerul 
două înfrîngeri 
care au făcut ca 
de 3l/a—-2Vi în 
Karpov, Kasparov, cu albele, 
a venit decis să facă totul 
pentru a obține victoria, ca să 
egaleze situația. El a ales des
chiderea nimzo-indiană, cu care 
obținuse victoria în prima par
tidă. numai că. de această 
dată, Karpov a știut să-i de
joace intențiile. La mutarea a 
19-a campionul reușise chiar 
un oarecare avantaj, după care 
însă a constatat că-i mai ră
măseseră doar 12 minute pen
tru 
pus 
pov 
rea 
obține remiza prin șah etern, 
Karpov a propus el remiza pe 
care Kasparov a primit-o. Și 
astfel, scorul a devenit acum

său. După, 
consecutive, 

scorul să fie 
favoarea lui

13 mutări. Kasparov a pro- 
remiza pe care însă Kar- 
n-a acceptat-o. La muta- 
a 31-a, cînd albul putea

ÎMPOTRIVA apartheidului
Campionatul mondial de a- 
_____________ I 

se apropie de final. Pînă a- 
cum s-au desfășurat 12 din 
cele 16 probe ale întrecerii, 
între cele rămase este „Ma
rele premiu** al Africii de 
Sud, programat pe circuitul 
de la Kyalami, la 19 octom
brie. Avînd în vedere situa
ția deosebită pe care guver
nul rasist al acestei țări a 
creat-o. în urma politicii sa
le de apartheid, față de care 
au luat atitudine șl chiar 
măsuri majoritatea guverne
lor din-lume, iată că și pe 
plan sportiv s-a ’ ' 
viguros. ‘ 
nularea 
rugby a 
frica de 
XV-ulul 
la această oră se duce o _
treagă campanie, în lumea a- 
utomobilismulul și nu numai 
în ea, pentru anularea cursei 
de la Kyalami l Astfel, gu
vernul Braziliei a cerut celor 
doi renumlți piloțl Nelson

utomobilism la Formula

intervenit 
A fost mai întîl 
turneului echipei 
Noii Zeelande în 
Sud, apoi cea 

R.F. Germania,

a-
de
A- 
a 

iar 
în-

Piquet și Ayrton Senna să 
nu ia startul in „Marele pre
miu** de la 19 octombrie, 
ceea ce a făcut, de altfel, și 
guvernul de la Stockholm în 
privința automoblliștllor su
edezi. Deunăzi, lată, și gu
vernul Franței a luat o mă
sură identică, iar firma „Re
nault** (pilot Patrick Tam- 
bay) a $1 anunțat că nu-șl 
va trimite reprezentanții la 
Kyalami, ceea ce a hotărlt, 
iată. șl cealaltă firmă 
franceză „Llgler — Gitannes** 
(piloțl : Jacques Lafitte, 
Philippe Strelff). Campionul 
mondial, austriacul Niki Lau
da, s-a situat șl el pe o pozi
ție fermă, pentru anularea a- 
cestei etape, ceea ce vor fa
ce, probabil, șl alții...

încă o dovadă — da
că mal era nevoie! — că poli
tica de apartheid a autorită
ților rasiste sud-africane es
te pusă astăzi la stîlpul in
famiei...

Romeo VIIARA

4—3. Marți, în partida a opta, 
Karpov va avea albele.
• In prima rundă a turneului 

internațional (mixt) de șah de 
la Zajecear (Iugoslavia), maestra 
româncă Lidia Jicman a remizat 
cu maestra iugoslavă Maria Pe- 
trovică. Alte rezultate: Clrici — 
Nloolin 0—1; Marianovici — Cas
tro 0—1; Sekulovici — Georgevici 
1—0; Tricovi'ci — Boziei 1—0. La 
turneu participă 5 șahiste șl 8 
șahiști din Bulgaria, România. 
Chile și Iugoslavia. De mențio
nat victoriile obținute de maes- 
trele Nikolln și Castro (cu pie
sele negre) în partidele cu maeș
trii Clrici șl Marianovici.

„MARELE PREMIU

AL NAȚIUNILOR44

LA CICLISM
PARIS. Cea de-a 50-a ediție a 

cursei cicliste «Marele premiu al 
Națiunilor**, desfășurată la Can
nes, contracronometru individual, 
a revenit rutierului francez 
Charles Mottet, înregistrat pe 
distanța de 89 fan cu timpul de 
2.01:03 (medie orară 44,114 km).

Pe locurile următoare s-au 
clasat compatriotul său Thierry 
Marie la 4:43, belgianul Jean-Luc 
Vandenbroucke la 4:58. olandezul 
Bert Oosterbosch la 5:28.

ACTUALITATEA

R. P. CHINEZA. în ultimii 
trei ani, fotbalul feminin 
chinez a cunoscut o dezvol
tare impresionantă. Primele 
două echipe au fost consti
tuite în anul 1979, după ca
re alte zeci și zeci de for
mații au fost înființate în 
diferite regiuni ale țării. A- 
nul trecut. 35 de echipe au 
luat parte la o competiție 
cu caracter național, care 
s-a bucurat de un deplin 
SUCC€S.

BRUNEI. în capitala țării, 
Bandar Seri Bagawan, spor
tivi din Inc*ia. Malaesia, Fi- 
lipine. Singapore. Thailanda 
și. desigur, din Brunei. au 
participat la prima 
ediție a unei com
petiții polisportive 
„Jocurile Festa Su- 
kan Meredeka**, or
ganizate la atletism, 
badminton. bas
chet, box. fotbal, 
pe iarbă, tenis, tenis de ma
să și volei. Pe programul 
întrecerilor au figurat, de 
asemenea. întreceri la spor
turi populare în Asia de sud-

SINGAPORE. în cadrul 
Stadionului național funcțio
nează. de acum doi ani. un 
muzeu al sportului, foarte a- 
preciat de tot mai numeroșii 
săi vizitatori. El con
stituie și un obiectiv de in
teres turistic. Recent, muze
ului i-au fost dăruite 
exponate, fotografii și 
obiecte comemorative de 
Jocurile Olimpice cte la 
Angeles.

AUSTRALIA. Viitoarea e- 
diție a campionatului mon
dial de călărie, la probă

completă, se va desfășura în 
anul 1986. în luna mai, la 
Gawler, în sudul Australiei. 
Deoarece potrivit legilor A- 
ustraliei „importul** de ani
male vii este total interzis 
(din acest motiv, în 1956, 
cînd Olimpiada a avut loc la 
Melbourne, probele de călă
rie s-au desfășurat în... Sue
dia), de data aceasta se va 
face o excepție, dar cu o 
condiție... patrupezii urmea
ză să fie aduși în Australia, 
într-o stațiune de carantină, 
cu cel puțin o lună înaintea 
începerii competiției.

BELGIA. în luna noiem
brie va avea Iqc la Bruxelles

hochei

noi 
alte 

la 
Los

o conferință organizată de 
Fec'erația internațională a 
sportului școlar care urmea
ză să stabilească raporturi 
strînse de colaborare între 
ISF și alte organizații in
ternaționale ; școala și rea
litatea socio-economică etc.

KENYA. Federația kenya- 
nă de tenis s-a oferit să 
organizeze, la începutul a- 
nului viitor, două turnee din 
cadrul Circuitului ATP, unul 
feminin (27 ianuarie — 12 
februarie) și altul masculin 
(3—19 februarie). Acestea ar 
constitui o repetiție genera
lă în vederea competiției de 
tenis, din cadrul Jocurilor 
africane, care urmează să se 
desfășoare în această țară, 
în anul 1987.

I

ÎN ATLETISM SPINKS A SPULBERAT
Noi recorduri mondiale la greutate bărbați și lungime femei
BERLIN. Cu prilejul unui 

concurs desfășurat ieri in ca
pitala R.D. Germane, Ulf Tim- 
mermann a devenit recordman 
mondial la greutate cu o arun
care de 22,62 m. Vechiul re
cord aparținea compatriotului 
său Udo Beyer cu 22,22 m de 
la 25 iunie 1983, la 
geles.

în cadrul aceluiași 
Heike Drechsler a 
cu un centimetru

Los An-

concurs, 
corectat 
recordul 

mondial al săriturii în lungi
me, reușind 7.44 m (vînt favo
rabil de 2 m/s. la limita regu
lamentară). Vechiul record 
de 7,43 m aparținea Anișoarei 
Cusmir-Stanciu (România) de 
la 4 iunie 1983 la București). 

TOKIO. Cea de a 19-a ediție 
a tradiționalului meci atletic

CRIȘUL Șl DINAMO - NEÎNVINSE IN DIVIZIA Jk" DE POLO
• Ultimele patru etape

Sîmbătă și duminică au con
tinuat întrecerile etapelor a 
IV-a și a V-a a primului tur 
al campionatului național de 
polo. Divizia „A“, organizate 
în piscina din parcul sportiv 
„Dinamo** din Capitală.

în reuniunea de sîmbătă, 
doar partida Steaua — Progre
sul a fost mai echilibrată, în
cheiată la egalitate : 6—6 ; în 
rest, favoriții s-au impus net. 
Rezultate : Crișul Oradea — 
Ind. Linii Timișoara 18—6 
(6—2, 6—1, 3—1, 3—2). Marca
tori : Costrăș 5, Raț 3, Fejer 
3. Garofeanu 2, Gordan 2, Kiss
2, Illes 1 pentru Crișul, res
pectiv Grecu 2, Tschiltsche 2, 
Friedmann 1 și Sterpu 1. Ra
pid București — Lotul de ju
niori 14—6 (3—1, - - - -
4—2). Au înscris : 
Niță 3, Florincescu 
Arsene 1, Lupescu 
nescu 1 pentru 
Bartalis 3. Toth 1, 
1 și Ștefănescu 1 
niori. Dinamo — 
slrucții T.C.U.M.B.

"4—0; 5—0, 4—2). Au marcat: Moi- 
ceanu 6, Hagiu 5, Ardelean 4, 
Cr. Dan 1, Rus 1 pentru Di
namo. Ștefănescu și Popa 
pentru studenți. Steaua — 
Progresul București 6—6 (1—2, 
1—2, 2—1, 2—1). Au marcat: D. 
Ghiță 3, Vamoș 2 și Grance- 
rof 1 pentru Steaua, Tătaru
3, Ivănescu 2 și Dingu 1 pen
tru Progresul. Meciurile au 
fost conduse corect - de cuplu
rile (în ordine) : A. Soos

3—1. 4—2,
Chiriță 4, 

2. Jianu 2, 
1 și E. lo
in vingăitori, 
Ungureanu 
pentru ju- 

C.S.U. Con- 
17—2 (4—0,

rile
(Tg. Mureș) — L. Oravetz (A- 
rad). R. Nichita (Cluj-Na- 
poca) — Șt. Karacsony (Ora
dea), B. Băjenaru — D. Pa
raschivescu (ambii din Bucu
rești) și M. Ștefan (București) 
— V. Burdea (Cluj-Napoca).

în primul joc al etapei a 
V-a. desfășurată duminică di
mineață Voința Cluj-Napoca 
a întrecut, firesc, Lotul de 
juniori, cu 13—4 (1—1, 4—1,

ale turului I — la Oradea,
3—1, 5—1). După o primă re
priză mai echilibrată, clujenii 
își valorifică experiența com- 
petițională mai bogată și cîș
tigă detașat. Au înscris : Col- 
ceriu 8, Sebok 2. Marc 1, 
Muzsnay 1 și Marosi 1 pentru 
Voința, respectiv Gancea 1, 
Ungureanu 1, Ghiță 1 și Ște
fănescu. Arbitraj corect : D. 
Paraschivescu — Șt. Karac- 
sony,

Progresul 
Linii 
3—0, 
min.
ceau 
spre 
renii 
treia, egalînd (9—9, min. 20,22) 
și anunțînd o surpriză, care 
insă nu s-a produs, pentru că 
jucătorii Progresului iau din 
nou jocul .în serios, obținînd 
în finai o victorie meritată, 
dar care putea fi mult mai 
categorică. Marcatori : Tătaru 
4, Ivănescu 3, Bărbulescu 2, 
Petca 2. L. Crețu 2. Fărtăiș 1 
pentru învingători, Friedmann 
3, Sterpu 3, Dobre 2, Lederer 
1 și Tschiltsche 1 pentru în
vinși. Corect arbitrajul : A. 
Gere (București) — A. Soos.

în jocul care se anunța der- 
by-ul zilei. Crișul Oradea — 
Rapid București 9—6 (1—1,
5—0, 3—3, 0—2). în cele din 
urmă n-a fost o partidă de 
mare spectaculozitate și aceas
ta din pricina replicii palide 
oferite de bucureșteni, care în 
repriza a doua au fost depă
șiți categoric de o formație 
(Crișul) în bună dispoziție de 
joc. După ce scorul luase pro
porții îngrijorătoare pentru 
rapidiști, 7—1 în min. 14.34, 
campionii n-au mai insistat, per- 
mițînd feroviarilor să revină 
și să reducă din handicap, o 
contribuție remarcabilă la a- 
ceastă reușită revenind tînăru- 
lul Lupescu. Golurile au fost 
înscrise de : Costrăș 3, Gordan

București — Ind.
Timișoara 14—10 (4—2, 

3—7, 4—1). După ce în
13.55 bucureștenii condu- 
cu 7—2 și se îndreptau 
o victorie lejeră, timișo- 
domină net repriza a

la siirșitul sâptâminii
2, cuță 1 pentru 
pescu 3, Florincescu 2 
pentru Rapid. Au 
corect : V. Goian și 
chita.

în ultimul meci al 
lui bucureștean, Dinamo 
Steaua 12—10 (5—2, 4—3, 2—2,
1—3). Scorul indică fidel des
fășurarea partidei : început în 
forță al dinamoviștilor, care 
conduceau cu 4—0 în min. 
4.51 și anunțau un scor fluviu. 
Treptat, treptat, elevii antre
norilor Iuliți Capsa și Dinu 
Popescu reduc din „turația 
motoarelor**, stelișfii nu 
lasă prea mult invitați 
„ies“ la joc. echilibrează situa
ția, cedează la limită repriza 
a doua, sînt egali mai expe- 
rimentaților lor parteneri .de 
întrecere în repriza a treia și 
o cîștigă pe ultima, fiind la un 
pas de egalitate, în final, pe 
tabela de marcaj, ceea ce a 
sancționat, pe loc, superficia
litatea dinamoviștilor (după ce 
conduceau copios) și ar fi răs
plătit eforturile out-sideri-lor. 
Au înscris : Hagiu 4, Cr. Dan 
3, Moiceanu 2, Zaharia 2, Ar
delean 1 pentru Dinamo, 
Geantă 4, Nuțu 2. D. Ghiță 2,
B. Tufan 1, Duculeț 1 pentru 
Steaua. Au arbitrat bine : V. 
Median (București) — V. Bur- 
dea.

în clasament conduce Crișul 
8 p (61—22) urmată de Di
namo 8 p (49—24), ambele din 
4 jocuri, neînvinse. Steaua 7 p 
(5 jocuri), Rapid 6 p (5 jocuri). 
Progresul București 5 p (4 
jocuri). Voința 4 p (4 jocuri, 
penalizată cu 2 puncte). I. L. 
Timișoara, Lotul de juniori și
C. S.U., toate 0 puncte, ultima 
fiind și penalizată cu 1 punct.

Partea a doua a turului I se 
va desfășura la Oradea în zi
lele de 26—29 septembrie a.c.

Kiss 2, Garofeanu 1, Făr- 
campioni, Lu- 

și Ilie 1 
condus 
R. Ni-

dintre reprezentativele Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite are 
loc, pentru prima oară, pe te
ren... neutru, la Tokio, în în
trecere fiind prezentă și națio
nala Japoniei. Iată rezultate 
înregistrate în prima zi a aces
tui triunghiular: 
100 m: Lewis 
(ambii SUA) 10,22; 400 
Franks (SUA) 
(URSS) 45,52;
(SUA) 15:15,93, 
15:16,11!!; 110 
(SUA) ------
13,70;
URSS 
(SUA) 
(URSS)
Smimov (URSS) 22,01 m, Lăut 
(SUA) 21,40 m; suliță: Puuste 
(URSS) 85,08 m, Mizoguchi 
(Jap.) 84,80 m; FEMEI: 100 m: 
Marina Jirova 11,14, Antonina 
Nastoburko (apibele URSS) 
11,39; 400 m: Olga Vladîkina 
49,18, Maria Pinigina (ambele 
URSS) 49,61; 3000 m: Mary 
Knisley (SUA) 8:49,97, Zamiza 
Zaițeva (URSS) 8:52,09; 10 000 
m: Olga Bondarenko 32:53,26, 
Svetlana Guskova (ambele 
URSS) 33:01,50.

„INVINCIBILETATEA"
LUI HOLMES!

turneu-

Mihail VESA

se
Și

13,47,
4X100
38,87;
17,10

16,94 m;

BĂRBAȚI: 
10,12, Glance 

m: 
45,06, Krilov 

5000 m: Padila 
Endo (Japonia) 
mg: Campbell 
Usov (URSS) 

m: SUA 38,28, 
triplu: Banks
m, Protsenko 

greutate:

400 DE GIMNAȘTI

LA CAMPIONATELE LUMII
Circa 400 de gim- 

gimnaste din 40 de 
pe toate continentele, 
parte la campionatele 

de gimnastică. Ma-

Montreal, 
naști si 
țări, de 
vor lua 
mondiale 
rea competiție se va desfășura 
între 3 și 10 noiembrie în me
tropola canadiană gazdă, a 
Jocurilor Olimpice din 1976, 
cînd acest sport, grație Na- 
diei Comăneci. s-a aflat în 
centrul atenției.

LAS VEGAS. Larry Holmes, 
pugilist „bătrîn** (35 ani), ținea 
morțiș să-l egaleze pe 
său predecesor Rocky 
no, boxerul care nu a 
este aceea înfrîngere 
obținuse un șir impresionant 
de 49 de victorii. Ei bine, Hol
mes s-a aflat la un singur pas 
ca să obțină și el 49 
torii, dar „soarta** n-a 
Și soarta, în cazul lui, 
mește Michael Spinks, 
seara, la Las Vegas, 
Spinks (29 ani, 90,71 kg) a ob
ținut decizia de învingător la 
puncte, a celor trei 
decători, 
tide, de 
Holmes 
mondial 
tura în 
indicat 
143—142 
derman) 
decizie „■ 
ordinator care. în plus, a ară
tat că în cele 45 de minute de 
luptă, Spinks a dat 679 de lo
vituri (318 și-au atins ținta) 
în timp ce Holmes a 
567 lovituri (248 
adversar).

Michael Spinks 
nul mondial al

ilustrul 
Marcia- 
știut ce 
și care

de vic- 
vrut !... 
se nu- 

Sîmbătă 
Michael

arbitri ju- 
unei par- 
în care 
campionul

la capătul
15 reprize.

(100,47 kg),
(IBF), își pusese cen- 
joc. Cei trei arbitri au 

victoria lui Spinks ;
(Moretti). 143—142 (Le- 
și 145—142 (Walace), 

,confirmată“ și de un...

1-au
dat doar 
atins pe

campio-este 
semigreilor, 

recunoscut de toate cele trei 
organizații ale boxului profe
sionist (WBC, WBA și IBF) și, 
de sîmbătă. și al greilor din 
organizația IBF. El este primul 
boxer, campion mondial la se
migrea, care cîștigă și titlul 
mondial la categoria grea (alți 
9 boxeri. înaintea lui, au fă
cut această tentativă, dar Țâră 
succes !).

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • „Marele premiu** 

al concursului de la Salzburg 
a fost câștigat de austriacul Hu
go Simon cu 0 p (50,63 s), ur
mat de vest-germanul ștefan 
Schewe ou 4 p (40,60 s).

CICLISM • Concurs de pistă 
la Caii (Columbia): 500 m lansat: 
Mltședl.ișvlli (U.R.S.S.) 27,73, Phi
lippe Boyer (Franța) 28,12, Mi
chael Vaarten (Belgia) 28,31; pro
ba de eliminare: Dazzan (Italia), 
Stepanlewski (Polqnia), Bearing 
(Belgia). Lider In clasamentul 
general al oompe-tițlei este polo
nezul Lesek Stepaniewski cu 32 
p, urmat de sovieticii Viaceslav 
îjkimov cu 25 p și Gulntautas U- 
maras cu 25 p. • Turul Romag- 
nel desfășurat la Ravenna (234 
km) aflat la a 60-a ediție, a fost 
oîștigat de italianul Claudio Cofti 
5.43:53, urmat după 31 s de ita
lienii Amadorl și Vanned șl el
vețianul Zimmermann.

HOCHEI PE IARBA • „Cupa 
Asiei**, la Seul (oompetlțle fe
minină) : Japonia — Hong Kong 
7—1 Malaesia — Thailanda 7—0,

Coreea de Sud — Singapore 7—0.
TENIS • Joc demonstrativ în 

Berlinul Occ. : Boris Becker — 
Slobodan Zivojlnovici 6—3, 7—6. 
• John McEnroe declarând „for- 
fait“, din cauza unor dureri sto
macale. în semifinalele turneului 
de la Los Angeles, pentru finală 
s-au calificat Paul Annaoone șl 
Stefan Edberg (6—2, 6—3 cu
Johan Kriek) o In finala tur
neului de la Geneva se întâl
nesc Tomas Smid (7—5, 6—4 cu 
Juan Aguilera) șl Mats Wllander 
(3—6. 6—3. 6—1 eu Henri Le-
conte). O La Bordeaux au ajuns 
în finală: Jimmy Brown (6—7, 
6—3, 6—3 ou Jose Luis Clerc) șl 
Diego Perez (2—6, 6—3, 6—2 cu 
Thierry Tulasne).

TENIS DE MASA _
Nancy Evans** (competiție femi
nină), primul tur : la 
(Franța): Bruz — Tj Vitkovioe 
(Cehoslovacia) 1—5.

VOLEI • Meci amical mascu
lin : la Pragia: Cehoslovacia — 
R. P. Chineză 1—3 (5. —7, 12. 12)

„Cupa

Bruz
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