
Duminică seara, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU

Proletari din toate Urile unitl-v3 l

au plecat în vizite oficiale de prietenie ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

în R.P. Chineză și
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, duminică 
seara, in vizite oficialele Prie
tenie in Republica 
Chineză — la invitația 
șului Hu Yaobang, 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
si a tovarășului Li 
președintele Republicii Populare 
Chineze — și în Republica 
Populară Democrată Coreeană 
— la invitația tovarășului Kira 
Ir Sen. secretar general ai Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Conducătorul partidului 
statului nostru este însoțit 
aceste 
Dincă.
Politie 
P.C.R., _ 
al guvernului. Ștefan 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu $1 tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membri și membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de secretari al 
Comitetului Central al P.C.R.,

Populară 
tovară- 

secretar 
Central 
Chinez, 

Xiannian,

Șt 
in 

Ionvizite de tovarășii 
membru al Comitetului 

Executiv al C.C. al 
prim viceprim-ministru 

Andrei,

I
membri ai C.C. al P.C.R., ai Js 
Consiliului de Stat și ai guver- jg 
nulul, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și îj 
obștești, generali. Ș

R. P. D. Coreeană
membri ai C.C. al P.C.R.,

_ gvuviuu»

Au fost de față însărcinați! cu Ș? 
afaceri ad-interim la Bucu- 
rești ai R.P. Chineze, Liu 
Chunlin, și R.P.D. Coreene, Mun 
Ben Sam, membri ai celor două 
ambasade. g

Pe aeroport se aflau numeroși jș 
locuitori ai Capitalei, care au jȘ 
aclamat îndelung pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 0 
Elena Ceaușescu, Ei au dat ex- î; 
presie sentimentelor de aleasă 
stimă și prețuire ale întregii 
națiuni față de secretarul gene- Ș 
ral al partidului, președintele 
Republicii, profundei recunoș- 
tințe pe care i-o poartă pentru 
strălucita sa activitate consacra- 
tă progresului necontenit al 
patriei, creșterii rolului și preș- ?? 
tigiului României socialiste injȘ 
lume. S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Stima g: 
noastră și mîndria — Ceaușescu 
— România!", „Ceaușescu — 
Pace!", Cei prezenți au adresat g 
tovarășului Nicolae Ceaușescu jg 
și tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros „Drum bun !“ și le-au g 
urat succes deplin în această J; 
nonă $1 importantă solie de 
pace, prietenie și colaborare â 
a poporului român.

La ora 19,30 aeronava prezi- 
dențială a decolat, indreptindu- 0 
se spre Beijing. <4
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Etapa a 9-a a Diviziei „A" de fotbal

PRIMUL REZULTAT DE EGALITATE AL LIDERULUI
© Sportul studențesc — 1—1 pe Ghencea —performera etapei © Gloria Buzău (0—0 la 
Rm. Vilcea) - un punct prețios în deplasare © F. C. Bihor - surclasată la Bacău © 

Corvinul la a cincea infrîngere în deplasare © Bîcu — în fruntea golgeterilor I

REZULTATE TEHNICE
Si m bâtă

CLASAMENTUL
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9
9
9
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„U* Cluj-Napoca - „Poli" Timișoara 2-1 (1-0) 1. STEAUA 8 7 1 0 16- 4 15
F.C. O» - Victoria București 2-1 (2-D 2. Univ. Craiova 9 6 1 2 15- 7 13
Univ. Craiova - F.C.M. Brașov 3-0 (1-0) 3. Dinamo 8 6 0 2 12- 6 12
S.C. Bacău - F.C. Bihor 4-0 (4-0) 4. Sportul stud. 8 4 3 1 22- 7 11
A.S.A. Tg. Mureș - Corvinul 2-1 (2-0) 5. Gloria 8 4 2 2 10- 6 10
Chimia Rm. Vilcea - Gloria Buzău 0-0 6. „U“ Cluj-Napoca 9 4 2 3 11-11 10
Petrolul Ploiești - F.C. Argeș 3-1 (1-0) 7. Chimia 8 4 1 3 15-12 9

Duminică 8. F.C. Argeș 9 4 1 4 8-10 9
Dinamo - Rapid 2-1 (1-0) 9. Petrolul 8 3 3 2 10-12 9
Steaua - Sportul studențesc 1-1 (1-0) 10. Corvinul 9 4 0 5 25-12 8
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7- 12 

14-21
8- 14
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S.C. Bacău
Victoria
F.C. Olt
Rapid
A.S.A. Tg. Mure;
F.C.M. Brașov 
F.C. Bihor
„Poli" Timișoara

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ETAPA VIITOARE (19-20 octombrie)
F.C. Argeș 
Rapid 
„Poli" Timișoara 
F.C. Bihor 
Steaua 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. 
Sportul studențesc 
Corvinul

- F.C. Olt
- Univ. Craiova
- Dinamo
- „U" Cluj-Napoca
- Chimia Rm. Vilcea
- Petrolul
- Victoria Buc.
- Gloria
- S.C. Bacău

GOLGETERII
7 GOLURI : Bîcu — 1 din

11 m.
6 GOLURI : Piturcă. Corn.

Ieri, 5 000 de sportivi școlari pe Stadionul tineretului

FRUMOSUL START
Ieri, pe Stadionul tineretului 

a fost din nou sărbătoare spor
tivă. O sărbătoare care, prin

FESTIV AL ELEVILOR BUCUREȘTEN1...
U.T.C., Inspectoratul școlar și 
Consiliul municipal al organi
zației pionierilor, a adus tutu

Start în crosul băieților de 11-12 ani..'. Foto : Aurel D. NEAGU

modul exemplar în care a fost 
organizată de Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și 
sport, Comitetul municipal al

ror participanțllor bucurie in 
suflete. A fost deschiderea pe 
Capitală a anului sportiv șco
lar și de pregătire a tineretu

TENISMANII ROMÂNIEI Șl DANEMARCEI

IȘI CONTINUA DISPUTA IN A PATRA ZI
• 2-2 inaintea încheierii partidei

După trei zile de dirzâ și 
spectaculoasă întrecere. întîlni- 
rea care opune pe tenismanii 
României și Danemarcei nu 
și-a desemnat încă învingătorii. 
Scorul este egal (2—2) după 
cele patru partide disputate și 
lupta continuă pentru al cinci
lea punct pus în joc. Adrian 
Marcu și Michael Tausen. ul
timii competitori rămași in te
ren, își vor relua azi dimineața 
(de ia ora 11. la arena Progre
sul) meciul de simplu între
rupt ieri la căderea întuneri
cului

Așadar, abia astăzi vom cu
noaște echipa cîștigătoare a 
finalei zonale din grupa euro
peană „A" a ..Cupei Davis", e- 
diția 1985. O finală disputată 
cu ardoare în care laurii se 
lasă greu cuceriți.

NASTASE, SEGARCEANU - 
BASTIANSEN, MORTENSEN 

3-6, 4-6, 7-9
Punctul sperat în partida de 

dublu n-a venit.. Am avut în 
teren, sîmbătă. o formație ne-

Marcu - Tausen, intreruptă aseară

omogenă, cu doi echipieri si
tuați la poluri opuse. Florin 
Segărceanu, incepînd foarte 
bine, excelent în execuții teh
nice și acoperire a terenului, 
iar Ilie Năstase, de nerecunos
cut. cu rare sclipiri care amin
teau pe campionul de altă dată. 
Cînd Ilie, după un prim set 
pierdut fără drept de apel, și-a 
mai intrat în mină (dar cîteva 
mingi care fac deliciul tribu
nelor nu sînt niciodată sufi
ciente...), jocul a luat un as
pect echilibrat, danezii trebuind 
să depună un efort considera
bil pentru a se impune. Ei 

aveau însă ceea ce ne lipsea 
nouă, un cuplu omogen, cu 
Michael Mortensen vioara întîi 
foarte stăpîn ne tehnica jocului

•de dublu. Și. împreună cu Peter 
Bastiansen, arătînd multă com
bativitate pe tot parcursul par
tidei.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a t-a)

lui pentru apărarea patriei, 
moment festiv de start într-o 
bogată activitate de masă și 
performanță in rindul elevilor, 
în pasionante competiții și ac
țiuni de practicare susținută 
și organizată a exercițiului fi
zic, sportului și turismului, 
menite să asigure școlarilor o 
bună dezvoltare fizică și o 
sporită capacitate de învățătu
ră. alese virtuți psihice și mo
rale, precum și posibilități 
multiple de afirmare în circu
itul marii performanțe...

Frumoasa sărbătoare a debu
tat cu impresionanta defilare 
a celor aproape 5 000 ce elevi 
sportivi și componcnți ai de
tașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, reprezentînd toate sec
toarele Capitalei. In ritm de 
fanfară, sub flamuri roșii și 
tricolore, imensa coloană a tre
cut prin fața tribunei de la 
terenul central al stadionului, 
arhiplină, precedată de tineri 
în costume albe purtînd por
tretul conducătorului partidului 
și statului, stemele patriei și 
partidului, precum și emblema
________ Aurelian BREBEANU

(Continuare în vag 2-3)

(Cronicile meciurilor in pag. 2-3)

Atac al echipei Steaua la poarta studenților. Portarul Speriatu și 
Iorgulescu se opun acțiunii lui Radu II. Foto : Iorgu BĂNICA

ECHIPA, COMBINATULUI PIJlIGilAflC BUCUREȘTI, 
CAMPIOANĂ REPUBUCANĂ IA BINA

Foarte plăcute cele două zile 
— sîmbătă și dumlnică_ — de 
întreceri la oină, desfășurate, 
pe un timp splendid, la Sta
dionul tineretului din Capita
lă. gazdă ospitalieră a compe
tițiilor sportului nostru națio
nal. Acest al 3-lea turneu final 
(ultimul) al Campionatului na
țional a prilejuit dispute Inte
resante. Meciul derby a opus 
eternele rivale — Dinamo Bucu
rești și C.P.B., care au furni
zat o partidă atractivă, drama
tică, de bun nivel spectacular. 
Cele două echipe erau despăr
țite în clasament de un singur 
punct (Dinamo 22, C.P.B. 21). 
Deci. C.P.B. avea. în vederea

cîștigăril titlului, doar varian
ta victoriei, pe care a obținut-o 
cu 23—21 (14—11), C.P.B. (an
trenor Ilie Dacă». jucători : 
N. Păsărică — căpitanul echi
pei. A. Burcică, V. Gălățeanu. 
I. Zică, Al. Puțintei M. Dra- 
gomir, Al. Georgescu. C. Po
pescu. A. Ion. Gh. Drăghici. 
M. Simoiu. Gh. Ciulinaru. AL 

■Anton, O. Popa), devine, ast
fel. campioana țării.

Clasament final : 1. C.P.B. 
33 p — campioană republi
cană pe anul 1935, 2. Di
namo Buc. 32 p 3 Laminorul 
21 p 4. A.S.A. 21 p. 5. Poli. 
Buc. 15 p.

Paul ZAHAR!A

Finalele „Daciadei" la gimnastică

UN VERITABIL RECITAL DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ
REȘIȚA. 6 (prin telefon).

La capătul unor patru zile 
„fierbinți". duminică la prînz 
au fost desemnați ultimii cam
pioni al ..Daciadei" si ai tă
rii la gimnastică sportivă ne 
anul 1985. Ca de obicei, reu
niunea finală a fost si cea 
mai interesantă, mai spec
taculoasă (exceptînd nedori
tele ratări de la bîrnă) 
ea programînd — atît la 
feminin, cit si la masculin — 
finalele pe aparate veritabil 
recital de măiestrie oferit 
spectatorilor si specialiștilor 
de cei mai buni sportivi ai 
tării.

Vorbind de măiestrie si 
spectaculozitate se impune 
sublinierea că reuniunile de 
sîmbătă — în care atît fetele, 
tft sl băieții au prezentat e>

xercitiile liber alese — s-au 
ridicat la o cotă superioară. 
Luptînd pentru titlurile de 
campioni ai .Daciadei" si ai 
tării la individual compus. 
Ecaterina Szabo. Daniela 
Silivas. Eugenia Golea. Celes
tina Popa. Valentin Pîntea. 
Emilian Nicula Marius Gher
man sau Marius Tobă s-au 
străduit sâ-si valorifice la 
cel mai înalt nivel talentul si 
pregătirea. avînd execuții 
tehnice bine si foarte bine a- 
Dreciate de brigăzile de arbi
tri. Să adăugăm la aceste 
constatări cu caracter general 
faptul că toate reuniunile de 
gimnastică de la Reșița s-au 
desfășurat într-o ambiantă 
deosebită, un public entuziast, 
eald. bun cunoscător al spor
tului. răsplătindu-1 cu a-

plauze si incuraiind.u-i De oer- 
formerii întrecerilor.

La feminin concursul s-a 
aflat în permanentă sub 
semnul superiorității multi
plei noastre campioane 
Ecaterina Szabo. Ea a început 
cu 9.90 la paralele si a obtinut 
apoi 9.85 la bîrnă. tn mod 
firesc evoluția Ecaterinei 
Szabo la sol a fost așteptată 
cu deosebit interes si emoție, 
publicul fiind încălzit" si de 
exercițiul Danielei Silivas, 
tie care arbitrate l-au apre
ciat cu 10. prima notă maxi
mă acordată în acest concurs. 
La rindul ei Cati si-a etalat 
încă o dată marile ei calități.

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pag 2-3)



Campionatul național de baschet masculin

DUPĂ TURNEUL INAUGURAL, TREI ECHIPE NEiNVINSE
Cu sucurile desfășurate ieri, în sala Floreasca, s-a încheiat MU” 

neul inaugural al ediției a 37-a a Campionatului național de bas
chet masculin. Cele mai bune rezultate le-au obținut echipele Di
namo București, Rapid și Steaua, neînvinse In Jocurile susținute. 
Clasament: 1—2. Dinamo București șl Rapid 8 p, 3—7. Steaua (3 
meciuri). ICED. Dinamo Oradea, Universitatea CluJ-Napoca, Farul 
« p, S. Academia Militară 5 p, 9—11. C.S.U. Sibiu, C.S.U. Galați, 
Politehnica Iași (toate cite 3 meciuri) 3 p. Rezultate și unele 
amănunte:

ICED CSS I BUCUREȘTI — 
CSU BALANȚA SIBIU 90—77 
<46—441. Pînă tn minutul 36 (seor 
74—71 oentru bucureștenl) rezul
tatul era incert. Iar desele răs
turnări de scor menținuseră 
trează atenția publicului (cu 
atit mai mult cu cit fazele spec
taculoase abundaseră). In ul
timele minute. Insă, echipa antrenată de D. Berceanu și S. Ro
taru s-a desprins In cîștigătoare 
datorită apărării agresive șl mai 
organizate, prin care a Inter
ceptat cîteva mingi, fructificate, 
prin contraatacuri, de Marinescu, 
răsărlcă si Pogonaru. Au mar
cat: Ivascencu 18, Păsărică 18, 
Marinescu 17. C. Ioan 12. Pogo- 
narn 10 Ciocan 7, Voicu 7,

AZI, DERBIUL NEÎNVINSELOR EA HOCHEI
Singuru' tapt cert după șase 

zile de întreceri in cadrul cam
pionatului de hochei este că doar 
patru echipe ișl cunosc de pe 
acum grupa valorică In care vor 
activa în viitor: Steaua și Sport 
Club M’ercurea-Cluc, ambele cu 
cite 12 p vor Încrucișa crosele in 
grupa „A" iar IMASA Sf. Gheor- 
ghe șl Metalul Rădăuți, ultimele 
clasate, în grupa „B“ a campio
natului republican de hochei 1 
Locurile celorlalte patru, adică 
Dinamo Viitorul Gheorghenl, 
Progrerul Mierourea-Cluc și Du
nărea Galați vor depinde de re
zultatele pe care le vor Înregis
tra azi, cînd este programat și 
„derbyul neînvinselor”, meciul 
Șleau.. — Sport Club (ora 17,15).

Așteptată cu un deosebit Inte
res partida centrală de ieri, a- 
ceea dintre Sport Club Mlercurea- 
Ciuc șl Dinamo București. s-a 
Încheiat cu victoria formației 
antrenate de Z. Czaka șl I. Ba
se. care a inserts cite un gol in 
flecare repriză, deci: 3—0 (1—0,
1—0. 1—0) A fost cel mal fru
mos meci al turneului. Ceea ce 
a decis victoria formației din 
Miercurea-Ciuc (lipsită de apor
tul lui L. Bartalis) a fost Jocul 
său mal elastic, forma bună de
monstrată tn special de Bogos, 
C. Antal Gereb. dar șl de por

FRUMOSUL START
(Urmare din pag. 1)

marii noastre competiții națio
nale. sub genericul căreia stă
tea și această mare manifes
tare a tineretului școlar bucu- 
reștean, ca și sub egida Anu
lui internațional al Tineretului. 
Din piepturile tinerilor îmbră
ca ți in uniformele albastre au 
răsunat imnuri și cîntece pa
triotice, înscrise intr-un atrac
tiv concurs între sectoare, in
titulat „Trec detașamentele 
cintind" și care avea să aducă 
primul loc, pe baza aplauzelor 
asistenței, detașamentului sec
torului 2. Trecerea coloanei a 
însemnat și un bun prilej de 
trecere în revistă — prompt și 
documentat realizată de la mi
crofonul stadionului de prof. 
Dan Popescu, activist al 
C.M.B.E.F.S. — a rezultatelor 
remarcabile obținute de spor
tul școlar bucureștean atit in 
activitatea de masă, cit șl in 
cea de performanță, mal ales 
In ultimii 20 de ani. Bilanțuri, 
cifre și procente, mari trium
furi și nume de performeri de 
elită, vorbind despre o adevă- , 
rată epocă de aur in Istoria 
sportului românesc au fost 
aduse la cunoștința celor pre- 
zenți. Motive de bucurie, de 
mîndrie șl de aplauze... Pentru 
numeroasele unități de invăță-

------- xh iv. ———■    

LOTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 6 OCTOMBRIE

1. Avelllno — Udlnese X; 3. Co
mo — Fiorentina X; 3. Interna- 
zio-na-ie — Verona X; 4. Juventus 
— Atalanta 1: 5. Lecce — Napoli 
X; 6. Pisa — Bari X; 7. Roma 
*- Torino 1; 8. Sampdoria — Mi
lan X; 9. Brescia — Lanerossl 1; 
10. Campobasso — Aseoll X; 11. 
Catanzaro — Genoa X; 12. Mi
neral Lupenl — Jiul 2; 13. Ar
mătura — F.C. Maramureș X.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
8.-5.079 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA .LOTO 2” 
DIN 6 OCTOMBRIE: FAZA II 
EXTRAGEREA I: M 66 11 7;
EXTR. A n-a: 16 88 57 «3; EXTR. 
A XTI-a: 4 46 71 58. FAZA A II-*: 
EXTR. a iv-a: a 26 1 O; EXTR. 
A v-a: 89 72 57 16. FAZA A m->: 
EXTR. A Vl-a: 57 2 » 12 76 12; 
EXTR. A vn-a: 74 72 49 67 29 89.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
L133.8M leL

Chirie 1 pentru Învingători (la 
care nu evoluează Gridișteanu, 
accidentat). respectiv Paihegy 
18. Herbert 15. Bretz 15. Cbirili 
12, Bleabu 2, Apostu 7. Gh. Bă
lan 8.

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CSS VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 80—78 (39—52)
Din mln. 26 (scor 44—59. deci 
diferență netă in favoarea clu
jenilor). echipa „U” a avut o 
cădere din care nu și-a mal re
venit decît în final, cind era 
Insă prea tîrzlu. deoarece, de 
la 72—73. bucureștenll au ajuns 
la 80—74 datorită coșurilor mar
cate de Zdrenghea și Șarlă, (de 
la studențl a Înscris doar Cră- 

tarul Fekete. De partea cealaltă, 
Dinamo, care a avut cel mai buni 
oameni în portarul Gh. Huțanu 
șl BedO, a ratat ocazii uriașe. 
Punctele le-au realizat Gereb, 
Gheorghită și Demeter. Au ar
bitrat : N. Enache (la centru), M. 
Dinu și Gh. Micu.

Jocul dintre Steaua și Viito
rul a avut destule momente de 
hochei bun. De altfel. Viitorul 
a deschis scorul (I. Ambrus) 
hi min. 1, steaua a egalat 
două minute mal tirzlu (Gerc- 
zuj) șl scorul s-a menținut e- 
gal pînă In mln. 37 I Celelalte 
goluri ale militarilor, care au 
Învins eu 8—1 (1—1. 2—0. 3—0),
le-au realizat : Popescu, Gerc- 
zuj, NIstor, Chlrîță și Justi
nian. Au arbitrat : Em. Both 
(la centru) — L Becze și M. 
Presneanu.

Celelalte rezultate : Dună
rea — Metalul 18-5 (5—1, 3—1. 
10—3), Progresul — IMASA 9—1 
(3—0, 3—0, 3—1).

PROGRAMUL DE AZI : (Pa
tinoarul „23 August”) : IMASA 
— Metalul (ora I). Dunărea — 
Progresul (ora 11,45), Dinamo — 
Viitorul (ora 14,30), Steaua — 
Sport Club (ora 17,15).

Mircea TUDORAN

FESTIV AL ELEVILOR BUCUREȘTENL. I
mint din toate sectoarele care 
*-au ilustrat In Întrecerile de 
masă și de performanță din 
cadrul „Daciadei”, pentru per
formerii de la C.S.S. Triumf 
la canotaj, caiac-canoe, rugby, 
gimnastică sportivă și ritmică 
care, sub deviza „Educație, 
disciplină, hărnicie, performan
ță” au obținut frumoase suc
cese interne și internaționale, 
pentru cei de la C.S.S. 1, C.S.S. 
2, C.S.S. Dinamo, Lie. ind. 
37, C.S.S. Viitorul, C.S.S. 4, 
C.S.S. „Dimitrie Bolintineanu”, 
C.S.S. 3 Steaua, C.S.S. 5 Ener
gia si altele.

După alocuțiunea de deschi
dere, rostită de primul secre
tar al Comitetului municipal 
București al U.T.C., Ion Barbu, 
și după atribuirea de diplome 
și premii pentru cele mai me
rituoase unități in anul școlar 
trecut, bazele sportive au fost 
luate cu ■ asalt Pe „cen
trai” ne-au desfătat privi
rile elevii Lie. 32 fn ..Lecția 
de educație fizică”, ansamblul 
cluburilor școlare In repriza 
„Școala gimnasticii românești”,

FINALELE „DACIADEI" LA GIMNASTICĂ |
(Urmare âin pag. 1)

evoluția el a fost precisă. ele
mentele de mare dificultate 
prezentate cu maximă sigu
ranță si amplitudine, astfel 
că. din nou. brigada de arbi- 
tre a acordat In unanimitate 
nota 10 ! Campioana noastră 
sl-a încheiat participarea in 
concurs cu un 9.90 la sărituri, 
cîstigînd astfel detașat titlul 
de campioană absolută a „Da
ciadei" și a tării la indivi
dual compus. Ea a fost 
urmată de colega sa de club. 
Daniela Silivaș care, cu ex
cepția săriturii (9.40), a avut 
si ea notări superioare : 9,80 
la paralele si birnă si 10 la 
sol ! Pe treapta a treia a po
diumului — două reprezen
tante ale noului va] Celestina 
Popa (Petrolul) si Eugenia Go
lea (C.S.S. 2 București).

Interesantă a fost si disputa 
băieților, in special la indivi
dual compus. în lupta centru 
primul loc s-au angrenat. încă 
de la lnceout. reprezentanții 
clubului Steaua. Emilian Ni- 

ciun). In ultimul minut. Cră
ciun și Barna au redus din 
handicap, dar atit. Am reținut 
faptul că Ia conducerea tehn 
a echipei Universitatea s-a aflat, 
tn mod voluntar, fostul inter
național Horia Demlan, deoarece 
actualul antrenor titular, Voicu 
Moldovan, era in zilele turului 
alături de formația de juniori 

CSȘ Viitorul. Au marcat: Șarlă 28. 
Zdrenghea 26, Oczelak 20, Neagu 
8 pentru Învingători, respectiv 
Barna 17, Crăciun 14. llea 13, 
Murâșan 12, Szabo 12, Trtf 10.

STEAUA — ICED CSȘ 4 BUCU
REȘTI 97—70 (48—31). Joc calm, 
tn care campionii s-au distan
țat de la început și apoi nu au 
mal forțat, iar adversarii lor 
s-au mulțumit să nu piardă la 
o diferență prea mare. Am 
remarcat buna comportare a lui 
Alexandru Panaltescu, căruia îi 
dorim să calce cu ambiție și 
succes pe urmele lui Gheorghe 
Oczelak, pe al cărui post joacă 
acum în formația Steaua. Au 
marcat: Panaitescu 22 (a jucat 
din min. 28), Opșitaru 21. Bră- 
nlșteanu 15, Ermurache 14. Rcl- 
senbUchler 2, Cernat 11, Căpușan
4, Pintea 4, V. Ioan 4 pentru 
învingători, respectiv Pogonaru 
17. Păsărică 14, Ivasccncu 12, 
Maxim 4. Mărgărit 2, Voicu 6, 
Marinescu 15.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO CSȘ 2 ORADEA 117—75 
(66—41). Ne așteptam la o În
trecere mal echilibrată, dar oră- 
denii s-au complăcut — din pă
cate — de Ia Început in postura 
de Învinși. La bucureștenl am 
remarcat faptul că Eugen Toader 
(2,20 m — cel mai Înalt Jucător 
al țării) a fast introdus in teren 
destul de mult, fără a fi Insă 
.angajat” suficient de coechipi
eri (a primit doar două-trei 
pase). Au marcat: Marinache 22, 
Braboveanu 20, Vinereanu 18. 
Nlcnlescu 16, Toader 6. Vasillcă 
8. I. Ioncscu 14, Uglai 2, David
5, Constantin 6 pentru Învingă
tori. respectiv Rădnleseu 19, 
Ftaundra 19. Antochi 11, Gh. 
Pascu 7, Fodor 4, Nicoară 8, 
Costin 2, Gellert 3, AL Takacs 
2. Arbitri: I. Georgia șl N. Con- 
stantinescu.

RAPID — CSU SIBIU 88-84 
(49—33).

Alte rezultate: DINAMO ORA
DEA — POLITEHNICA 1AS1 
100—63 (51—32), RAPID — ACA
DEMIA MILITARĂ 85—87 (38—32). 
DINAMO BUCUREȘTI — „U”
102—68 (50—39), STEAUA — FA
RUL 115-69 (56-34), FARUL — 
CSU GALATI 98—78 (49—32).

Dumitru STĂNCULESCU

dar mai ales impecabilul an- I 
samblu pregătit de prof. Mar- | 
cela Cimpineanu, a cărui re
priză de gimnastică dedicată ■ 
A.I.T. a constituit punctul de I 
rezistență al programului. Și ■ 
tot pe central, crosurile pe ca- _ 
tegorii de vîrstă: 11—12, 13—14 1 
și 15—16 ani, cu peste 1 500 I 
de concurenți, în care Învingă
tori au ieșit Maria Garoafă 1 
(Șc. gen. 165), și Z. Adorian I 
(Șc. 5), Magdalen* Camenidis 
(Șc. 191) și L. Ciobanu (Șc. . 
116) respectiv Gabriela Giurca I 
(Lie. Vulcan) ți S. Rebenciue 1 
(Lie. ind. 10), frumoase ale- _ 
gorii realizate de mid judoka I 
sau cicliști, demonstrații de I 
aeromodele, medul de fotbal 
dintre echipele școlilor 178 și | 
170, fruntașe pe munidpiu... I 
Pe celelalte terenuri, meciuri 
de oină, baschet, volei, handbal. . 
rugby, minifotbal, iar alături I 
simultane de sah date de ■ 
maeștri ca Aurelian Birer, dar 
și de un virtuoz de-o șchioapă, I 
Gabriel Schwartzman.

Anul sportiv școlar a debu
tat frumos...
^"IV-gri H UMWWMM8 ~

teml- 
Dev»

cula si Valentin Pintea cla
sați in această ordine pe pri
mele două locuri.

REZULTATE TEHNICE:
nin, echipe: 1. Cetate ____
230.46 p, 2. Dinamo București 
229,875, 3. CSȘ 3 București 227,873: 
individual compus: L Ecaterlna 
Szabo (Cetate Deva) 79,05, 2.
Daniela Silivaș (Cetate) 77,45, 1. 
Celestina Popa (Petrolul) și Eu
genia Golea (CSȘ 2 București) 
77,075, 5. Dana Dumitru (CSȘ
Arad) 76,75, 6. Camelia Volnea 
(Farul) și Lenuța Rus (CSȘ 2 
București) 76,65; masculin, echi
pe: 1. Steaua 338,90. 2. Dinamo 
București 330,65, 3. CSȘ Reșița 
325,35; individual compus: i.
Emilian Nicula (Steaua) 113.50,
2. Valentin Pintea 113,20, 2. Ma
rius Tobă (CSȘ Reșița) șl Ma
rius Gherman (CSȘ Sibiu) 112,05, 
5. Octavian lonașiu (Steaua) 
110,75, 6. Marian Stolcan (CSȘ 
Reșița) 108,65. Ciștlgătoril pe apa
rate: sărituri: Celestina Popa, 
paralele șl birnă: Ecaterlna Sza
bo, sol: Daniela Silivaș: băieți, 
sol: Valentin Pintea, cal cu 
minere: Octavian lonașiu șl Mă
ritiș Gherman, Inele: Valentin 
Pintea și Levente Molnar, sări
turi : Marian Stolcan. paralele și 
bară: Marius Gherman.

I 
i 
I
I
I
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I

Etapa a 9-a 

a Diviziei „A“

LIDERUL, iN SUPERIORITATE NUMERICĂ, PIEI
STEAUA 1 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)

Stadion Steaua; teren excelent; 
timp frumos; spectatori — circa 
28.000. Șuturi: 18—10 (pe poartă: 
8—3). Cornere: 8—1. Au marcat: 
LĂCĂTUȘ (min. 11) șl M. SAN
DU (min. 64).

STEAUA: DUCADAM — Iovan, 
Bumbescu BELODEDICI. BAR- 
BULESCU — BALAN. Stoica, 
B013ni, Balint — Lăcătuș, Plțur- 
că (mfn. 70 Radu IT).

SPORTUL STUDENȚESC: Spe- 
riatu — Pologea (eliminat in min. 
42). lorgulesou, CAZAN, M. MI
HAIL — Ticleanu, PANA, Terheș 
(min. 73 FI. Grigore), Bozeșan 
(min. 46 Șerbănică) — M. Sandu. 
CORAS.

A arbitrat slab M, Neșu (Ora
dea): la linie — bine: I. Gher- 
gbell (Bala Mare) șl cu greșeli
I. Cot (Ploiești).

Cartonașe galbene: PANA, IOR- 
GULESCU.

Cartonașe roșii: POLOGEA.
La speranțe: 3—0 (1—0).
-iii •

Meciul acesta, derby-ul teo
retic al etapei, părea să se fi 
jucat... joi, cind Steaua privea, 
calificată in C.C.E., nu numai 
eliminarea Sportului studențesc 
din Cupa U.E.F.A., ci si căde
rea morală a echipei din Regie. 
Iar cînd înaintea jocului, s-a 
aflat că nu va Juca nici Bagi.

PRECUMPĂNITOARE, FAZELE FIXE
PETROLUL PLOIEȘTI 
F.C. ARGEȘ

3 (1)
1 (0)

pentru acuratețea tactică sau 
rafinamentul tehnic. Singurele 
momente cird haosul dispărea 
erau fazele de contraatac ale 
F.C. Argeșului, partitură pe ca
re această echipă o știe cu ochii 
închiși. Petrolul s-a impus în 
cele din urmă, dovedindu-se o 
echipă „în vînă“, explozivă, cu 
mare capacitate fizică, capabilă 
să-și preseze adversarul departe 
de propria poartă, gata oricine’ 
să se agațe ca un ciuline de 
oricine intră în terenul ei. O 
pregnantă prezență... individua
lă. a lorgilinului mijlocaș O. 
Grigore, laborios, calm, ordonat, 

într-o asemenea partidă frag
mentată de maniera obstrucțio
nistă de joc. golurile nu puteau 
să vină decît din faze fixe. In 
min. 45 I. Gușă 
tură liberă și O. 
te Ia cap" toată 
șuiui, reluind in 
apoi oaspeți: ____
EDUARD, eu șut violent de la 
25 m. tot la o lovitură liberă. 
Gazdele se desprind in min. 67, 
ia un corner, cînd BUTUFEI

OASPEȚII, REVENIRE TARDIVĂ

Stadion „Petrolul"; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
16.000. Șuturi: 14—11 (pe poartă: 
8—6). Cornere: 6—0. Au marcat: 
O. GRIGORE (min 45), BUTUFEI 
(min. 67), NUȚA (min. 85), res
pectiv EDUARD (min. 56).

PETROLUL : JIPA — Pancu, 
Butufel, PITULICE, P. Gușă — 
Mocanu. O. GRIGORE, Grosu 
(min. 46 Crlngașu) — Nuță. la- 
mandl (min. 65 I. Solomon), I 
GUȘA.

F. C. ARGEȘ : Cristian — Ba
dea, Pîrvu, Stancu, EDUARD — 
IGNAT, Moiceanu (mln. 8 Voicu), 
Bănuță — Nica (min. 46 D. Zam
fir), Bobaru, JURCA.

A arbitrat satisfăcător V. An- 
tohi (Iași): la linie: M. Stoe- 
nescu (București) șl G. Macavei 
(Deva).

Cartonașe galbene : EDUARD, 
IGNAT.

La speranțe: 1—0 (!—»).
Meci aprig, cu faulturi nu

meroase. în căutarea mingii 
jucătorii au pus toată ardoarea 
lor, într-un dispreț cvasi-total

A.S.A. TG. MUREȘ 
CORVINUL

Stadion „23 August” ; 
foarte bun ; timp frumos ; 
tatori — circa 5 000. Șuturi 
(pe poartă : 4—2). Coraere : 
Au marcat : CIORCERI (mln. 12), 
MUNTEAN (min. 23), respectiv 
PETCU (min. 81 — din 11 m).

A.S.A. ; Vodă — Szabo, JENEI, 
ISPIR, Fodor — Popa (min. 46 
Botezan), BOTH (min. 80 Mar
ton), Soare — CIORCERI, Fanicl, 
MUNTEAN.

CORVINUL : Rudisuli — Bar- 
dac, Mărginean, DUBINCIUC, 
Tirnoveanu — Mateuț, STRO1A, 
Petcu, Klein — GABOR, Văetuș.

A arbitrat bine Al. Mustățea ; 
la linie : Ad. Nicolescu (ambii 
din Pitești) - -- —
(București).

Cartonașe
KLEIN, SOARE, STROIA.

La speranțe : 0—0.

2 (2) 
1 (0)
teren 
spec- 
: 5—7 
11—8.

șl M. Nlculescu
galbene : BOTH,

I
I
I
I doar 5 șuturi la

jocului, mai perl- 
oaspețil, dar Ma-I 

I
I
I
I
I

Nu a fost un meci din acelea 
care... nu se uită. Gazdele sînt apă
sate de acel —i la „adevăr”, Iar 
Corvlnul, care acasă Ișl ridicu
lizează partenerele, a fost o 
echipă „cuminte”, eare și-a eta
lat posibilitățile cu zgircenic, prin 
cițiva „soliști” — Dubinciuc, tre
cut mijlocaș dupâ primirea golu
rilor, Gabor — mal harnic ca 
niciodată, șl tinărul Stroia, ea 
fundaș central, după „rocada” eu 
Dubinciuc. Corvlnul a arătat ce 
poate după golul Inserts din pe
nalty, dar era prea tirzlu șl 
A.S.A., Impulsionată de acest 
mereu tlnăr Isplr, a obținut o 
victorie pe deplin meritată, chiar 
dacă a trimis 
poartă 1

La începutul 
culoși au fost 
teuț a șutat aiurea din poziție 
foarte bună (min. 6), iar Ia cen
trarea periculoasă a lui Gabor 
(mln. 12), portarul Vodă a căzut 
norocos pe minge. Și In același 
minut s-a născut un contraatac 
al gazdelor, Both a centrat, Măr
ginean a respins defectuos, cu 
capul, Popa a șutat In fundași, 
mingea a revenit Ia CIORCERI, 
care a marcat Jos, la colț. Iar 
tn min. 23, tot Intr-o perioadă... 
calmă, a venit șl golul doi : o 
deschidere lungă, pe stingă, 1- 
depășit ușor pe tlnărul Bardac 
(hunedorenll au acuzat lipsa Iui 
Bejenaru, oprit la Iotul de Ju
niori), Fodor a trecut de el, a 
centrat și MUNTEAN a Înscris,

l-a

pe care conducerea clubului stu
dențesc și antrenorii au hotărtt 
să-l menajeze pentru echipa na
țională. intrucit el nu se refă- 
cuse total după accidentarea din 
partida cu Xamax, derby-ul 
părea să fie un meci oarecare, 
fără probleme pentru lider. Și, 
cum a început, cu eamplonii la 
timonă, deconectați, periculoși in 
mai fiecare fază. In fața unui 
adversar care nu se găsea și 
temporiza temător, anticipațiile 
prindeau contur, mai ales că 
In min. 11 Bălan s-a strecurat 
abil printre apărătorii studenți
lor, pe dreapta, in careu, a dat 
o minge înapoi Ia LAcATUS, 
cel care ratase cu două minute 
înainte, dar de data aceasta ex
trema stellstă a trimis balonul 
In stilpu! din stingă Iul Sperla- 
tu de unde a ricoșat ca la bi
liard, in poartă. Peste nouă mi
nute. M. Mihail va scoate de pe 
linia porții șutul iul Lăcătuș, 
Pițurcă va rata nepermis. In 
mln. 24. centrarea Ideală a lui 
Belodedlcl. Pană va scoate și el 
o minge de gol fn mln. 37 ți 
dominarea liderului părea să se 
materializeze in mln. 41, cind, 
după șutul lui Stoica. Speriate 
„bîlbiie" mingea pe la 10 m. 
(deci nu In suprafața de pro
tecție!), Pițurcă intervine și în
scrie. Gol valabil, numai că ar
bitrul M. Neșu dictează.......... joc
periculos la portar” șl nu vali
dează golul’j Feste un minut,

arbitr 
avea : 
Scală 
ție au 
rea Ii 
su. In 
putea 
10 oa 
aceast. 
pe po 
repriz! 
ocazie

Prob 
jucăto: 
reprizi 
confor 
balului 
numer 
trei n 
53 Șe 
— mii 
„scos” 
ză prii 
dar p 
egalată 
careu 
neutră, 
de foi 
Neuchi 
cordat. 
M. SA. 
scrie 
a... ga 
Bălan 
SI), Bl 
Bumbe 
Sportul 
dă al 
tn fața

înscrie 
gol (în 
85, duj 
al Iui 
șean) : 
unei fș 
mai fi 
fi sanc 
demara 
Vrind I 
unei vi 
ultima 
a trim’ 
sala iu 
și lent

execută o lovi- 
GRIGORE „ba- 
apărarca Arge- 
pjasă. Egalează 
(min. 56). prin

cu un șut fulgerător, de la 14 in, și in min. " - - - - — -
la pauză, 
în „plasa 
enervau degeaba (mai ales Kletn), 
iar Dubinciuc a ratat in mln. 42.

După pauză, joc mal echilibrat. 
Au mai ratat 
mjn. 48 Vodă a 
rele lui Gabor, 
a dat cu capul 
la 6 m.), 
(mln. 53), 
nervii, degajînd mingea de două- 
trel ori după fluierul arbitrului 
șl doar indulgența acestuia l-a 
scutit de cuvenita eliminare (mal 
mult, a pus miinile in șold, pri
vind la joc șl cerlnd să fie în
locuit). ta min. 81 Corvlnul a 
redus scorul pentru că Botezan 
a deviat balonul cu mina din 
fața lui Dubinciuc, la 6 m., șl 
PETCU a transformat penalty-ul, 
după care oaspeții au forțat ega- 
larea, au dominat, dar nu au 
reușit-o Era prea tîrziu, cu toate 
că arbitrul (Justificat) a prelun
git repriza cu 4 minute.

Constantin ALEXE

- - l9
23 era, deci, 2—0. Pinâ 
oaspeții cădeau ușor 
ofsaidurilor” și se

hunedorenll (in 
plonjat la piclo- 
la 25 m., Petcu 
pe lingă balon, 

l-a imitat Ciorceri 
Klein a continuat cu

F.C. OL 
VICTORI

Stadlo 
frumos ; 
Șuturi : 
Cornere 
(mln. 61 
11 m),
43)

F. C. 
pescu, t 
Tănase 
Iaci, EF" 
Pena (m

VICTO 
Mirea, 1 
doi, URS 
63 Călin 
ne’), C

A a 
(Brașov» 
rescu (Ii

Carton: 
La spe

F.C. O 
fața une 
care, spr 
deschis, 
meci ech 
faze la i 
dintre el

Partida 
superiori 
care in 
diază doi 
Ia distan 
na, care 
Jui Nițu. 
lui Sănd 
Ciurea r 
corner. îi 
deschid s 
ză ea la. 
voleu, Ni

NU S-A ÎNCERCAT
..Colocviul” studențesc de 

De Someș a fost un colocviu 
pentru că echipele 

încerce 
multe

Clujenii
. dar 
n-au avut 
ocazie, e 

min. 6.
a revenit

oarecare, 
nu s-au străduit să 
o... mărire de notă, 
puncte de pe „biletul de exa
minare" rămînînd fără răs
puns... A rezultat o Partidă de 
uzură 
lent, 
desele 
au onerat implicit si în pianul 
spectaculozității. Clujenii au 
ieșit primii la tablă, dar în 
..sfertul” de debut 
decît o singură 
drept, uriașă : în 
bară Biro. mingea 
la Cimpeanu II. care, aflat la 8 
m. a... luftat. Timișorenii au 
contrat în cîteva rînduri. însă 

a 
de

și de rutină, cu ritm 
influențat vizibil de 
stîneăcil tehnice, care

altruismul lui Giuchici 
fost 
către 
la o 
totuși 
executat o lovitură liberă in
directă din lateral stingă si 
FÎȘIC s-a dovedit mai prompt

nu
continuat eficient 
coechipieri, în min. 21. 

fază fixă. „U“ a deschis 
scorul : Cimpeanu II a

decit Ioi 
reluat r 
nlasă. 1 
Zllt ®țo 
chiar pli< 
sind si e 
la ..însui 
nu II (m 
Rotariu (

Repriza 
prim „sfei 
cu două 
Iui Stoica 
..cap” al 
cu bara 1 
si cu doi 
ia centrai 
stingă. Ioi 
timp si L 
cris cu ca 
în min. ( 
tea — R< 
cu un șut 
la care C; 
un gest. 1 
tere oarbă 
gazdele i 
intențiile



IM LOCUL UNEI VICTORII CATEGORICE, EMOȚII IN FINAL... LA UH PAS DE DH SCOR FLUVIU

e gre- 
pensa- 
intra

ss ro- e mai 
ase, în 
echipa 
in șut 
primă 

ingură 
6)7 
Z1S 
ricepul

51, 
1 fot- 
oritate 
i avut 

min. 
Coraș 

Ti a 
ratea- 
minut, 
va fl 

I in 
» Cază 
eștere 

cu 
-ul a- 

Insă 
și în
furie* 

lui 
(min. 

) 51
ce ca 
piar- 

ecutlv

începind (parcă) meciul de 
ieri sub semnul marii ocazii 
irosite de Văidean la ... Skoplje, 
cind portarul Groșev a scos un 
„gol făcut" — după cum ne-a 
arătat televiziunea ieri la prinz 
—, dinamoviștii (marcați 
hic) au pornit motoarele încet, 
accelerînd progresiv și sigur 
punînd după 10—15 minute o 
totală stăpînire pe joc. O au
toritate evidentă, care s-a ma
nifestat pregnant pînă In mi
nutul. 79. perioadă — lungă — 
in care pe teren juca fotbal o 
singură echipă. Dinamo. (Ca
seta tehnică. 11—1 la cornere. 
20—6 șuturi spre poartă, suge
rează doar parțial o dominare 
pe alocuri zdrobitoare). Cu o 
linie de fundași sigură, cu un 
„mijloc" foarte activ. în care 
vioara întîî a fost Movilă (o 
foarte plăcută surpriză), dina
moviștii iau conducerea pe ia-

Bicu

psi-

bela de marcaj nrinir-o bombă 
superbă a aceluiași MOVILĂ 
(sut formidabil, fără pendulare, 
de la aproape 30 de metri, care 
invinge parada spectaculoasă a 
lui Gbiuler) : 1—0. In repriza 
a doua, superioritatea dinamo- 
vistilor aduce nnecri cu o 
„joacă cu adversarul0, mai ales 
după ce Varga (bun. dar prea 
nervos) ii „suflă** o minge lui 
Grigore. ii angajează perfect pe 
SORIN RADUCANU. al cărui 
șut nu Iartă : 2—0.

Foarte siguri pe ei. dinamo- 
viștii ne aduc aminte în unele 
momente de evoluțiile lor 
foarte bune din trecut, sînt la 
un pas de 3—0. dar penaltyul 
evident asupra lui Văidean 
(„secerat** la 2 metri în careu) 
nu este sancționat de arbitrul 
Dan Petrescu, care lasă „avan
taj" la...
mînînd tot in posesia

DINAMO 2 II)
RAPID 1 (0)

Stadion Dinamo; teren foarte 
bun: timp frumos; spectatori — 
circa 15.000. Șuturi: 20—6 (pe 
poartă 9—31. Cornere: 11—1. Au 
marcat: MOVILĂ (min. 29),'RA
DUCANU (min 51), respectiv 
DAMASCHIN II (min. 79).

DINAMO: Moraru — REDNIC, 
NICOLAE, ZARE. TOPOI.INSCIH 
— MOVILĂ Suciu (min. 71 Drag- 
nea). VARGA — VAIDEAN (min. 
71 Augustin). S Răducanu. Orac.

RAPID: Ghiuler — CIRSTEA,
GRIGORE. SAMEȘ. BACOȘ 
Goanță. Rada. Mincu (mîn. 
Croitorul — DAMASCHIN 
Manea (min. «0 Mladln).

A arbitrat bine D. Petreseu;

65 n,
. ----- _. ----------- , la

linie: V. Alexandru șl L. Pantea 
(toti din București).

Cartonașe ealbene: GRIGORE, 
NICOLAE VARGA, RADA.

La speranțe: 3—2 î—1).
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dinamo-

TOATE GOLURILE
foar- 
mare 

ca- 
două

tn

(ca-

Cu toate că a avut la dispo
ziție un timp de refacere 
te redus după meciul de 
încărcătură nervoasă ne 
re-1 susținuse cu numai
zile înainte cu A. S. Monaco, 
cu toate că 
disponibilități 
formație, 
zburdat in acest meci 
F.C.M. Brasov. In care a 
ținut o victorie

Craiovenii lsi 
tlile ofensive 
mul minut, cînd 
combinație inteligentă cu Geol
gău. este foarte aproape de 
deschiderea scorului, dar San
ta blochează în ultimă instan
ță. Badea 
(min. 8) : 
concretiza. 
Ionul i-a 
Geolgău (min. 9) 
zid o lovitură de la 16 m. 
fi însă 1—0 în min. 10. 
BÎCU va fructifica — de 
asta — o pasă trimisă eu 
iestrie de același Geolgău. 
în continuare

si alte 
au apărut 

Universitatea 
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cu 
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arată inten- 
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nici el nu a putut 

pentru că... ba- 
venit De stinsul : 

trimite în 
Va 

clnd 
data 
mă- 

Si 
Universitatea

OCAZII RATATE

. Po
mi -

Ba- 
EȚA,
■lanu, 
Săn- 

(min. 
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EȚA

trimite, din apropiere, balonul 
in plasă : 1—0. Peste 8 minute, 
F.C. Olt înscrie din nou, avîn- 
du-l în prim-plan tot pe Crișan 
care pleacă intr-o cursă de unul 
singur, perpendicular pe poartă, 
fundașii bucureștcni ezită să-1 
atace in afara careului și eînd 
fostul Internațional pătrunde în 
suprafața de pedeapsă este 
„prins** la mijloc de Brumam 
și Ursu. Penalty pe care îl trans- 
formă eu siguranță EFTIMIE : 
2—0. Leța (min. 22) expediază 
balonul în bară, după care Vic
toria începe să devină din ce in 
ce mai periculoasă la poarta lui 
Ciurea. Ratează Ursu (min. 24 
si 26) de la numai 6 m (!), Ciu
pea respir gîncf de la vinclu, 
Custov (min. 40), cu un șut 
„bombă", mingea trecînd razant 
cu „transversala" și, în min. 43, 
oaspeții reduc din handicap, eu 
un șuț lobat, trimis de Glonț, 
mingea trecînd peste Ciurea ie
șit din poartă : 2—1.

Repriza secundă păstrează a- 
celași aspect, cu acțiuni nume
roase de ambele părți. Se con- 
truiește mult la mijlocul tere- 
rului. dar la finalizare se iro
sesc numeroase baloane. Printre 
marile ratări amintim pe cele 
ale lui Săndoi (min. 46), Bălăci 
(min. 52), Glonț (mir . 49, 87. 89), 
Eftimie (min. 67), Ursu (min. 78 
— șut în bară) si Călin (min. 
83). Un meci frumos, deschis, 
Victoria impresionînd prin jocul 
combin ativ.

UNIV. CRAIOVA 
F.C.M. BRAȘOV

Stadion Central: teren 
timp " 
tatori 
29—4 
15—6.
82 șl

UNIVERSITATEA: Lung
GRILA, TILIHOI, Cățol (min. 56 
ȘTEFANESCU) M. Stânescu — 
GH. POPESCU Irimescu. — 
14 — Badea (min. M O 
cu), Geolgău, BICU.

F.C.M.: Șanta — Bălan, 
van, NAGHI, Manciu — 
man, SPIREA. Clmpeanu ,___
74 Mandoca) — ȚAlnăR, Cramer, 
Barbu.

A arbitrat toarte bine L 
can (Rm. Vîlcea); la linie: 
Constantin (Rm. Vîlcea) șt 
Porumboiu (Vaslui).

La speranțe: *—e (1—4).■ ——■ •
conduce iocul. Ca si la Monte 
Carlo Căței trimite bălanul ta 
bară (min. 29). dar scorul ră
mine 
tiv se 
tantul 
suturi 
în 
trebuie 
brașovenilor o 
cazie de a egala 
Barbu 
lui i 
poartă. Lung lese 
rezultat.
Tilihol 
clipă si 
la timp 
să treacă

3 
o 

excelent; 
foarte frumos, cald; apec- 

— circa 1® 000. Șuturi; 
(pe poartă: 10—3). Cornere: 
A marcat: BICU (min. 10, 

85. ultimul din penalty)._ NE_

Mănăi- 
Popes-
Moklo- 

MOȘO- 
(mln.

Tăr- 
Gh. 
Ad.

neschimbat. Foarte ac- 
va dovedi cvaai-debu- 
M. Stânescu. eu cinci 

la poarta lui Santa. Tot 
această primă repriză 

să trecem în contul 
o- 

40) : 
fata 
acre 
fără 
dar 

ultima 
tocmai 

mingea 
poartă ! 
tocului

imensă 
(min.

i cistieă mingea In 
Cătol. înaintează 

însă 
Barbu șutea zi 

respinge ta 
Lung revine 

pentru a opri 
linia de 

După cauză. în ciuda 
la ofsaid bine stăntnit de apă
rarea F.C.M.. Universitatea 
isl continuă dominarea, dar 

•nu va putea să o concretizeze 
decît în finalul partidei Prin 
același Bleu : ta min. 82 O. 
Popescu centrează. Geolgău 
sare peste minge si BÎCU su- 
tează. Mingea ajunge ta 
plasă după ee atinge si ■tîlpul 
din stingă Iul Santa: 2—0. In 
sfîrsit în min. 85 BÎCU este 
faultat în careu. Tot el exe
cută penaltyul șl 1—0.

Mircea TUDORAN

Gheorghe NERTEA

ÎRIRE DE NOTA
2
1

„U" CLUJ-NAPOCA 
„POLI" TIMIȘOARA

Stadion Municipal ; teren bun ; 
*' zz z^zzt„Z—1 — circa

șuturi : 15—14 (pe poartă : 
Cornere: 2—0. Au marcat: 
(min. 21), L. MOLDOVAN 
56), respectiv ROTARIU 

60).

(1) 
w

un 
nat. 
ale
un 

ant 
dar 
.58,
pe 

ra- 
ns- 
iar 
Su
dat 
tui 
lici 
bâ
rfi, 
sze

a

timp frumos ; spectatori 
15 000. - - -
5—5).
F1ȘIC 
(min. 
(min.

„U" : Caval — Meszaros (min. 
46 Feșnlc), CIOCAN, Neamtu, 
Baglu — L. MOLDOVAN, Popicu 
(min. 46 Bucur), STOICA — Clm
peanu II, Fișic, Blro.

„poli“ : Almășan — Andreaș, 
Ionuț, Șunda, Lehmann — Șulea, 
ROTARIU, VLĂTANESCV Oan- 
cea (min. 46 Sabou) — GIUCHICI, 
Bolba (min. 61 Bozeșan II).

A arbitrat bine R. Matei ; la 
linie : V. Angheloiu și P. Iliescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene: OANCEA, L. 
MOLDOVAN.

La speranțe : 3—2 (1—1). 
.......................

remiza. Dar cum ? 
de nemulțumire a tri- 
sdus totul.
Adrian VASILESCU

obține
Reacția 
bunei a

viștilor. ocazia se irosește .... 
lificativul arbitrului coboară de 
la „foarte bine" la „bine"; a 
făcut o singură greșeală, dar 
clară !) și în min. 79 meciul se 
relansează ! ? ! De ce 7 Pentru 
că Moraru 
minge în afara 
unde DAMASCHIN 
runcă** balonul 
nis. lob peste 
rul dinamovist. 
iată că. după 
tii din sos. Stefan cel Mare 
au avut la discreție cea mai 
mare parte a meciului, ultimele 
11 minute sînt tensionate, dra
matice, Rapidul încearcă Im
posibilul, care rămine în cele 
din urmă tot... imposibil (egali
tatea visată de giuleșteni ar fi 
fost oricum în totală discor
danță cu raportul real de forțe 
din teren). Cam asta a fost po
vestea unei victorii indiscuta
bile...

respinge liniștii o 
careului, de 

II „a- 
ca la... te- 

goal-keepe- 
și... 2—1. Si
ce fotbalis-

Marius POPESCU

REZULTAT
Resimțind cele cîteva absente 

notabile din formațiile lor de 
bază (Cincă si Verigeanu — la 
gazde. Ghizdeanu si Dudu 
Georgescu — la oaspeți), pro
tagonistele partidei de la Km. 
Vîlcea — ambele cu frumoase 
comportări In etapele anterioare 
— n-au oferit (decît în parte) 
spectacolul așteptat de public. 
Ele s-au angajat intr-un joc de 
tatonare în primele 15—20 de 
minute, apoi intr-unui de uzu
ri. cu multă risipă de efort, 
dar la un nivel calitativ mo
dest. iar în ce îi privește pe 
localnici si fără eficiență.

Departe de cota eficacității 
dovedite pînă acum pe propriul 
teren. Chimia — deși a domi
nat teritorial, mai ales după 
pauză, cînd a si atacat cu mai 
multă forță — nu s-a putut 
descurca în fata apărării bine 
organizate și decise a echipei 
buzoiene, din rîndurile căreia 
s-au detașat — prin interven
țiile lor prompte și sigure — 
fundașul central FI. Marin și 
portarul V. Lazăr. Puținele 
breșe create de vîlceni în sls-

DIVIZIA „B“-ETAPA A IX-a
■--------------------- Seria I ----- ;---------------

OTELUL GALAȚI — CJS.M. SU
CEAVA 6—2 (4—1): M. Stan (min. 
13 șl 1*). Rotaru (mia. 37), Sta
tuate (min. 40), Popescu (min. 
48), Diaconescu (min. 05), respec
tiv Cașuba (mln. N dta 11 m) și 
Andrei (min. 74).

MINERUL VATRA DORNEI — 
DUNĂREA CĂLĂRAȘI 3—2 (2—0): 
Pal (min. 3), Pașciue (min. 6) 
pentru Minerul Paris (mln. 75) 
șl Mihăiu (min. 86) pentru Du
nărea.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI #-#.

F.C. PROGRESUL BRĂILA — 
F.C.M. DELTA TULCBA t—6 
(2—*): Drăgol (mia. I g M) p 
Cațaroș (min. 10).

POLITEHNICA IAȘI — CHIMIA 
FĂLTICENI 2—0 »-O): M. Radu 
(min. 73 și 84).

F.C. CONSTANȚA — CJ* 
PAȘCANI 3—0 (1—0): Manea 
(min. 20 și 80) șl Funda (min. 
85).

STEAUA (fost A.S.) MIZIL — 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI •—1 
(0—1): Balaban (min. 3).

OLIMPIA RM. SĂRAT — ME
TALUL PLOPENI 2—2 (2—0) :
Ghițescu (min. 25 șl 29) pentru 
Olimpia, P. Preda (mtn. 87) și 
Toma (min. 89) pentru Metalul.

C.S. BOTOȘANI — ARIPILE 
BAC AU 0—0.

Relatări de Ia T. Siriopol, M. 
Cozubaș, C. Rusu. N. Cristache, 
M. Macovei, Gh. Drăgan, B. A- 
lezandrescu, T. Budescu șl Th. 
Ungureanu.

ETAPA VIITOARE (duminleă 
13 octombrie): Dunărea C.S.U. 
Galați — Dunărea Călărași, F.C. 
Constanța — Chimia *
CJJl. Pașcani — 
Dorn ei, Prahova
— Oțelul Galați,
— Aripile Bacău, 
Tuleea — Steaua 
toșanl — Olimpia 
talul Plopeni

Fălticeni, 
Minerul Vatra 

C.S.U. Ploiești 
C.S.M. Suceava 

F.C.M. Delta 
MlzU, CB. Bo- 
Rm. Sărat, Me- 

___  . . — Ceahlăul P. 
Neamț, F.C. Progresul Brăila — 
Politehnica Iași.

Seria
FLACARA AUTOM. MO RENI — 

AVINTUL REGHIN l—l (0—1): 
ștefănescu (min. M din M m), 
Nistor (min. 63), respectiv Caro# 
(min. 7).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — MECANICA FINA 
STEAUA BUCUREȘTI t—1 <!—•)! 
Niță (min. I). Popescu (min. >8), 
respectiv Dragne (min. 53).

C.S. T1RGOVTȘTE — A.S. DRO- 
DETA TR. SEVERIN I—> (8—0):

L POLITEHNICA » 1 1 • M- 4 17
L Oțelul # 7 • 1 «- 1 14
L F.C. Constanța 9 < 1 2 14- 1 13
4. Dunărea C.S.U. 14 11 10-10 5
1. Steaua MlzU 5 4 14 12-12 (
0. Ceahlăul #414 »- » #
1. Prahova C.S.U. #4 1 4 1-13 t
(. Metalul > 3 2 4 15-11 1
». F.C. Progresul 3 4 0 5 11-10 a

10. Aripile 93X4 12-14 8
11. C.S.M. Suceava 9 3 2 4 10-13 8
12. Dunăre* CI. > 2 4 3 >-11 8
13. F.C.M. Delta 9405 9-13 t
14. Olimpia > 3 2 4 >-14 8
15. C.S. Botoșani 9 9 3 4 7- 9 7
16. C.F.R. 9234 10-14 7
17. Chimia 9306 11-18 6
18. Minerul 9295 7-15 6

i Il-a -----
Gingu (min. 14) și Ene (min. 44).

TRACTORUL BRAȘOV — 
I.C.I.M. BRAȘOV 2—1 (0—0) :
Gherghe (min. 66), A. Neagu 
(min. 80), respectiv Chioreanu 
(min. 52).

MUSCELUL CtMPULUNG — 
CARPAȚT MIRȘA 2—0 (2—0) :
Preda (min. 9) șl Pamfll (min. 
13 din 11 m).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
l.C.S.I.M. BUCUREȘTI 1—0 (1—0): 
Radu (min. 131.

Lovitura de începere au a- 
vut-o orădenii. în cîtsva frac
țiuni de secundă balonul șutat 
de Mihut de la centru, a zbu
rat oeste „transversala" gaz
delor. Din acel moment „roș- 
albaștrii" au compus „perechi
le de marcaj" si Sport club — 
cu C. Solomon si Avădanei la 
..Dupitru" — a replicat cu in
teligentă : loc rapid, in conti
nuă mișcare, cu pase dintr-o 
singură atingere „încruci
șări" si .Învăluiri" succesive 
pentru realizarea culoarelor 
spre Doarta lui Liliac. Doar 16 
minute si-a tinut F. C. Bihor 
adversarul la... distantă. de
oarece în al 17-lea C. SOLO
MON a reluat puternic, din 
voleu direct la vinclu. mingea 
trimisă in careu de Andries, 
din lovitură liberă. Au urmat 
momente de mare nani că in 
„treimea" orădenilor cu Avă
danei si Tismănaru la finali
zare — ultimul ridicind scorul 
in min. 23 : Andries a ..urcat" 
în atac si a șutat în ..diagona
lă". TISMĂNARU a tișnit 
printre fundași punînd „latul" 
in extremis si balonul s-a o- 
nrit in coltul lung : 2—0. Sim
țind că noate realiza o victo
rie la scor, echipa băcăuană va 
accelera, treeîndu-si în cont 
multe acțiuni periculoase — 
două dintre ele fixîndu-se 
pe tabela de tnareaj s min. 29 
— Avădanei simulează șutul 
la • lovitură liberă si pasca
lă scurt Ia SOSU. care tri
mite impecabil in plasă: 
3—•; min. 39 — Uzăreanu
l-a faultat elar pe C. Solo
mon. scăpat in eareu, și AN
DRIES a transformai uenal- 
tyul eu un sut foarte puternic, 
la vinelu : 4—8 ; în timp ce

S.C. BACĂU 4 (4)
F.C. BIHOR •

Stadion „25 August* 5 teren 
foarte bun ; timp .frumos ; spec* 
tatori — circa 7 000. Șuturi : 26—7 
(pe poartă : 12—2). Cornere : 6—2. 
Au marcat : C. SOLOMON (min. 
17), TISMĂNARU (min. 23) SOȘU 
(min. 29) șt ANDRIEȘ (min. 39 
di» penalty).

SPORT CLUB : Mangeac — 
ANDRIEȘ. Arteni, Borcea, Elisel 
— TISMĂNARU. C. SOLOMON, 
AVĂDANEI. SOSU — ȘOIMAN, 
Bîșcă (m n. 75 Trlmblțaș).

F. C. BIHOR: Lăzăreanu — 
Dianu, I. Marin, Btszok, KISS — 
Tămaș, Isaia, Minuț (min. 46 Mu- 
reșant. Cigan — De. Georgescu.

A arbitrat bine D. Buciumau 
(Timișoara) ; la linie : J. Grama 
(București) și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene ; BIȘCA, 
BISZOK.

La speranțe: 1—0 <0—0).

oaspeții au avut doar cîteva 
situații de a marca risiDite 
copilărește de Cigan (min. 
33). Dianu si Mihut (min. 41).

La reluare băcăuanii au e- 
voluat cu aceeași dezinvoltură, 
dar au ratat mari ocazii (min. 
51. 53 62 63 — la ultimele
două Lăzăreanu a făcut mi
nuni). în min. 86. el înscriu, 
totuși, un gol — C. Solomon, 
va relua mingea boxată de 
Lăzăreanu la „bomba" lui A- 
vădanel — neacordat Insă nen- 
tru un ofsaid imaginar, la C. 
Solomon — decât din fata 

zidului".

Sleiion TRANDAFIRESCU

ALB, DUPĂ UN JOC MODEST
temui defensiv advers au rămas 
fără urmări, deoarece în fazele 
de finalizare ei au manifestat 
precipitare si imprecizie. Așa 
au fost irosite cîteva bune si
tuații de gol în minutele 28 
(Iovan reia pe lingă poartă la 
certrarea lui Ancuța). 33 (șut 
mult peste poartă al Iui Vergu, 
din careu), 44 („cap* al lui 
Preda peste poartă). 62 (minge 
trimisă cu capul de Iovan In
tr-un... adversar) și 68 (reluare 
Vergu. la un corner, pe Ungă 
poartă). In alte două rfnduri, 
deschiderii scorului 1 s-a opus 
eu brio portarul V. Lazăr. la 
„capul" plasat al lui Vergu 
(min. 52) și la șutul puternic 
al lui Bica (min. 84).

Lăsînd o impresie favorabilă 
prin evoluția lor în ansamblu, 
buzoienii nu s-au limitat la un 
joc de apărare ci au ieșit, des
tul de frecvent, și la contra
atac. punînd în real pericol 
poarta adversă. Așa cum s-a 
Intim plat în minutele 36 (spec
taculoasă cursă a lui Cramer, 
urmată însă de o pasă defec
tuoasă), 63 (intervenție inspi-

CHIMIA RM. VÎLCEA •
GLORIA BUZĂU •

Stadion „1 Mal*, teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
16 #00. Șuturi: 22—6 (pe poartă: 
10—1). Cornere: a—1.

CHIMIA: Pave! — Teleșpan, Ci
reașă PREDA Iovan (min. 65 
Cr. Lazăr) — Vergu. Basno, BI
CA, C AR ABAGEAC — Deacones- 
cu (min. 65 Treschin). Ancuța.

GLORIA: V LAZĂR — COMA- 
NESCU, Mircea FL. MARIN, Tul
pan — ȘUMULANSCHI. Balaur. 
Tieă, CRAMER — Profir, Jull» 
(min. 53 Marcu).

A arbitrat foarte bine L Igna 
(Timișoara): la linie: C. Gheor
ghe (Suceava) și Gh. Oflțeru 
(București).

Cartonașe galbene: ANCUȚA. 
COMANESCU. PROFIR.

La speranțe: 1—4 (1—1).
— t »

rată a portarului vîlcean Pavel 
intr-o situație ce devenise cri
tică). 73 („cap" al lui Marcu 
peste poartă) și 76 (acțiune 
spectaculoasă a aceluiași Marcu, 
Încheiată cu un sut puțin De 
lingă bară).

Constantin FIRĂNESCU

CHIMICA TIBNAVENI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—1 (1—1): FO- 
dor (min. 41), Ogreanu (min. 89). 
respectiv Moș 'min. *9).

IJH.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA l—o (0—0): Popa (min. 70).

ȘOIMII I.P.A SIBIU — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—1 
(2—0): Uddău (min. 3), Vâsli 
(min. 22), respectiv Biți (min. 66).

Relatări de la Gh. Itinca, N. 
Tokacek, M. Avanu, P. Dumi
trescu, P. Mateoiu, D. Brănoiu, 
L Ducan. L. Briotă șl Gh. Topâr- 
eeanu.

KT AP A VHTOARE: I.C.I.M.
Brașov — I.CJS.I.M. București, 
Progresul Vulcan București — 
Sportul muncitoresc Slatina, Car- 
pati Mîi șa — Avintul Reghin, 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Chi
mica Tîrnăvenl, Blectroputere 
Craiova — Muscelul Clmpulung, 
Automatica București — Șoimii

-----------------  Seria
/-OLIMPIA SATU MARE — GLO

RIA BISTRIȚA 1—0 (1—0): Pat- 
kos (min. 2).

ARMĂTURA ZALAU — F.C. 
MARAMUREȘ BAIA MARE 0—0.

MINERUL CAVNIC — C.I.L. SI- 
GHET 2—1 (1—0): Catană (mtn. 
13), Ghlna (min. 50), respectiv 
Drăgulescu (min. 52).

MINERUL LUPENI — JIUL PE
TROȘANI 1—2 (0—0): eolceag
(min. 72). respectiv Găman (min. 
60) si Mulțescu (min. 84).

C.S. U.T. ARAD — STRUNGUL 
ARAD 2—0 (1—0): Țirban (min. 
7) șl Caimeniță (min. 72).

Înfrățirea oradea — 
C.F.R. TIMIȘO ARA 1—1 (0—0) :
David (min. 68) pentru Înfrăți
rea, Canea (min. 75) pentru 
C F R

MECANICA ORAȘTIE — MU
REȘUL DEVA 2—0 (2—5) î Vesa 
(min. 20) și Ureche (min. 45).

UNIREA ALBA IUEIA — C.S.M. 
REȘIȚA 0—1 (0—0): Cr. Alexan
dru (min. 83).

METALUL BOCȘA — AURUL 
BRAD 1—0 (0—0): Mărgineanțu
(min. 63).

Relatări de Ia Z. Kovacs, T. 
Demiiță, M. Paicău. I. Cetescu,

IJ’.A. Sibiu. Gaz metan Mediaș 
— I.M.A.S.A. St. Gheorghe. C.S. 
Tlrgovlște — Mecanică fină Stea
ua București, Flacăra Autom. 
Moreni — Tractorul Brașov.

L FLACARA AUT. s 6 2 1 12- 5 14
2. C.S. Tîrgoviște 9 5 2 2 16- 4 19
3. Prog. Vulcan 9 4 3 2 16- 9 11
4. Chimica 9423 16-12 19
5. Tractorul 9 3 4 2 12- 8 10
6. I.M.A.S.A. 9423 11-13 10
7. A.S Drobeta 9423 11-13 10
8. Electroputere 9414 18-12 9
>. Carpați 9414 13-12 9

10. Mecaricâ tină 9333 16-17 9
11. Șoimii I.P.A. 9324 16-17 8
12. Sp. muncitoresc 9 3 2 4 10-12 8
13. Muscelul 9405 12-15 8
14. Avintul 9 3 2 4 9-14 8
15. I.C.I.M. 9315 15-16 7
16. Automatica 9315 12-18 7
17. Gaz metan 9396 12-14 6
18. l.C.S.I.M. 9 2 2 5 7-23 6

a IILa -----------------
O. Beriiecaru, Al. JiUu, 1. Simi- 
nie, Gb. Anghelina și T. Țăranu. 

ETAPA VIITOARE: C.S. U.T.
Arad — Mureșul Deva. Jiul Pe
troșani — Armătura Zalău, Mi
nerul Lupenl — Unirea Alba lu
lls, Gloria Bistrița — Aurul Brad, 
Metalul Bocșa — C.F.R. Timișoa
ra, Olimpia Satu Mare — înfră
țirea Oradea Mecanica Orăștie — 
C.I.L. Sighet C.S.M. Reșița — 
Minerul Cavnic. F.C. Maramureș 
Baia Mare — Strungul Arad.
1. JIUL 9 7 1 1 11- 4 15
2. F.C. Maramureș 9 5 4 0 15- 2 14
3. Glori;» 9 5 3 1 21- 5 13
4. Olimpia 9522 20-11 12
5. Minerul Cavnic 9513 13-11 11
6. C.I.L. 9423 8- 7 10
7. C.S. U.T.A. 9504 13-13 10
8. C.S.M. Reșița 9333 9-7 9
9. C.F.R. 9324 9-8 8

T0. Aurul 9324 10-10 8
11. Mecanica 9324 18-19 8
12. Mureșul 9405 9-12 8
13. Strungul 9 2 3 4 13-16 7
14. Metalul 9315 12-21 7
15. Mineru. Lupenl 9225 7-15 C
16. Unirea 9 3 0 6 12-21 6
17. Armătura 9225 7-18 6
18. înfrățirea 9126 5-12 6



DINAMO S-A CALIFICAT ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
în mai multe orașe europene 

eu avut loc partidele contînd 
pentru turul preliminar al 
competițiilor continentale In- 
tercluburi la polo. Printre e- 
chipele calificate in faza sfer
turilor de finală sc află și 
formația noastră Dinamo Bucu
rești, în „Cupa cupelor". Ea a 
obținut două victorii la scor 
categoric în primele două me
ciuri susținute în turneul de la 
Belgrad: 19—7 cu Aris Salonic 
și 13—4 cu ATSE Graz. După 
cum ne relata într-o convorbi
re telefonică antrenorul Iuliu 
Capsa, s-au remarcat din echipa 
bucureșteană Hagiu — autor a 
11 goluri în meciul cu forma
ția elenă. Răducanu, Ungurea- 
nu, Moiceanu și portarul Spî- 
nu. In urma acestor două vic
torii, Dinamo și-a asigurat 
prezența în faza următoare, In
diferent de rezultatul meciului 
său cu Partizan Belgrad. Tn-

KARPOV A SOLICITAT 

AL DOILEA 

„TIME-OUT-

MOSCOVA. Cea de a 13-a 
partidă a meciului dintre Kar
pov și Kasparov, pentru titlul 
mondial la șah. care urma să 
se desfășoare sîmbătă în sala 
„P.I. Ceaikovski". a fost amî- 
nată pentru marți. Campionul 
lumii. Anatoli Karpov, a fo
losit al doilea său ..time-oul“, 
din cele trei la care au drep
tul fiecare dintre competitori 
(Kasparov a beneficiat o dată), 
înaintea partidei de mîine, re
amintim că scorul general este 
egal: 6—6 p. în total sînt pro
gramate 24 de partide.

ROMANIA - DANEMARCA, LA TENIS
(Urmare am pag I)

Setul trei a fost aprig. Ju
cătorii noștri se desprind la 
4—2 (după un ultim break la 
Bastiansen) apoi. însă, la 5—3, 
Segărceanu slăbind spre fina
lul partidei iși pierde ghemul 
la serviciu.

O partidă de mare luptă, 
care — obiectiv vorbind — a 
revenit celor mai buni.

SEGĂRCEANU - BASTIANSEN
8-6,  2-6, 6-4, 6-2

Din nou. o frumoasă presta
ție a primului nostru echipier. 
Florin Segărceanu a strălucit 
si ieri. în penultima partidă 
de simplu, pe care a cîstieat-o 
luntînd cu aceeași ambiție si 
dăruire de totdeauna Si avînd 
în Peter Bastiansen un ad
versar deosebit 
valoros.

Setul întîi a 
lungiri după 
breakuri de
Condus cu 5—5 
mobilizează la

de tenace si

mers în ore- 
o suită de 

ambele părți.
Segărceanu se 

maximum pen
tru a trece Primul linia de so
sire. cu 3 ghemuri cîstigate la 
rînd. în setul doi replica da
nezului este din' ce în ce mai 
puternică. Echilibrul scoru
lui se rupe la 2—2 si Bastian
sen se desnrindo rapid. Este 
rîndul jucătorului român să 
facă dovada nu terii sale de 
luptă. în setul trei el închi
de unghiurile de acces la fileu 
ale partenerului său de ioc 
îsî pregătește mai bine min
gea de atac punctează prin 
lovituri executate cu mă
iestrie. Rezultatul începea să 
se contureze. Foarte concen
trat în ioc riscînd mimai cînd 
trebuia Florin Segărceanu 
t>e distanțează si mai ușor 
în setul na*-” termînînd în
vingător. după 3 ore și 38 de 
minute de joc !

Din nou egalitate pe tabela 
întîlniriî România — Dane
marca : 2—2.

MARCU - TAUSON
4-6, 6-3, 1-S, 5-5 ÎNTRERUPT

Această ultimă partidă care 
a oferit mari răspunderi de 
scor Iasă în suspensie re
zultatul final. Momentele dra- 

tr-un alt joc: Partizan — Aris 
10—6.

în C.C.E., la Atena, Crișul 
Oradea a debutat victorioasă: 
8—6 cu campioana- Greciei, 
Ethnikos. în continuare însă, 
bihorenii au cedat — după 
cum sîntem informați de la re
dacția ziarului „Athletiki Iho" 
— în fața echipelor Montjuich 
Barcelona (10—11) și Posillipo 
Napoli (7—10), aceste două 
formații obținînd calificarea.
Celelalte rezultate de la Ate
na: Posillipo — Montjuich
8—5, Ethnikos — Montjuich
8—10, Posillipo — Ethnikos 
11—9.

„CUPA MONDIALA** LA ATLETISM
• Reprezentativele R.D. Germane ți S.U.A. învingătoare • Noi 

recorduri mondiale feminine la 400 m ți 4X100 m

CANBERRA, 6. Cea de a 
patra ediție a „Cupei mondia
le" la atletism s-a încheiat cu 
succesul reprezentativei R. D. 
Germane. în competiția femi
nină. si al celei a S.U.A. In 
întrecerea masculină. Iată 
clasamentele finale : FEMEI : 
1. R. D. Germană 121 p. 2. 
U.R.S.S. 105.5 o. 3. Europa 86 
p, 4. America 62.5 o. 5. S.U.A. 
61 p. 6. Oceania 52 d. 7. Asia 
42 p, 8. Africa 41 p ; BAR- 
BAȚI : 1. S.U.A. 123 o. 2.
U.R.S.S. 115 p. 3. R. D. Ger
mană 114 p. 4. Europa 96,5 p. 
5. Africa 88 p. 6. America 80 
p. 7. Oceania 64 p. 8. Asia 
39.5 p.

Competiția a prilejuit cîteva 
rezultate remarcabile în frun
te cu noile recorduri mondiale 
feminine reușite de Marita 
Koch la 400 m cu 47.60 s (v. r. 
47.99 Jarmila Kratochvilova — 1

Cea de a xiv-a ediție a-Cam
pionatelor europene de volei a 
luat sfirșit aseară în Olanda.

MASCULIN, locurile 1—6 : Po
lonia — Italia 3—0, U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—1, Cehoslovacia — 
Franța 3—1 (vineri). Franța — 
Italia 3—1, U.R.S.S. — Polonia
3—0, Cehoslovacia — Bulgaria 3—0 
(sîmbătă), Polonia — Bulgaria 
3—2. Cehoslovacia — Italia 3—1. 
U.R.S.S. —Franța 3—0 (duminică). 
Echipa U.R.S.S cîștlgă, neînvin
să. titlul de campioană a Eu
ropei : locurile 7—1! : Sue
dia — Olanda 3—0, România — 
Iugoslavia 3—0 (4, 7, 1), Grecia — 
Spania 3—0 (vineri), Iugoslavia — 
Spania 3—1, România — Suedia 
3—2 (—3, —10, 9, 10, 10), Olanda — 
Grecia 3—0 (sîmbătă), Grecia — 
Iugoslavia 3—0 (duminică).

FEMININ, locurile 1—6 : Olan
da — Cehoslovacia 3—0. U.R.S.S.

Alte rezultate : Italia — Chile 
(meci de 'baraj) 3—1 ; Iugoslavia 
— Franța (meci de baraj) 3—1 ; 
Prplcl — Noah 6—3, 4—-6, 6—1,
6— 4 ; Zlvojlnovicl — Leconte 4—6,
7— 5, 6—1. 6—2 : Noah. Leconte —
Zlvojlnovicl, Prplcl 6—3, 6—3,
6—1 ; Zlvojlnovicl — Noah 6—4, 
6—4, 6—4) ; Japonia — Spania
(meci de baraj) 0—3 ; Noua Zee- 
landâ — Coreea de Sud (finala 
zonei asiatice) 3—0 : în finala 
zonei europene „B“. la Londra, 
scorul este de 1—1, între echipele 
Marii Britanii și Israelului. Par
tida de dublu a fost amînată. 
Celelalte rezultate finale, (zona 
americană și meciul Argentina — 
U.R.S.S.) nu ne-au parvenit pînă 
la Închiderea ediției.

matice au abundat pe parcurs. 
Dacă în primul set egalitatea 
s-a menținut pînă la 3—3. 
interval folosit de Adrian 
Maieu pentru a-si pune în 
valoare lovitura de serviciu, 
reușind adesea acest lucru, 
în ghemul al șaptelea te- 
nismanul nostru cedează 
break-ul (4—3 pentru Tau- 
son). danezul desprinzîndu- 
se apoi relativ ușor. Marcu 
îsî va mai valorifica serviciul 
pentru a reduce încă un 
ghem din handicap dar nu va 
reuși mai mult. El pregătea 
setul secund. Dar tot Tauson 
începe cu 2—9. Marcu îsî rea
lizează serviciul în al treilea 
ghem. în cel de al patrulea 
se schimbă 20 de mingi după 
ce în cinci rînduri tenismanul 
român îi ia adversarului posi
bilitatea de a majora la 3—1 si 
face break (2—2). Apoi. Mar
cu îsî realizează serviciul 
(3—2 deși are două duble ere- 
seli). Tauson egalează (3—3). 
pentru ca Marcu pe propriul 
serviciu, să fie condus cu 
40—0. dar iarăși — cu foarte 
bune servicii — să cîsti- 
ge : 4—3. El nu va mai ceda 
nimic. Dină la sfîrsitul setului.

în setul al treilea Marcu 
este din nou de nerecunoscut 
si cedează obținînd doar un 
ghem !

Jucătorul nostru conduce cu
2—0 în al patrulea pierde

R.F.G. - SUEDIA IN FINALA „CUPEI DAVIS
Finala „Cupei Davis" ediția 1985 

va opune (la MUnehen sau la 
Dortmund, Intre 20 și 22 decem
brie) echipele R. F. Germania șl 
Suediei. Deținătoarea trofeului, 
echipa Suediei a eîștigat clar 
semifinala in fața Australiei, la 
MalmS: 5—f (Jarryd — McNa
mara B—4, 6—4, 13—11 : wilan-
der — Masur 6—1, 6—1, 6—0 ; 
Jarryd, Edberg — Fitzgerald, 
Edmonson 6—4 6—3, 6—4: Wllan-
der — McNamara 6—4 6—3,
Jarryd — Masur 6—1 6—2). Iar
reprezentativa R. F. G. a mal 
adăugat alte 3 puncte victoriei 
inițiale a Iul Becker tn fața iul 
Mecir (Westphal — Smld 6—8. 
1—«, 7—5, 11—9. 17—15 ; Becker. 
Maurer — Lendl, Smld 6—1, 7—5,
6—4 ; Becker — Pimek 6—1, 6—4).

în alte turnee din aceste 
competiții: CCE — la Marsilia: 
Marseille — Polytechnic Lon
dra 14—5, Kosice — Anvers 
21—5, Polytechnic — Anvers 
8—7, BVSC Budapesta — Ko
sice 11—9, BVSC — Anvers 
16—5, Marseille — Kosice 16— 
12; la Dubrovnik: Jug Dubrov
nik — SKK Stockholm 19—7, 
Alphen — Donau 17—7, Alphen 
— SKK 8—6, Jug — Donau 
19—5; „CUPA CUPELOR", la 
Goteborg: SO 2 Goteborg — 
Odense 14—11, Pescara — Cha
renton 16—7, Pescara — SO 2 
Goteborg 28—6, Charenton — 
Odense 16—10.

Cehoslovacia la Helsinki 
10.8.1983) si echipa de 4 x 100 
m a R. D. G. (Gladish. Rieger. 
Auerswald. Gohr) 41,37 a 
(v. r. îi aparținea cu 41.53 de 
la Berlin, la 31.7.1983).

ALAIN PROST, CAMPION 
MONDIAL IA FORMULA I
Francezul Alain Prost este vir

tual campion mondial de For
mula 1 pe anul 1989. El șl-a ma
terializat avansul de 16 puncte pe 
care-1 avea asupra principalului 
său adversar, italianul Michele 
Alboreto, clasîndu-se pe locul 4 
în „Marele premiu al Europei", 
disputat, Ieri, pe circuitul de la 
Brands Hatch (Anglia).

Iată clasamentul cursei de la 
Brands Hatch : 1. Mansell lh
34:1 J : 2. Senna la 21 s; 2. Ros
berg 1® 58 s; 4. Prost la 1:0*.

două ghemuri (2—2). pentru ca 
apoi să se distanțeze din nou 
Ia 4—2. Se lasă întunericul, 
dar arbitrul principal nu anun
ță întreruperea.. Aceasta se 
va produce abia la 5—5. în ul
timele două-trei ghemuri am
bii tenismani mai mult ghi
cind pe unde este mingea...

La reluare, azi de la ora 11. 
setul va începe cu Marcu la 
serviciu.

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

Aniversarea R. D. Germane

ATLETISMUL - SPORTUL Nr. 1
Se împlinesc astăzi 36 de ani de la întemeierea Republicii 

Democrate Germane, eveniment de importanță istorică. El 
a reprezentat încununarea luptei de decenii dusă de clasa 
muncitoare germană, de forțele revoluționare, în frunte cu 
comuniștii, pentru crearea unui stat liber, democrat. In 
acest răgaz de timp, in R.D. Germană au fost obținute 
succese însemnate în toate domeniile de activitate, inclusiv 
pe tărimul educației fizice ?: sportului.

Aproape că nu există o 
ramură sportivă în care re
prezentanții R. D. Germane 
să nu se fi impus cu auto
ritate în marile întreceri 
internaționale din ultimele 
decenii, fie că este vorba de 
discipline specifice ano
timpului rece sau de spor
turi de vară. Dintre toate 
acestea ne-am propus să ne 
ocupăm, în cele ce urmează, 
de succesele, tot mai mari, 
parcă, de la un sezon la 
altul, ale practicanților atle
tismului (sportul nr. 1), care 
numai în ultimele cîteva zile 
au reușit o serie de succe
se de prim rang. Cea mai 
recentă este, desigur, victo
ria repurtată de reprezen
tativa R.D. Germane în în
trecerea echipelor feminine, 
din cadrul „Cupei mondia
le", la Canberra. De altfel 
nu este pentru prima oară 
cînd atleții din R.D.G. se 
impun în această competiție. 
In 1977, la Diisseldorf, au 
cîștigat competiția masculi
nă, iar în 1979, la Montreal, 
și în 1981. la Roma, au în
vins fetele. De asemenea, 
slnt de subliniat numeroa
sele victorii ale reprezen
tativelor, masculină și fe
minină. ale R.D. Germane 
în întrecerea pentru „Cupa 
Europei — Bruno Zauli", ca 
și in mai recentele dispute 
ale competiției continentale, 
pe echipe, la probele com
binate și la maraton.

In decursul acestui sezon 
competițional atleții și atle
tele din R.D.G. au înregis
trat numeroase recorduri, 
între care și cîteva ale Eu
ropei și ale lumii. începu
tul l-a făcut. în 1985. tînă- 
ra aruncătoare de suliță 
Petra Felke care a dus re
cordul mondial la 75,40 m, 
ea fiind, în mod indiscuta
bil. cea mai valoroasă spe
cialistă din istoria de dece
nii a acestei probe. In ulti
mii ani ea a obținut zeci de 
rezultate de peste 70 de 
metri. Apoi, a fost rîndul 
alergătorului de 400 m, 
Thomas Schonlebe. campion 
la Jocurile mondiale de sală 
de Ia Paris, care cu 44,62 
a devenit recordman conti
nental, în aer liber.

O zi cu o semnificație 
deosebită a fost cea de 22 
septembrie a.c. cînd, în ca
pitala țării, pe stadionul

— Italia 3—0, R.D. Germană — 
R. F. Germania 3—1 (vineri), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0, 
R. D. Germană — Olanda 3—0, 
Italia — R. F. Germania 3—1 
(sîmbătă). Cehoslovacia — Italia 
3—1, Olanda — R. F. Germania 
3—1 (duminică) ; locurile 7—12 : 
Polonia — România 3—0 (4, 6, 3), 
Franța — Bulgaria 3—1, Ungaria
— Grecia 3—0 (vineri), România
— Grecia 3—0 (1. 6, 2), Polonia — 
Bulgaria 3—0, Franța — Ungaria 
3—0 (sîmbătă), Bulgaria — Româ
nia 3—1 (8, —13, 5, 3), Franța — 
Grecia 3—0 (duminică). Echipa 
feminină a României s-a clasat 
pe locul 11.

• In preliminariile C.M. (zona 
Oceania) la Auckland: Noua Ze
eland* — Taiwan 5—1 (3—1). In 
clasament: 1. Israel 4 p (2 j),
2. Noua Zeelandă 3 p (2 j), 3. 
Australia 1 p (1 1), 4. Taiwan 
0 P (3 j).

ITALIA (et. 5): Avellino — U- 
dinese 2—2. Como — Florentina 
0—0. Internazionale — Verona 
0—0. Juventus — Atalanta 2—0, 
Lecce — Napoli 0—0, Pisa — Bari 
1—1, Roma — Torino 2—0. Samp- 
doria — Milan 1—t. Pe primele 
locuri: Juventus 10 p. Milan. Fio
rentina, Napofi, Inter șl Roma 
eu cite 7 p; pe ultimul loc: 16. 
Como 2 p

FRANȚA (et. 14): Toulon — 
Nice 4—0. Strasbourg — Brest 
0—1, Bastla — Le Havre 2—1, 
Lille — Laval 1—3. Sochaux — 
Lens 1—3 Rennes — Paris St. 
Germain 2—3, Monaco — Auxerre

Dynamo din Berlin, cei mal 
buni atleți din R.D. Germa
nă s-au întîlnit în cadrul 
unui concurs cu caracter 
republican. A fost o zi a 
recordurilor, cum nu se în- 
tîlnesc prea multe nu doar 
într-un an. ci chiar în mai 
mulți ani...

Iată, pe scurt, despre ce 
a fost vorba : ora 15,05 — 
Marlies Gîihr parcurge 
100 m în 10,86 (cel mai bun 
rezultat mondial al anului) 
apoi începe întrecerea arun
cătorilor de greutate în ca
drul căreia Ulf Timmermann 
din a doua încercare reali
zează 22,62 m (record mon
dial) ; ora 16,05: Sabine 
Busch, abia din acest an 
venită printre alergătoarele 
de la 400 mg, acoperă tu
rul de stadion în 53,56 s 
(record mondial), apoi, ime
diat, sprinterul Frank Em- 
melmann parcurge 100 m 
în 10,06 (record național), 
iar inegalabila Marita Koch, 
într-o cursă ca de „plimba
re" realizează un „crono
metru" de "48,97 s pe 400 m 
(ieri, la Canberra, a obți
nut un nou record al lumii, 
în 47,60 s ! De asemenea și 
echipa de 4X100 m cu 41,37 s 
a realizat un record mon
dial): ora 16,23 — în cadrul 
concursului săritoarelor în 
lungime, după ce reușise 
7,15 m. 7,24 m, depășit, de
pășit, 7,18 m, în ultima în
cercare, Heike Drechsler 
sare 7,44 m (record mon
dial). Și să mai notăm că 
Ulrike Bruns a parcurs 
2 000 m în 5:37,62 (cea mal 
bună performanță naționa
lă) și că, între altele, Pe
tra Felke a aruncat sulița 
la 74,60 m ! Dar apropo de 
suliță, R.D. Germană deține, 
de anul trecut, și recordul 
masculin cu un rezultat a- 
proape incredibil 104,80 m 
al lui Uwe Hohn.

In sfîrșit, dar în nici un 
caz în cele din urmă, să 
consemnăm că la a VIII-a 
ediție a „europenelor" de 
juniori, găzduită chiar de 
R.D.G., la Cottbus, tinerii 
atleți ai acestei țări au ob
ținut 12 victorii și cîteva 
performanțe, realmente, ex
celente. In felul acesta vi
itorul atletismului din 
R.D. Germană are pe ce se 
baza !...

Romeo ViLARA

HALTEROFILI ROMÂNI 
ÎN „CUPA MONDIALĂ'1 * * * * 6 7* 

în cadrul unei noi etape t 
..Cupei mondiale" la haltere 
desfășurate la Bohumin (Ce 
hoslovacia) doi tineri sportivi 
români s-au comportat meri
toria. La cat. 82.5 kg. Sorin 
Anghel s-a clasat ce orimul 
loc cu 330 kg (145 + 185) iar 
la cat. 90 kg Doru Agache a 
ocupat locul secund cu 342.5 
kg (150 + 192.5) după ceho
slovacul Stanislav Jantula 
347.5 kg (155 :192.5).

1—0. Melz — Marseille 3—0, Tou
louse — Bordeaux 1—2, Nantes
— Nancy 2—0. Pe primele locuri: 
Paris St. Gcrmaln 26 p, Bor
deaux și Nantes cu cite 20 p.

ANGLIA (et. 11): Luton — Man
chester Utd. 1—1, Q.P. Rangers
— Liverpool 2—1. Manchester 
City — Chelsea 0—1, Everton — 
Oxford 2—0, Newcastle — West 
Ham 1—2. Arsenal — Aston Villa 
3—2, Birmingham — Sheffield 
Wedn. 0—2, W.B. Albion — Tot
tenham 1—1, Southampton — 
Watford 3—1. Nottingham — Ips
wich 3—1. Pe primele locuri : 
Manchester Utd. 31 p. Liverpool 
și Chelsea cite 21 p; pe ultimul: 
22. W B. Albion 2 p.

R.D. GERMANA (et. 6): Ros
tock — Erfurt 3—3. Dresda — Dy
namo Berlin 4—1, F.C. Karl Marx- 
Stadt — Riesa i—0 Union Ber
lin — Jena 1—0 Magdeburg — 
Zwickau 4—4, Lokomotive Leip
zig — Brandenburg 2—0. Pe pri
mele locuri: Dynamo Dresda 12 
p, Dynamo Berlin 9 p; pe ulti
mele: 13. - Aue 3 p; 14. Frank- 
furt/O. 2 p (ambele cu 5 j).
• Aseară în campionatul Un

gariei: Csepel — Honved 1—2.


