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AL PVGILIȘTILOR ROMÂNI
Francisc Vastag - medalie de aur, Nicolae Aliu{ă - „argint", 

fra(il Daniel șl Marian Dumitrescu - „bronz"
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Ieri, îo etapaA^f A de fotbal

DERBY-UL A REVENIT — PE MERIT-STELEI
0 Petrolul, învingătoare la Petroșani, obține a doua victorie în deplasare în acest 
sezon 0 Corvinul realizează singura „remiză**  a oaspeților 0 Flacăra Moreni — 
două puncte mari in fața unei „specialiste**  a contraatacului 0 Craiovenii pierd 

fără drept de apel la Slatina 0 Dinamo — scorul zilei

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Francisc Vastag Nicolae J)l'uță

Sportul stud. - Steaua 1-2 (0-1)
Jiul Petroșani - Petrolul Ploiești 1-2 (0-1)
Rapid - Victoria 1-0 (1-0)
F.C.M. Brașov — Chimia 2-0 (1-0)
Gloria Buzău - „U“ Cluj-Napoca 1-0 (1—0)
Dinamo - S.C. Bacău 4-1 (2-1)
Oțelul Galați - Corvinul 1-1 (1-0)
Flacăra Moreni - F.C. Argeș 1-0 (1-0)
F.C. Olt — Univ. Craiova 2-0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (duminică 28 septembrie)
Chimia Rm. Vîlcea Gloria Buzău
Univ. Craiova - Oțelul Galați
S. C. Bacău — F. C. OH
Petrolul Ploiești - Rapid
Steaua -> Jiul
F. C. Argeș - Sportul studențesc
„U" Cluj-Napoca — Dinamo
Victoria — F.C.M. Brașov
Corvinul - Flacăra Moreni (Cronicile tn DU. 8—3)

1. STEAUA 4 4 0 0 9- 1 8
2. Dinamo 4 3 1 0 16- 4 7
3. F.C. Olt 4 3 0 1 7- 3 6
4. Petrolul 5 2 2 1 5- 3 6
5. „U“ Cj.-Np. 5 3 0 2 6- 6 6
6. F.C. Argeș 5 2 1 2 5- 4 5
7, S.C. Bacău 5 2 1 2 7- 7 5
8. Victoria 5 2 1 2 5- 6 5
9. Sportul stud. 5 1 2 2 7- 6 4

10. Rapid 4 2 0 2 4- 4 4
*11. F.C.M. Brașov 5 2 0 3 4- 5 4

12—13. Corvinul 4 1 2 1 2- 3 4
Oțelul 5 1 2 2 3— 4 4

14. Flacăra 5 2 9 3 4- 9 4
15. Gloria 5 2 0 3 6-15 4
16. Jiul 3 1 1 3 7- 9 3
17. Univ. Craiova 5 0 3 2 3- 7 3
18. Chimia 4 1 0 3 4- 8 2

Pe ringul insta
lat in Sala Spor
turilor din Bro- 
endby (Danemar
ca) s-au disputat 
duminică după-a- 
mlază finalele ce
lei de a IX-a edi
ții a Campionate
lor Europene de 
box pentru juniori. 
Printre cei 24 de 
sportivi rămași în
competiție să dea 
ultima luptă, decisi
vă, pentru titlurile de campioni 
continentali s-au aflat si bo
xerii români Nicolae Aliuță 
(semimuscă) si Francisc Vas
tag (ușoară), caii ficați din se
mifinalele susținute in com
pania polonezului R. Niedbalski 
și, respectiv, sovieticului I. Ar- 
zin.

Marian DumitrescuDaniel Dumitrescu

nouă si frumoasă afirmare a 
pugilatului nostru, „ușorul" 
Francisc Vastag (C.S.M. Reșița, 
antrenor Vasile Bala), reușind 
o victorie de mare prestigiu 
international, intrecindu-1 Ia 
puncte, cu o decizie de 5—0, 
pe adversarul Său din finală.

Gala finală a prilejuit o (Continuare in pag. a 4-a)

Un fundaș (lovan) și un mijlocaș (Stoica) in careul lui Cristian.
Fază din meciul Sportul studențesc — Steaua 

Foto : Gabriel MIRON

DINAMO, PROCENTAJ MAXIM ÎN PRIMUL TURNEU LA POLO
Deținătoarea titlului, Crișul Oradea, deocamdată pe locul 3

Ultimele două reuniuni ale 
turneului inaugural în campi
onatul de polo (prima serie 
valorică) au stat sub semnul 
unui justificat interes, progra
mul cuprinzînd o seamă de 
partide importante pentru fi
xarea ierarhiei de dinaintea 
etapelor cu meciuri duble. 
Performera întrecerii a fost 
Dinamo București, care a rea
lizat, în bazinul propriu, pro
centajul maxim, terminînd 
victorioasă în toate cele cinci 

în Divizia A la handbal

POLITEHNICA TIMIȘOARA

întîlniri susținute. Ea a avut 
sîmbătă cea mai bună evolu
ție. aplaudată, pe bună drep
tate, la scenă deschisă : DI
NAMO — STEAUA 11—5 
(3—1, 4—2, 2—1, 2—1). ApU- 
cînd un necruțător marcaj 
„om la om", înotând spornic 
și construind faze gîndite. bi
ne orientate, echipa antrenată 
de I. Capșa a făcut un joc 
întru totul convingător, un polo 
modern. Afirmația e valabilă 
mai ales pentru primele două

TEODORA TACHE Șl FLORIN SEGĂRCEANU, CAMPIONI LA TENIS
• Azi, de la ora 9,30 se dispută cele trei finale de dublu

De la meciurile de „Cupa 
Davis" din toamna trecută, a- 
rena Progresul din Capitală nu 
a cunoscut o afluență atît de 
mare de spectatori ca dumi
nică dimineață, dnd s-au dis
putat finalele probelor de sim
plu ale Campionatelor Națio
nale de tenis. Ambele titluri 
— ceea ce nu s-a mai întâmplat 
în istoria clubului — au fost 
cîștigate de tenismanii de la 
Dinamo București, Florin Se- 
gărceanu (în finală tot cu un 
dinamovist) și Teodora Tache.

Patru ore de joc au fost ne
cesare pentru ca noul campion

„sferturi" ale partidei, cînd 
dinamoviștii, puși în temă a- 
supra resurselor adversarilor, 
au intrat în apă cu o decizie 
remarcabilă, care a frânt orice 
încercare de ripostă a tinerei 
garnituri steliste. Și, în vre
me ce ei au reușit goluri de 
real spectacol — sipre pildă 
prin Ș. Popescu, Răducanu, 
Hagiu (cel din min. 11,01, la o 
pasă lungă a lui Moiceanu, ar 
merita un premiu de frumu
sețe) —' portarul Simion a 
fost învins din acțiune abia 
în min. 11.21 de către Geantă, 
după o serie de aplaudate pa
rade. Diferența putea fl încă

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

al țării. Florin Segărceanu, să 
se detașeze de partenerul său, 
tenacele Mihal Vanță. In mod 
cert, de foarte multi ani o 
finală de campionat național nu 
s-a ridicat la un asemenea ni
vel, cum a fost disputa dintre 
Segărceanu și Vanță. Spectato
rii prezențl în tribune au pu
tut vedea schimburi rapide de 
mingi, passing-uri specta ruina-1

Teodora Tache

Florin Segărceanu
Fotografii de I. MIHĂICĂ 

se (reușite mai ales de învins), 
voleuri de mare precizie, lo
vituri de serviciu puternice și 
bine plasate (Segărceanu). Ast
fel, înainte de a derula filmul 
meciului, să spunem că învin-

lon GAVRILESCU

(Continuare tn nao 2-3)

A ÎNVINS la limita pe steaua Campionatele Naționale de haltere-seniori
In etapele a V-a (maisculin) 

și a Vl-a (feminin) s-au înre
gistrat rezultate scontate. în 
seria A (m), dștigînd și der- 
by-ul cu Steaua, conduce (ne
învinsă) Politehnica Timi
șoara cu 14 p, iar în seria B, 
pe primul loc — Dinamo Bucu
rești, tot cu 14 p. La feminin, 
lideră continuă să rătnînă 
Știința Bacău.

MASCULIN 
Seria A

„POLI" TIMIȘOARA — STEA
UA 26—25 (14—14). Ambianță
ie mare derby în Sala Olimpia de 
pe malul Bcgăi, disputat într-o 
ițmosferă de fair-play. Studen-., 
iii au început mai slab și bucu- 
eștenii s-au instalat la condu

cere, lăsînd impresia că nu 
vor avea probleme pentru 
obținerea victoriei. Impulsio
nați de verva lui Alexandru 
Folker, timișorenii joacă din 
ce în ce mai bine și la pauză 
tabela de marcaj indica 14—14. 
In repriza secundă. Steaua a 
preluat din nou inițiativă și 
în min. 42 avea un avantaj ce 
părea decisiv : 19—16. Dar, tot 
în acest minut s-a accidentat 
Marian Mirică și elevii antre
norilor Constantin Jude si Ro
land Gunesch își string rîndu- 
rile. în min. 47 ei au reușit 
egălarea. prin Nicolae Po-

Paul IOVAN

(Continuare tn pag. 2-3)

CU UNELE EXCEPȚII,
La Cluj-Napoca s-au înche

ia' Campionatele Naționale de 
haltere rezervate seniorilor. Cu 
mic. excepții, în ultimele reu
niuni nu s-au. mai înregistrat 
rezultate de valoare interna
țională. Doar Nicu Vlad 
(Steaua), care a totalizat 405 
kg la cat. 100 kg — cel mai 
bur. rezultat al campionatelor 
— și. în oarecare măsură. 
Constantin Urdaș (Dinamo 
Buc.) cu 347,5 kg la cat, 82,5 
kg și Vasile Groapă (Steaua) 
cu 365 kg la cat. 110 kg mai 
pot ti evidențiați.

REZULTATE MODESTE IN ULTIMELE REUNIUNI
Cea mai mare surpriză — ne

plăcută — a furnizat-o Andrei 
Socaci, care a obținut un re
zultat mult sub posibilitățile 
sale, fiind învins la stilul smuls 
(cat. 75 kg), nereușind decît 140 
kg I La aruncat, el n-a avut, 
practic, adversari și i-a fost su
ficient sji ridice 175 kg (apoi a 
renunța™ la următoarele două 
încercări) pentru a deveni 
campion, dar și acest rezultat 
este foarte modest față de va
loarea și performanțele salo 
anterioare. El a totalizat doar 
315 kg cu 42,5 kg sub recordul 

pe care-1 deține ! înainte de 
concurs, Socaci afirma că, după 
Cupa Mondială de la Cardiff, 
a fost ușor accidentat și nu 
poate avea un randament su
perior Sînt insă și alte cauze, 
asupra cărora vom reveni. Șl 
campcnul- olimpic Petre Be- 
cheru (S'eaua) a fost învins, 
obținînd, la cat. 90 kg. doar 
345 kg, ner'eușind să .se claseze 
nici printre primii trei la 
smuls.

Ion OCHSENFELD

(Continuare tn pag a 4-a)



in campionatul de rugby I Divizia A 1

LA BAIA MARE Șl SIBIU, GAZDELE VICTORII PREȚIOASE I etapa a 5-a

Etapa a vl-a a campionatului 
de rugby a confirmat ascensiunea 
formațiilor din provincie, Ști
ința Cemin Baia Mare șl CSM 
Sibiu realizînd victorii prețioase 
In fața unor formații bucureștene 
neînvinse ” ’ ’ '
respectiv, wuvițo a-
mănunte de la meciurile etapei.

pînă ieri, Dinamo, și 
Grivița Roșie. Iată a-

SERIA I ,
SPORTUL STUDENȚESC CON

STRUCȚII — UNIVERSITATEA 
18 FEBR. CLUJ-NAPOCA 21—3 
(12—3). Jocul a fost vioi, specific 
echipelor studențești, bineînțeles 
șl eu minusurile tehnice obiș
nuite. Universitarii bucureșteni 
au tfștigat la o diferență apre
ciabilă (deși în teren a predomi
nat mai degrabă echilibrul), gra
ție unei mai mari insistențe și ți
nui mal elaborat joc de atac pe 
linia de treisferturi. Ei au fina
lizat două faze — cîte una de 
repriză — prin spectaculoase e- 
seuri. Ambele acțiuni au un fond 
comun : balonul se afla (la ori
gine) în posesia oaspeților, in 
atac. Să le descriem : se joacă 
tn „22“-ul clujean, Răcean (pe 
post de fundaș) .este la minge, e 
placat șl scapă balo-nul înainte ; 
profită rapid adversarii care des
chid șl fundașul 
teroalat, reușește 
la oare șl-a adus 

linie, de 
eseu este 
care... interceptează un 

deschis de „demlui" olu-

P. OANE, ln- 
un prim eseu 
contribuția in- 
treisferturi. Al 
opera Iul D.

treaga 
doilea 
DINU 
balon______ ____.,_____________
jean de sub ...nasul Internaționa
lului N. Copil ! Cele 2 Încercări 
au fost transformate de NASTA- 
SE, care mai are la activ șl dte 
o l.p. de repriză, in timp ce 
OANE a izbutit și el un drop. 
Punctele de onoare ale clujeni
lor se datorează Iui RACEAN 
(l.p.) care s-a remarcat printr-un

Joc curajos. Arbitrajul lui Gh. 
Prlsăcaru (Iași) de la meci la 
meci mai bun. (Dimitrie calli- 
MACHI).

CSM SIBIU — RC GRIVIȚA 
ROȘIE 21—3 (6—3). Doar în prima 
repriză jocul a fost echilibrat, 
după pauză gazdele, pe măsura 
trecerii timpului, s-au impus 
prlntr-o excelentă prestație, în
scriind prin toate procedeele teh
nice. Oaspeții - au cedat în fața 
impetuozității XV-lul sibian, fiind 
nevoițl să accepte prima lor In- 
fringere în acest campionat. Au 
înscris : AMARIE — eseu ' " 
TVANCIUC 3 l.p., transf., 
drop, respectiv T. RADU 
bltraj bun M. Volna — 
(S. BEU — coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI 
IND. CONSTANȚA 40—0

CSM SUCEAVA 
TUL B1RLAD 31—18 (14—4).

1AMT ORADEA — STEAUA 
S—18 (3—12). Lidera seriei I a cu
les singura victorie în deplasare 
din grupă, deși replica gazdelor 
a fost dîrză. FRENȚ a marcat 
primul pentru orădenl : 3—0 ta 
acest scor, Al. Rădulescu (Steaua) 
a fost eliminat din joc de arbi
trul D. Grigorescu. Pentru bucu
reșteni au marcat : MOȚOC eseu, 
ALEXANDRU 4 l.p., transf. a. 
GHIȘA, coresp.).

In clasament : 1. STEAUA 18 p, 
3. Știlința Petroșani, 1. Grivița 
Roșie 10 p etc.

SERIA A ll-a
ȘTIINȚA CEMIN BALA : 

— DINAMO 15—6 (3—8). 
furtunos al gazdelor care 
pe punctul de a realiza 3 eseuri 
in 10 minute. Dar primele puncte 
le înscrie (min. 12) PODARESCU 
(l.p. — obstrucție), tot el mă
rește avantajul oaspeților în min. 
14 (l.p.). V. ION aduce cele din-

și drop, 
SARAC 
Lp. Ar- 
Brașov.

— TC 
a*-*).

RULMEN-

MARE 
Debut 

aînt

tîl puncte gazdelor în min. 31 
(l.p.). La reluare după 3 minute 
V. ION egalează (tot din' l.p.). La 
o greșeală gravă (min. 55) a de
fensivei dinamoviste (Toader) 
ISTRATE urmărește și înscrie 
unicul eseu al partidei, V. ION 
transf. In min. 64 Seceleanu a 
trimis „ovalul" din drop în bară! 
Ultimele 10 minute au fost în
cinse, gazdele dovedind superio
ritate (Fulina a culcat chiar ba
lonul în terenul de țintă advers, 
dar mingea a fost „bîlbîită" și 
arbitrul bucureștean M. Galanda 
nu a acordat eseul). In ultimul 
minut, tot FULINA înscrie prin- 
tr-un drop aplaudat. (A. CR1- 
ȘAN — coresp.).

GLORIA BUC. --------- ------
STANȚA 3—23 (3—3).
prea severă a gazdelor care au 
ratat un eseu ; '
(min. 5) și un drop (min. 10) șl 
au condus ' cu 3—0 P. GHINEA 
(l.p.) din min. 22 pină in ultima 
secundă a primei reprize. ■ (Și 
după pauză Gloria a ratat prin 
Suciu și Sultan 2 eseuri aproa
pe de centru). Campionii, în 
pofida unor improvizații (nu au 
jucat Grigore, Opriș, Varga și B. 
Necula), s-au impus după pauză 
cu autoritate avînd lungi perioa
de cînd s-au menținut în „22-ul" 
advers. Realizatori : BICA 
drop, 2 transf., Gh. DINU, 
HOLBAN, TUDOR, N. DINU 
toți eseuri. A condus G. Petrescu 
din București. (T. STAMA).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— MAȘINI GRELE BUC. 27—0 
(13-0).

POLITEHNICA IAȘI — GLORIA 
PTT ARAD 36—6 (12—6).

AS CONTACTOARE BUZĂU — 
RAPID BUC. 31—8 (15—3), s-a ju
cat anticipat.

In atașament : 1. dinamo i« p, 
3. Farul 15 p (un meci mai puțin).

FARUL CON-
Inf rîngere

(min. 2), o 1-p.

M.

IN DIVIZIA A LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

pescu (20—20). In ultima parte 
a meciului studenții joacă din 
ce în ce mai exact și se des
prind la trei goluri (24—21, 
min. 53). Steaua forțează, Iar 
în min. 59, la scorul 26—24 în 
favoarea gazdelor, Dumitru 
Berbece ratează un 7 m (apă
ră excelent Alexandru Buli- 
gan) ; secundele se scurg, 
Vasile Stîngă reduce din han
dicap (26—25), dar victoria Po
litehnicii este asigurată. Mar
catori : Folker 6, Dobrescu 5, 
Janto 4, Matei 3, Ionescu 3, 
Giurgea 2, Popescu 2, Gall 1 
pentru „Poli", respectiv Ber
bece 8, Stingă 7, Mirică 5, Ghi- 
mes 3 și Dumitru 2. Au arbi
trat : R. Iamandi și Tr. Ene, 
ambii din Buzău.

despii 2, Furnea 2 și Vajda 2, 
pentru gazde, respectiv Cojoca- 
rn 8. Paraschiv 4, Cornea 3, 
Iuga 3, Tătaru 3, Becicheri 2, 
Omer 2. Au arbitrat Tr. Apos
tol — R. Mahler,
Brașov. (A. SZABO

ambii din
— coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LIDERUL
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)
STEAUA 2 (1)

Stadion Sportul studențesc ; 
teren bun; timp frumos; spec
tatori — circa 20 000. Șuturi: a—9 
(pe poartă : 5—6). Corners 3—10! 
Au marcat: HAGI (min. 82), res
pectiv BALINT (min. 33. din 
11 m), LĂCĂTUȘ (min. 75).

SPORTUL STUD. : cristian — 
M. Marian, Iorguleseu, PANA, 
MUNTEANU n — ȚICLEANU, 
Crlstea, Bozeșan (min. 70 Cazan), 
HAGI — Terheș (min. 40 STA
NICI), Coraș. /

STEAUA : Stîngaciu — IOVAN, 
BUMBESCU, Belodedici, WEISEN- 
BACHER — Balint (min. >1 Ma
jaru), STOICA, BULONI, Ivan 
(min. 08 Bălan) — LĂCĂTUȘ, 
Plțurcă.

A arbitrat bine M. Salomir 
(Cluj-Napoca) ; Ia linie : Fl. Po
pescu (Ploiești) și D. Pura (Dej), 
ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene : CORAȘ, 
MUNTEANU n, LĂCĂTUȘ.

La speranțe : 0—0.

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 21—21 
(10—8). Au înscris : Vasilca 5, 
Chirilă 5, Bondar 3, Girlescu 2, 
Zamfir 2, Vlad 2, Uzum 1 și 
Ichim 1, pentru gazde, respec
tiv M. Gabriel 7, Gh. Dumitru 
7, Agapie 3, Prică 2, Barcan 1, 
Neagu 1. Au condus ploieștenii 
V. Erhan și D. Purică. (S. Ne- 
nită — coresp.).

C.S.M. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — INDEPENDENTA 
CARPAȚI MÎRȘA 27—23 (13— 
15). Mureșenii au obținut pri
ma lor victorie în Divizia A. 
Marcatori : I. Moldovan 7, Cio- 
banu 5, Rotar 5, Bădău 4, A-

DINAMO BUCUREȘTI — 
H. C. MINAUR BAIA MARE 
23—23 (10—15). Derby-ul din 
Sala Floreasca n-a fost pe mă
sura așteptărilor. Afirmăm a- 
ceasta pentru că, pe de o 
parte, campionii n-au convins, 
absenta (motivată) a 
George Dogărescu nefiind 
scuză ‘capabilă 
complet modul 
care au obținut 
secunde înainte 
aruncare de la 7 
iar pe de altă

ultimul minut de joc, M. Voi
nea și, cu numai 12 secunde, 
Flangea (din aruncare de la 7 
m) au stabilit rezultatul final, 
■urprinzător după desfășura
rea partidei. Au, înscris : 
Flangea 7, Durau 3, Bedivan 3, 
Mocanu 2, Oprea 2, Jianu 2, 
Simion 2, Zaharia 1 și Ucu 1, 
pentru bucureșteni, respectiv 
M. Voinea 7, Covaciu 8, Hal- 
magyi 3, Marta 2, Stamate 2, 
Boroș 1. Popovici 1 și Porumb 
1, Arbitri : Gh. Șandor (Ora
dea) — N. Iancu (Buzău).

Mihail VESA

CAMPIONII
(Urmm din pag I)

gătorul, în primul rând. dar și 
merituosul său învins au ofe
rit un frumos spectacol spor
tiv.

Primul set, în care break-uri- 
le au alternat de ambele părți, 
lăsa impresia că Florin Segăr
ceanu poate cîștiga ușor me
ciul. El și l-a adjudecat cu 
6—3. Cel de al doilea începe 
prin dominarea lui Vanță : a- 
cesta 
scor 
face, 
care, 
1—1, 
tr-un break.
joreâză la 5—2, dar pierde ghe- 

afla 
din 

con- 
său, 

două

își câștigă ghemul la 
alb! Același lucru îl va 
Imediat, și Segărceanu, 
după ce echilibrează la 
se detașează la 3—1 prin-
' ' Segărceanu ma-

mul al optulea tind se 
la serviciu, și 5—3. Este 
nou rândul lui Vantă : deși 
dus cu 40—15 pe serviciul 
el egalează, scapă de alte 
avantaje ale lui Segărceanu, 
tiștigînd ghemul și apropiin- 
du-se la 4—5. Dar cel care își 
adjudecă setul este tot Segăr
ceanu : 6—4. Departe de a 
da semne de oboseală, de a-și 
fi epuizat rasursele fizice și 
a-și fi diminuat calitatea lovi
turilor, Vanță începe setul al 
treilea distanțîndu-se rapid 
la 3—0 la ghemuri. Schimburi
le de mingi devin tot mai pre
lungite (15, 20 și chiar 22), 
Vanță își „întinde" partenerul, 
îl aduce la fileu șj îl pasează, 
scoate smeciuri după smeciuri, 
atacă el însuși și punctează, tiș-

lui 
o 

să justifice 
anevoios în 
(cu numai 12 
de final, din 
m) egalitatea, 
parte, pentru 

faptul că maramureșenii care 
au condus 59 de minute — 
cu șapte goluri (!) în min. 45 
— s-au lăsat prea ușor egalați 
într-o partidă la discreția lor. 
Poate sînt de vină si antreno
rii — Lascăr Pană și Petre 
Avramescu — care la scorul de 
22—15 (min. 45) i-au scos, din 
dispozitivul care pînă atunci 
funcționa foarte bine, întâi pe 
Măricel Voinea, apoi pe Boros, 
Rădulescu, Covaciu, chiar și pe 
Neșovici, un portar excelent. A 
fost momentul sancționat 
prompt de bucureșteni, care 
au egalat când mai erau de 
fapt 78 de secunde (22—22). In

METALUL BISTRIȚA — 
CONSTRUCTORUL ORADEA 
22—18 (8—8). Marcatori : Co- 
jocaru 5, Lochner 5, Avram 3, 
Stan 3, Sfetcu 2, Țermure 2, 
Irimieș 1, Furdui 1, 
învingători, respectiv 
che 7, Mirza 4, Tudor 
2, Porumb 1 și Vasadi 
tri : 3. Mateescu și V. 
cu, ambii din București. 
TOMA — coresp.).

DACIA PITEȘTI — DINA
MO BRAȘOV 22—22 (11—13). 
Marcatori : Mihăilă 7, Cozma 6, 
Ștefănescu 
Stănescu, 
Costache
Roșea 8, Micle 6, Nicolescu 4, 
Cian 2, Donosa și Străinu tite 
1. Au arbitrat. M, Marin și Șt. 
Șerban (București). (Narcisa 
FEȚEANU — coresp.).

pentru 
Crist a- 

3, Bartl 
1. Arbi- 
Dănces- 

(Fl.

3, Bogdănescu 2, 
Mihai, Barbu și 
cite 1, respectiv

FEMiNIN

LA TENIS
tigînd setul cu 6—3. Urmează 
pauza. începe al patrulea set, 
care va fi și ultimul. Scorul 
la ghemuri se menține egal 
pînă la 4—4. In sfirșit, Segăr
ceanu câștigă cu 8—4. Rezul
tat final : FI. Segărceanu — M. 
Vanță 6—3, 6—4, 3—6, 6-4.

Finala feminină a fost pe 
dt de pasionantă, pe atât de 
clară, totuși, în privința evo
luției scorului : noua campioa
nă a țării, Teodora Tache, în 
ultimul ei an de juniorat, a 
învins-o pe Daniela Moise 
drastic și categoric : 6—3, 6—1.
In toate meciurile precedente, 
Tache lăsa să se întrevadă că 
forma ei sportivă crește de la 
o zi la alta, și, iată, că dumi
nică a atins punctul culmi
nant, depășind-o pe dețină
toarea titlului fără drept de 
replică. Loviturile „tăiate" ale 
lui Tache, mai ales cele de 
backhand, au pus-o frecvent în 
încurcătură pe Moise, care, de 
cele mai multe ori, nu a avut 
răspuns.

Rezultatele semifinalelor. MAS
CULIN : Segărceanu — Pop 
7—5, 6—4, 6—2, Vantă — A. 
Marcu 7—6, 6—0, 6—4 (o vic
torie prestigioasă a dinamovis- 
tului în fața deținătorului ti
tlului). FEMININ : Pamela
Moise — Danielă Ivana 7—5, 
6—1, Teodora Tache — Floren
tina Curpene 6—3, 7—5.

Azi, de la ora 9,30 finalele 
de dublu masculin și feminin, 
apoi finala de dublu mixt.

din mijloc și ultima pasă a 
lui Coraș, care nu a găsit par
tener, Hagi fiind marcat om 
la om, pe tot terenul, de Ivan, 
iar Terheș avînd mereu un 
pas în urma acțiunii. Steaua 
a răspuns tăios, pe contraatac, 
amenintînd mai mult poarta 
adversă, cu mișcările largi ale 
înaintașilor, cu sprinturile lui 
Stoica și Balint. precum și tu 
intercalarea lansată a fundași
lor. După ce, în min. 20, Pi- 
țurcă ratează prima ocazie a 
meciului (la o pătrundere a 
lui Balint. pe stingă). e rîn- 
dul lui Hagi să șuteze puter
nic peste bară. dintr-o bine 
gîndită pasă în adîncime a lui 
Coraș... Un element sugestiv 
pentru această parte a jocu
lui e raportul de corners (5—0 
în favoarea roș-albaștrilor), 
care sugerează caracterul 
tranșant al acțiunilor lide
rului. Scorul a fost deschis in 
min. 33. Lăcătuș a pătruns in 
stilul lui personal, a fost fa
ultat în careu și penalty-ul, 
just acordat, a fost transfor
mat de BALINT.

La reluare, studenții deschid 
și mai mult jocul, o dată cu 
intrarea Iui Ștănici. dar Stea
ua schimbă viteza „spre a
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Steaua a tiștigat fără drept 
de apel derby-ul cu Sportul 
studențesc, repetînd jocul și 
scorul din zilele premergătoa
re SeviUei, pe același gtadion. 
Meciul a fost deosebit de a- 
prig, primele i 
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A DECIS C0N1

RAPID — RULMENTUL 
BRAȘOV 16—14 (7—8). Doar în 
prima parte a meciului rezulta
tul a stat sub semnul întrebă
rii, echilibrul din teren fiind 
reflectat just și de tabela de 
marcaj. La reluare, rapidistele 
măresc viteza de joc, apărarea 
brașoveană face față din ce în 
ce mai greu, iar în atac Rodica 
Marian nu poate să rezolve 
chiar totul (Cristina Tache a ju
cat foarte șters), în final con- 
semnîndu-se victoria meritată 
a bucureștencelor. Din păca
te, suporterii gazdelor au avut 
din nou o atitudine nesportivă, 
protestînd permanent, evident 
numai în defavoarea echipei vi
zitatoare. Au marcat: Dobre 6,

Stanciu 3, Grigore 3, Oprea 2, 
Iagăru 1, Oanea 1, pentru ra- 
pidiste, respectiv Oancea 4, 
Marian 4, Boriceanu 2, IBe 1, 
Demeter 1, Beschi 1 ți Tache 1. 
Arbitri : I. Manoliu — Șt. Oc- 
neanu (Sibiu). (M. V.).

TEROM IAȘI — CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 33—23 
(17—11). Au înscris: Horga 12, 
Duca 6, Haidău 5, Chelaru 4, 
Nisipeanu 3, Anton 2, Prundea- 
nu 1, respecliv Stan 12, Șerban 
5. Pop 2, Mureșan 1, Uliei 1, 
Cioată 1, Lazăr 1. (C. NOUR — 
coresp.)

CHIMISTUL. RM. VILCEA — 
C.S.M. SF. GIIEORGHE 25—23 
(19—11). Au marcat : Verigeanu 
7, Romete 7, Bloju 4, Ionescu 4, 
Grădinaru 2, M. Petre 1, respec
tiv Vișan 8, Andriuc 6, Cutină
3, Andor 2, Milincianu 2, Laszlo 
1, Furtună 1. Au arbitrat bucu- 
reștenii P. Cîrligeanu și Gh. 
Dumitrescu. (S. GIORNOIU — 
coresp.).

MUREȘUL IMATEX TG. 
MUREȘ — CONFECȚIA BUCU
REȘTI- 28—23 (15—10). Au mar
cat : Laszlo 13, Stroia 4, Mozsi
4, Biro 2, Hegheduș 2, Bărbat 2,
Buciumau 1 — pentru Mu
reșul : Grigoraș 7, Nuțu 6, 
Mălureanu 4, V. Constantinescu 
3, Hăvîrneanu 3. Au arbitrat V. 
Dan și I. Maris (Cluj-Napoca), 
(C. ALBU — coresp.)

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — HIDROTEHNICA CON
STANȚA 15—19 (12—15). AU
marcat : Paștiu 6, Mohanu 4, 
Coșulțchi 2, Brănuț 2, Rău 1, 
respectiv E. Carapetru 4, Mo- 
toșcă 4, Cazacu 3, L. Carapetru 
3, Cămui Manea 1, Constantin 
1. Au arbitrat M. Stăncilă 
(București) si I. Nicolae (Plo
iești). (Ilie IONESCU — co
resp.). *

TEXTILA DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI — ȘTIINȚA BACAU 
10—13 (7—8). Textila a condus 
cu 3—0 în min. 8 și cu 4—2 în 
min. 15, apoi Știința a trecut Ia 
cîrmă. Au marcat : Mocanu 5, 
Curea 4, Cr. Anton 1, respectiv 
Tîrcă 4, Danilof 3, Popa 2, Dar- 
vaș 2, Nițoiu 1, Luca 1. Au ar
bitrat T. Curelea și I. Păunescu 
(București). (O. BALTEANU — 
coresp.).

PETROȘANI, 21 (prin telefon). 
Partida dintre Jiul și Petrolul a 
început sub semnul echilibrului. 
Gazdele au expediat prima min
ge pe spațiul porții prin Vancea 
(min. 7), dar oaspeții s-au aflat 
foarto aproape de deschiderea 
scorului în min. 14. cînd o exce
lentă pasă a lui Grigore n-a 
putut fi fructificată de Hîncu. 
Treptat, inițiativa în 'joc trece 
tot mai pronunțat de partea for
mației tooale, dar susținutele ei 
acțiuni -ofensive se lovesc de ba
rajul greu de depășit al apărării 
plcieș-ene și nu se soldează de- 
cît cu o suită de cornere. Petro- 
șenenil ar fi putut, totuși, mar
ca In cîteva rînduri. însă' Henzel 
s-a complicat într-un 
prelungit (min. 25), Liliac 
pins splendid 
(irin. 33),
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RATĂRILE AU FĂCUT I
BRAȘOV, 21 (prin telefon). Lo

calnicii au dominat partida ma
joritatea timpului, s-au apropiat 
de poarta lui Pavel destul de 
des. însă au greșit în faza de 
finalizare și meciul a stat pe 
„muchie de cuțit", pînă în fina
lul său. In min. 2 (cine se gin- 
dea?) Kadar, singur la 12 m, a 
trimis pe lingă poartă, deschi- 
zînd seria marilor ratări. L-a 
imitat Bărbu (min. 6). In min. 
15. în mod neașteptat, avea să 
se deschidă scorul: Avădanei a 
șutat slab din voleu, Preda s-a 
uluit și a jucat mingea cu mina 
în careu, iar KRAMER a trans
format precis lovitura de la 11 
m care se impunea. Deși con
ducea cu 1—0, echipa locală nu 
și-a găsit calinul necesar. In min. 
29, singur cu poarta goală, Ca- 
dar a ratat. incredibil, pentru ca 
în faza următoare să trimită din 
nou pe lîngâ poartă. In min. 33, 
balonul „întors" de Avădanei a 
lovit „transversala".

La reluare, aproape 15 minute, 
un joc echilibrat, dar destul de
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GAZDEL

ÎNTRECERILE
Pe patinoarul „23 August" din 

Capitală, s-au disputat ieri două 
partide din primul tur al Cam
pionatului Național de seniori ta 
hochei — grupa A I.

S.C. MIERCUREA CIUC — DU
NĂREA GALAȚI 5—1 (3—0, 1—1,
1—0). Sport Club a primit o re
plică curajoasă în prima parte, 
gălățenii ratînd trei ocazii (între 
min. 6 șl 10). Apoi, trei greșeli 
de apărare, au fost însă sancțio
nate de J. Bartalis (min. 12), 
Bogoș (min. 17 șl 18). Echilibra
te Celelalte două reprize, In care 
au marcat aceiași Bogoș (min. 
22) și J. Bartalis (min. 56), res
pectiv I. Zaharia (min. 36). Foar
te bun arbitrajul brigăzii L Bee- 
ze, St. Enciu, M. Dinu.

STEAUA — DINAMO 5—2 (1—1, 
1—0, 3—1). După o primă repriză 
în mare viteză, încep să apară 
lipsurile tehnice și... nervii, din 
nefericire jocul tiind întrerupt 
de penibile durități șl altercații 
care au costat ambele echipe 35

HOCHEISTILOR
minute de suspendare, iar pe Di
namo trei goluri. Marcatori : 
Gerczuj (min. 6), Orlea (24), 
Nlstor (49, 50) șl K. Antal (54) 
pentru învingători, respectiv Pl- 
săru (12) șl Bejan (41). Arbitri: 
M. Presneanu, FI. Gubernii, D. 
Trandafir s-au descurcat bine In
tr-un meci greu de condus.

Azi, Steaua — Dunărea, ora 15, 
și S.C. Miercurea Clue — Dina
mo, ora 17.30 (M.C.).

SLATINA, 21 (prin telefon). 
Start exploziv al Oltului, cu 
o imensă ocazie irosită în min. 
1 (Pena — șut din apropiere în 
portarul Racolțea) și gol în 
min. 3, la o acțiune ofensivă, 
rapidă și derutantă, centrarea 
de pe dreapta a Iui Laurențiu 
găsîndu-1 în mijlocul careu
lui, demarcat, pe LEȚA, care... 
cade pe minge, dar are, totuși, 
suficient timp să se ridice și să 
împingă mingea în plasă sub 
privirile unei apărări nedume
rite. Gol de moral pentru echi
pa gazdă, care are în continuare 
inițiativa, dar, datorită impre
ciziei șuturilor, ea nu va reuși 
să-și mărească avantajul. Re
plica craiovenilor vine tîrziu, 
spre sfîrșitul reprizei, în, min.

sita

Vk
rari
56 ! 
duc 
gă 
vîr 
RA

ADMINISTRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 21 SEP

TEMBRIE
EXTRAGEREA I : 41 TI 30 37 ; 

EXTRAGEREA A H-a : 18 83 6 
32 : EXTRAGEREA A m-a : 57 
24 72 43. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 575.266 lei, din oare .
59.974 lei, report La categoria 1. .

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 SEPTEM

BRIE 1986
1. Sportul studențesc — Steaua 

2 ; 2. F.C.M. Brașov — Chimia 
Rm. V. 1 ; 3. Flacăra Moreni — 
F. C. Argeș 1 ; 4. Gloria Buzău 
— „U“ Cluj-Napoca 1; 5. F. C.

9. 1 
Int- 
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cAmătaru,
DINAMO 4(2)
S.C. BACĂU 1 (1)

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
12 000. Șuturi : 17—4 (pe poartă : 
11—1). Cornere : 11—3. Au mar
cat : NICOLAE (min. 27), MOVI
LA (mi-n. 36 — din penalty), CA- 
MATARU (min. 68 și 74 - ulti- 
mul din penalty), respectiv AN- 
DRONIC (min. 23).

DINAMO : Moraru — VARGA. 
NICOLAE, Movilă, Stănescu — 
Rednic, Andone, Balacl (mln. 68 
Lupescu), MIHĂESCU — CAMA- 
TARU, Damaschin I (min. 60 
Suciu).

S. C. BACĂU : BARBA — VIS- 
CBEANU, Borcea, Arteni, Elisei
— Ivanov, Tlsmânaru, Burleanu
— ȘOIMAN (min. 81 Andrieș), 
Andronic, Fulga (min. 55 Penoff).

A arbitrat bine Ș, Necșulescu ; 
la linie : M. Ionescu (ambii din 
Tîrgoviște) șl V. Ti tor o v (Drobe- 
ta Tr. Severin).

La speranțe : 2—0 (2-0).

Lapidar, meciul ar putea fi 
astfel descris : după ce a fost 
condusă cu 1—0, echipa din șos. 
Ștefan cel Mare a cfștigat cu 
un scor net (4—1), două goluri 
fiind însă înscrise din lovituri 
de la 11 m, iar altul dintr-o 
flagrantă greșeală a portarului 
băcăuan. La prima vedere, deci, 
ar părea că scorul final nu re
flectă pe deplin raportul de for
țe. Dacă adăugăm, insă, că di- 
namoviștii au fost prezenți în 
jumătatea de teren adversă ma
rea majoritate a timpului de 
joc, că, în pofida greșelii amin
tite. portarul advers Barba a
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JIUL PETROȘANI 1 (0)
PETROLUL PLOIEȘTI 2 (1)

Stadion Jiul ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca S ooo. șuturi : 11—15 (pe poar
tă : ă—10). Cornere : M—10. Au 
marcat : LA SCO NI (min. 54), res
pectiv ENE (min. 44) și HINCU 
(min. 66).

JIUL : Toma — Popescu, SE- 
DECARU, Szekeli, Stana — Do- 
san (mln. 46 Dina), Găman, BA- 
LUȚA — Henzel (mln. 35 Mul- 
țescu), Vancea, LASCONI.

PETROLUL : LILIAC — Ștefan, 
BUTUFEI, PITULICE, P. Gușe — 
Mocanu, A. Munteanu, HINCU — 
Grigore, ENE, I. Solomon (min. 
61 Cismaru).

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea) ; la linie: 
V. Curt (Medgidia) și L. Pantea 
(București).

Cartonașe galbene : SZEKELI, 
ȘTEFAN, PITULICE, POPESCU,
BALUȚA, VANCEA. ,

Cartonașe roșii : VANCEA
(min. 80).

La speranțe : 6— 3 (5—1).

F.C.M. BRAȘOV 
CHIMIA

2 (1)
0

>rlză, Stadion Tineretului ; teren foar- 
oca- te bun ; timp frumos ; specta- 
rut-o tori — circa 10 000. Șuturi : 17—7
8 m, (pe poartă : 7—3). Cornere : 5—4.
artă, Au marcat KRAMER (min. 15,
iscu. din 11 m) și CADAE (min. 90).

66), F.C.M. BRAȘOV : Șanta — Șu- 
73). lea, NAGHI (mini. 75 Moldovan), 
aghi ȘTEFĂNESCU, Bălan — V. Ște- 

în fan, Șerbănică, Avădaaei (min. 62
au Mărgărit) — Cadar, KRAMER,

ră- BARBU.
rece
louă CHIMIA : Pavel — TELEȘPAN, 
și-a M. Preda, LAZAR, Cincă — Tu- 
avel dosă (min. 74 C. Gheorghe), Ver- 
Bar- gu, Gaiță, Carabageac — Verigea-
tngă nu (min. 61 Suiceanu), Deaco-

lu- nescu.
fapt
răs- A arbitrat bine D, Petrescu ; 
utat la linie : J. Grama și Gh. Ofi- 
ului toru (toți din București).
orin Cartonașe galbene : TUDOSA, 

C. GHEORGHE, MOLDOVAN.
E La speranțe : 3—0 (0—0).

ISiVE
moașă acțiune personală in 
careul cralovean șl va șuta 
fără speranțe pentru Bacolțea.

F.C. OLT * 2 (1)

UNIV. CRAIOVA 0
Stadion „1 Mai" ; teren foarte 

bun ; timp excelent pentru fot
bal ; spectatori — circa 12 000. 
Șuturi : 20—6 (pe poartă 9—5). 
Cornere : 7—0. Au marcat : LEȚA 
(min. S) și S. RADUCANU 
(min. 84).-.

F. c. OLT : durea — Lauren- 
țiu, MIHALI, MINEA, M. Zamfir 
— M. POPESCU, Leța (min. 70 
Dudan), EFTIMIE — Ad. Geor
gescu, S. RADUCANU, Pena.

UNIVERSITATEA : Bacolțea — 
Negrită (min. 62 Blca) SANDOI, 
Rada, Ad. Popescu — Gh. Po
pescu, Irimescu, Bicu, Geolgău 
(min. 74 Cioroiami) — Biță, Cîrțu. 

A arbitrat foarte bine O. 
ștreng ; ia linie : I. Caraman 
(ambii din Oradea) și Gr. Ma- 
eavei (Deva).

La speranțe : 0—5 (0—2).
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Un minut mai tîrziu putea fi 
3—0, dar Pena, campionul ra
tărilor în acest meci, va relua 
peste poartă de la 7—8 m.

Laurențiu DUMITRESCU

DIN NOS PRIMA LINIE OASPEȚII - REPLICA EFICIENTA
intervenit salu'.ar de cîteva 
ori, scoțîndu-.și echipa din si
tuații critice, și că oaspeții n-au 
expediat nici un șut pe spațiu) 
porții lui Moraru în afara go
lului, rezultă că Dinamo a me
ritat victoria chiar la acest scor, 
fiind evident superioară adver
sarei.

După ce Barba a cules min
gea din „capul" lui Cămătaru 
(min. 13) și Bălăci a ratat des
chiderea scorului intrînd în 
„unghi mort" (min. 23), contra
atacul lansat imediat de băcă
uani a adus mingea de la Șoi- 
man la ANDRONIC, în zona 
unde Varga și Rcdnic erau ab
senți (plecați în atac) și „yîrful" 
lui S. C. Bacău a înscris pe lin
gă Moraru : 0—1. Egalarea a 
survenit in min. 27, cînd NICO

A CONTAT STARTUL LANSAT
BUZĂU. 21 (prin telefon). O 

primă repriză la discreția Glo
riei. care, obsedată de poziția 
de .lanternă roșie", s-a năpus
tit asupra adversarului, ca un 
boxer decis să încheie contu
rile cît mai repede. Ambițioasă, 
harnică, puternic mobilizată, 
echipa locală a realizat în acest 
interval un fotbal cursiv si spec
taculos. A .plouat" cu cornere 
(11 pină la pauză) și cu ocazii 
la poarta unul excelent Iașko, 
dar au lipsit, de flecare dată, 
fle acea fracțiune de secundă, 
fie acea jumătate de metru ne
cesare pentru realizarea golului.

Impulsionată de un omnipre
zent Trandafir (cel mai bun de 
pe teren) si de un deosebit de 
activ Profir. Gloria s-a instalat 
In eareul oaspeților, trecindu-și 
In cont cel puțin trei ratări 
uriașe — Șumulanschi (min. 4), 
Stoichită (min. 8). M. Sandu 
(min. 14) — *i  o bară. Trandafir 
(mln. 15). In atari condiții, go
lul a venit logic. In min. 32, 
Inciaivul M. SANDU «peculind, 
din apropiere, o minge Inițial 
respinsa de Iașko șl „întoarsă*  
In extremis de Cramer.

După pauză, minute In sir. 
meciul si-a pierdut din frumu
sețea și dramatismul de pină 
atunci. Aducindu-$i aminte că 
e. totuși, o echipă de contra
atac „U" a ieșit mai mult la 
joc. dar nu va periclita poarta 
buzolană decit o singură dată, 
tlrzlu. cind Sabău (min. 85) a 
trimis cu puțin peste „trans-

DOUA PUNCTE DEOSEBIT DE
MORENI, 21 (prin telefon). 

O victorie meritată a echipei 
Flacăra Automecanica, cu atât 
mai prețioasă cu cit a fost re
alizată in fata unei formații 
recunoscută pentru jocurile 
sale bune reușite în 'deplasare. 
Numai că de data aceasta, F.C. 
Argeș nu a îndreptățit pe de
plin așteptările, mai cu seamă 
în prima repriză, cînd jucătorii 
de la Flacăra, dornici de vic
torie, au luptat din răsputeri 
pentru un rezultat bun în fața 
unei formații superioare, to
tuși din punct de vedere teh
nic si tactic. Echipa din Mo
ren] a avut inițiativa în pri
mele 45 de miniute : în min. 14,
C. Badea a executat o lovitură 
liberă, de la 18 m, foarte peri
culoasă, cu puțin pe lingă 
poartă. Avea să fie semnalul 
golului înscris în min. 26 : Ște
fănescu centrează de pe dreap
ta, Speriatu greșește intercep
ția și MARCU înscrie golul

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I

POLITEHNICA IAȘI — POIANA 
CIMPINA 6—0 (1—0): Agache 
(min. 34 șl 54 — ambele din 11 
m). Mazilu (min. 53), Pali (mln. 
60 și 66) șl Pavelluc (mln. 76).

PRAHOVA PLOIEȘTI — DU
NĂREA C.S.U. GALATI 3—1 
a—0): Gălățeanu (min. 12), Vlad 
(min. 47 și 89 — ultimul din 11 
m). respectiv Lupu (mln. 80).

STEAUA MIZIL - F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 5—2 
(3—0): Lazăr (mln. 31 șl 75 — 
ultimul din 11 m), Ciolponea 
(min.. 33 și 47), Galeș (min. 45), 
respectiv lamandi (min. 63) If- 
tode (min. 76).

MINERUL GURA HUMORULUI
— C.S. BOTOȘANI 1—1 U—1): 
Breniuc (min. 11), respectiv Co- 
rotea (min. 9).

UNIREA SLOBOZIA — OLIM
PIA RM. SABAT 1—1 (1—1):
Constantin (mln. 18), respectiv 
Ivana (min. 35).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
— F.C. CONSTANTA 2—1 (1—0): 
Petrache (min. 30 — din 11 m, 
și 79), respectiv Mihăilă (min. 65
— din 11 m).

F.E.P.A. 74 BtRLAD — ARI
PILE VICTORIA BACĂU 1—0 
(0—0): Sandu (min. 71).

C.S.M. SUCEAVA — CEAHLĂUL 
p. NEAMȚ 1—1 (0—0): Cristescu 
(min 62), respectiv Vasiiache 
(mln. 67).

UNIREA DINAMO FOCSANI — 
C.F.R. PAȘCANI 3—1 (1—0)'

Relatări de la: M. Macovei, O. 
Bălteanu, I. Tănăsescu, D. Bo- 
lohan, P. Constantin, Gr. Rizu, 
C. Burghelea, I. Mindrescu.

LAE l-a deschis în adîncime pe 
Cămătaru și tot el a reprimit 
balonul în 6 m, înscriind cu 
capul : 1—1. -Dinamo intră la 
pauză cu avantaj, in min. 36 
Ivanov faultindu-1 in careu 
pe Damaschin I, MOVILĂ 
transformînd lovitura de la 11 
m : 2—1 (min. 36).

Imediat după pauză, Barba se 
remarcă la două puternice șu
turi ale lui CAMATARU, dar 
în min. 68 el scapă balonul din 
mină, atacantul dinamovist 
înscriind în poarta goală : 3—1. 
Și tot CAMATARU (cel mai 
bun jucător de pe teren) avea 
să pecetluiască scorul parti
dei, înscriind din penally (min, 
74), după un fault asupra lui 
Movilă.

Paul SLĂVESCU

GLORIA BUZĂU 1 (1)
„U“ CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Gloria, teren foarte 
bun, timp ideal, spectatori — cir
ca 8 000. Șuturi î 16—8 (pe poartă 
9—1). Cornere : 14—5. A marcat 
M. SANDU (min. 32).

GLORIA : Lazăr — Comănescu, 
Mircea, TRANDAFIR, TULPAN — 
Șumulanschi, GHIZDEANU, Stol- 
ehlță, Cramer (min. 65 Balaban) 
— PROFIR, M. SANDU (mln. 77 
FI. Grigore).

„U“ : IAȘKO — Mezaroș, CIO
CAN, Popicu, Pojar — Bucur 
(min. 61 Dobrotă), Feșnic, SA- 
BAU, MUJNAI — Cîmpeanu H, 
Biro,

A arbitrat bine A. Porumbolu ț 
>a Bnle : C. Nistor (ambii din 
Vaslui) și C. Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene : GHIZ
DEANU, MUJNAI, ȘUMULAN
SCHI.

La speranțe : 5—3 (2—3).
• i

versa IA". Cu un Profir mal e- 
golst decit in prima repriză, ou 
un Ghizdeanu și un Cramer la 
capătul puterilor, Gloria n-a 
mai putut forța decit intre mi
nutele 75 șl 80, cind iarăși s-a 
remarcat Iașko, la «capul*  lui 
M. Sandu (min. 75) șl șutul vio
lent al lui Profir (mln. 79). Chiar 
dacă spre final a apelat la car
tea prudenței, Gloria a meritat 
pe de-a-ntregul această izbtndă,

Ovidiu IOANIȚOAIA

victoriei. Și in continuare. Fla
căra va avea două bune situații 
în min. 43 : pentru a doua 
oară. Speriatu pierde balonul, 
dar Balaur II respinge cu 
capul, la Ștefănescu, care tri
mite în brațele portarului. Ar- 
geseanul iși răscumpără greșe
lile, un minut mai tîrziu, cind 
deviază balonul expediat de 
Călin scăpat singur in fata 
porții.

După pauză, piteștenii au ju
cat mult mai bine, au avut cî
teva posibilități de a egala 
(min. 50 Bănuță ț min. 60 D. 
Ștefan ț min. 62 D. Zamfir s 
min. 76 șl 86 — două excelente 
situații de a înscrie ale lui 
Jurcă). însă, printr-o mare dă
ruire, jucătorii localnici au re
ușit să-și mențină avantajul re
alizat în prima repriză, final
mente eforturile lor și-au găsit 
materializarea în cele două 
puncte.

Mircea TUDORAN

1. Pollt. Iași 5 4 0 1 11-1 3
3-3 Steaua Mizil 5 4 0 1 13- 7 1

F. C. Constanța 5 4 0 1 9- 3 8
4. F.E.P.A. >74 5 4 0 1 5- 3 8
5. Prog. Brăila 5 3 0 2 11- 8 8
6. Prahova C.S.U . 5 3 0 2 6- 6 0
7. C.S.M. Suceava 5 2 12 7- 4 5
8. Olimpia R. S. 5 2 12 8- 5 5
9. Unirea Focșani 5 2 12 «- 9 5

10. Aripile Victoria 5 2 0 3 7- 6 4
11, Delta Tulcea 5 2 0 3 1- 7 4
12. Dunărea C.S.U. 5 2 0 3 7- 8 4
13. Ceahlăul P. N . 5 12 2 8-10 4
14. C.S. Botoșani 5 12 2 5- 8 4
15. Unirea Slobozia 5 113 3- 6 3
16. Minerul G. H. 5 113 4-11 3
17. Poiana Ctmplna 5 113 3-12 3
18. c.F.B. Pașcani 5 10 4 4- 8 2

SERIA A ll-a
PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI — A.S.A. Tg. MUREȘ 1—1 
(0—0, : G. Dumitru (mln. 79), 
respectiv Albu (ir«in. 58).

C.S. TÎRGOVIȘTE — I.C.I.M, 
BRAȘOV 3—2 (3—1) : Ploaie
(min. 25), Niculescu (min. 27), 
Gheoacă (min. 43), respectiv Ni- 
colae (min. 40) și Pătru (mim. 
85 .

GLORIA PANDURII TG. JIU — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0) : Andronache (min. 87).

GAZ METAN MEDIAȘ — SPOR
TUL MUNCITORESC SLATINA 
1—0 (0—0): Munteanu (min. 81 
— din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV —
I.M.A.S.A.  SE. GHEORGHE 1—0 
(1—01 : Hintea (min. 41 — din 11 
m'.

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — ELECTROPUTE- 
RE CRAIOVA 1—0 (1—0) : He-
gheduș (min. 11). '

F.C. INTER SIBIU — A.S. 
DROBETA TR. SEVERIN 2—1 
0—1) : Șoarece (min. 20), Moro-

4
GALATI, 21 (prin telefon). Joc 

frumos cu ritm alert și combi
nații reușite de ambele părți, 
dar si cu ratări incredibile din 
poziții extrem de favorabile. O- 
telul a pus accentul pe ofensivă, 
a acționat pe spatii largi, la 
multe acțiuni participînd și cei 
doi fundași laterali. C. Stan și 
Popescu. Replica Corvinulul s-a 
făcut simțită chiar din... primul 
minut, cînd Cojocaru s-a infil
trat printre fundași, a pasat lui 
Văetus. dar acesta a greșit țin
ta. Totuși. în prima repriză, gă- 
lătenli au avut inițiativa mai 
mult timp. înainta iii au ajuns 
deseori la poarta tui Ionltă. Insă 
portarul hunedorean a rezolvat 
cu succes situațiile critice din 
mln 6 (Rotaru — șut puternic), 
min. 31 (Agiu „cap"), min. 33 
(Rotaru — șut năpraznlc). In 
min. 35. apărarea Corvinulul a 
cedat: Ralea, pe partea dreap
tă, a ajuns la colțul careului, a 
pasat lateral lui ROTARU și 
„bomba*  acestuia a expediat ba
tonul in plasă: 1—0. După patru 
minute, Ionită are din nou emo
ții : Hanghiuc. de la 16 m. șu- 
tează puternic In bară, balonul 
revine la Antohi, aflat la 8 m, 
care reia pe lingă poartă! In 
min 43. panică la poarta gazde
lor. Insă Petcu, de la 9 m, a 
șutat slab și a ratat posibilitatea 
restabilirii egalității.

Și după pauză gălățenii au

A DOMINAT SPIRITUL OFENSIV
Partida din Giulești a avut 

o calitate care favorizează spec
tacolul fotbalistic : ambele for
mații au jucat pe atac, astfel 
că nu am mai asistat Ia acele 
cvasi permanențe dominări ale 
gazdelor și la defesiva delibe
rată a oaspeților. Rapidiștii 
(lipsiți de aportul lui Dumitru, 
Goanță, Cîrstea) au obținut o 
victorie cu multe emoții, pen
tru care au luptat cu toate 
forțele. Mai cu seamă în re
priza secundă, cind Victoria, 
mai proaspătă fizic și acționînd 
mai dar în atac, a domi
nat bune perioade, obligîndu-i 
pe I. Marin și coechipierii din 
compartimentul apărării să ac
ționeze cu maximă atenție, 
spre a evita egalarea. Aceasta 
a și plutit in aer, in min. 72, 
cînd Tălnar, singur în fața por
ții. la 8 m, a șutat puternic,

VALOROASE
FLACĂRA MORENI 1 (1)
F.C. ARGEȘ 0

Stadion Flacăra; teren foarte 
bun ; timp frumos, cald ; specta
tori — circa 6 000. Șuturi : 9—7 
(pe poartă : 5—1). Cornere : 3—3. 
A marcat MARCU (min. 26).

FLACARA : NEDEA — Preda, 
Năstase, C. Badea, Nistor — Ște
fănescu, CALIN, MARCU — Stol- 
ciu (min. 78 Aelenei), GÎNGU
D. Georgescu (min. 62 Paraschiv).

F. C. ARGEȘ : Speriatu — Voi
au, STANCU, D. Ștefan, Eduard 
— ST. BADEA, Balaur n (min. 
75 D. Toma), BANUTĂ — D. 
ZAMFIR, Radu n (min. 69 O- 
brașcu), Jurcă.

A arbitrat foarte bine I. Tăr- 
ean (Tg. Mureș) ; la Unle i M. 
Constantlnescu și V. AngheUoiu 
(ambii din București), ultimul 
eu greșeli in aprecierea ofsai
durilor.

Cartonașe galbene : D. ȘTE
FAN, PREDA.

La șperanțe : 1—o (1—0).

mete (min. 35). respectiv Păuna 
(min. 36).

CHIMICA TtRNAVENT — CAR
PAR MIRȘA 3—1 (0-0) : Osvath 
(mln. 73), Ogrean (mln. 83 — din 
11 m). respectiv Voieulet (mln. 
87 — din 11 m).

ROVA ROȘIORI — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 3—0 (2—0) 7
Ștefan (min. 21 șl 75) și Drăghicl 
(mim 44).

Relatări de la : D. Daniel, M. 
Avanu. P. Crlstea, M. Tacăl, p. 
Dumitrescu, A. Soare, I. ionescu,
I. Ducan T. Negulescu.

Progresul Vulcan 5 3 2 0 8-2 8
2. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 3 0 8-1 7
3. Inter Sibiu 5 3 11 S-3 7
4. Chimica Tîrn. 5 3 0 2 9-5 0
5. C. S. Tîrgoviște 5 3 0 2 10-7 0
S. ROVA Roșiori 5 2 2 1 8-5 0

7-8 Drobeta Tr. Sv. 5 2 12 8-0 0
Electroputere 5 2 12 5-3 5

9. I.C.I.M. Brașov 5 13 1 0-5 5
10. Gaz Metan 5 2 12 2-2 5
11. Mec. Fină Steaua 5 2 12 4-6 5
12. Pandurii Tg. Jiu 5 2 12 5-8 5
13. Automatica 5 2 0 3 4-7 4
14. Tractorul Bv. 5 12 2 2-5 4
15. I.M.Â.S.A. Sf. Gh. 5 2 0 3 3-8 4
16. Carpați Mîrșa 5 113 6-8 3
17. Autobuzul 5 113 4-7 3
18. Sp. Muncit. 5 10 4 3-8 2

SERIA A lll-o
F.C, MARAMUREȘ BAIA MA

RE — MINERUL CAVN1C 3—1 
(2—0): Balaș (mln. 30), Boricea- 
nu (min. 36). D. Moldovan (min. 
48), respectiv Rus (min. S6).

MUREȘUL DEVA — AURUL 
BRAD: 2—1 O—0): Ștefănescu
(mln. 28), Iordache (miș. 76), 
respectiv Sabău (mln. 59).

STEAUA C.F.R. CLU.I-NAPOCA 
— OLIMPIA SATU MARE 1—1 
(0—1) : Boca (min. 87). respectiv 
Gerștenmayer (min. 24).

C.S.M. REȘIȚA — C.I.L. SI- 
GHET 3—1 (0—0): Uțiu (min. 51),

OTELUL GALATI 1 (1)
CORVINUL ' 1 (0)

Stadion Oțelul ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 13 000. Șuturi : 24—10 (pe 
poartă : 16—3). Cornere : 10—3.
Au marcat : ROTARU (min. 35), 
respectiv NICȘA (min. 70).

OȚELUL : Călugăru — C. Stan, 
ANGHELINEI, AGIU, Popescu — 
Mihuț, Burcea, ROTARU, Han
ghiuc — RALEA, Antohi (min. 
55 Valșcovici).

COBVINUL : IONIȚA — Tîrno- 
veanu, STROIA, Dubinciuc, Ba
dea — NICȘA, Petcu, KLEIN — 
GABOR, Cojocaru (min. 52 Boz- 
ga), Văetuș (min. 70 Mateuț).

A arbitrat bine I. Igna ; Ia 
linie : I. Ferenczi (ambii din Ti
mișoara) și A. Gheorghe (P. 
Neamț).

La speranțe : 0—0.

fost mal insistenti. Valșcovici a 
intrat In teren, însă Corvinul a 
contraatacat periculos șl In min. 
70 a egalat: NICȘA a ajuns pină 
la marginea careului advers, a 
șutat puternic, balonul a-a lovit 
de un apărător, care a schimbat 
traiectoria balonului, Călugăru a 
fost prins pe picior greșit și 
mingea a poposit in plasă.

Pompiliu VINTILA

RAPID î (1)
VICTORIA 0

Stadion Giulești ; teren bun ;
timp frumos ; spectatori — circa
17 000. Șuturi : 14—11 (pe poartă c 
6—5). Cornere : 8—5. A marcat 
MANEA (min. 8).

RAPID : MÂNU — MARINES
CU, Grigore, I. MARIN, Bacoș — 
IVAN, ȚIRA, Pistol — Manea 
(min. 79 St. Popa), Damaschin H, 
Tîrban (mln. 73 Niță).

VICTORIA i Nițu — Vlad, MI- 
REA, ZARE, Topolinschi — BA
LAUR I, L. Săndoi (min. 76 
Adolf), Ursu — ȚĂLNAR, Augus
tin (min. 46 Nica), IORDACHE.

A arbitrat satisfăcător G. Io
nescu ; la linie : N. Voinea șl 
M. P. Dan (toți din București).

Cartonașe galbene : DAMAS
CHIN H, L. SANDOI.

La speranțe : 1—0 (0—0).

dar Mânu a avut un reflex de 
excepție, respingînd balonul în 
corner. Giuleștenii deschiseseră 
destul de repede scorul, in min. 
8, cînd MANEA a executai pla
sat, cu efect, o lovitură liberă 
de la 18 m și balonul s-a dus 
in plasă în stingă tot Nițu. 
în continuare, superioritate a 
gazdelor, întreruptă de ieșirile 
în atac ale Victoriei. Notăm, 
dintre fazele mai importante > 
cursă Tălnar, centrare, și O. 
Grigore trimite în corner (min. 
20), șut din întoarcere Țîrâ 
(min. 25), bună intervenție 
Nițu ? centrare în diagonală 
Țîră, Damaschin II șut pe lingă 
poartă (min. 45).

După pauză, Victoria are mai 
multe acțiuni periculoase : în 
min. 59 (Țălnar), apoi acea a- 
mintită fază din min. 72 și în 
min. 77 (Iordache). Feroviarii 
au o „zvîcnire" în min. 82, cind 
obțin trei cornere consecutive. 
La cealaltă poartă (min. 88) 
Iordache trimite „peste", de la 
8 m, din întoarcere. Deci, un 
meci plăcut de urmărit, cu faze 
Ia ambele porți și cu o desfă
șurare sportivă.

Eftimie IONESCU

Jacotă (mln. 64 și 88 — ambele 
din 11 m), respectiv Giirbe (min. 
80).

GLORIA BISTRIȚA — ARMA
TURA ZALĂU 2—0 (1—0) : Florea 
(mln. 41 — din 11 m), Coman 
(min. 46).

STRUNGUL ARAD — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 2—2 (1—1)7 
Nedelcu II (min. 40) și Stocaci 
(min. 73) pentru Strungul, res
pectiv Bolba (min. 25). Varga 
(min. 84).

UNIO SATU MARE — C.S, 
U.T. ARAD 3—C (0—0): Btelnbln- 
der (mln. 65 și 76 — ambele din 
11 m) si Czlrbusz (mln. 79).

DACIA MECANICA ORA ȘTIE 
— METALUL BOCȘA 5—1 (2—0)4 
Hafeganu (min. 23 șl 52 — am
bele din 11 m). Onlga (min. 44). 
Vesa (mln. 47). Moldovan (min. 
59). respectiv Roșea (mln. 17).

MINERUL PAROȘENI — F.«.
BIHOR 2—0 (0—0): Crăciun (min. 
52 și 86).

Relatări de ia: A. Crișan, L 
Simlon. I. Lespuc, P. Fuchs, L 
Toma, N. Străjan, Z. Co vacs, L 
Siminie, V. Purice.

puncte.

1. Gloria Bistrița 5 4 10 0- 1 *
2. Min. Paroșeni 5 3 11 1- 3 7
3. C.S.M. Reșița 5 3 11 8- 3 7
4. „Poli*  Tim. 5 2 3 0 8- 0 7
5. Dacia Orăștie 5 3 0 2 9- 6 6
6. Strungul Arad 5 2 2 1 6- 6 6
7. F. C. Maramureș 5 2 12 9- 5 S
8. Unio Satu Mare 5 2 12 7- 5 1
9., Steaua C.F.R. 5 2 12 6- 7 6

10. Minerul Cavnic 5 2 0 3 11- 9 «
11. Metalul Bocșa 5 2 0 3 8- 9 6
12. Mureșul foeva 5 2 0 3 4- 0 6
13. U.T.A. 5 2 0 3 3- 9 6
14. Olimpia S. Mare 5 12 2 3- 9 6
15. Aurul Brad 5 113 3- 5 3
16. Armătura Zalău 5 113 4- 7 3
17. F. C. Bihor •) 5 2 12 5- 4 2
18. C.I.L. Sighet 5 0 2 3 2-10 2

*) Echipă penalizată cu trei



Etapa a Il a în Divizia A de volei (f)

CAMPIOANELE AU CÎȘM Șl DtlIBIIIl
Ieri, în Divizia A de volei fe

minin, au fost programate parti
dele etapei a n-a.

Grupa I valorică
CSU-IMN GALAȚI — UNIVER

SITATEA C.F.R. CRAIOVA 2—3 
(—6, —11, 10, 10, —6). Așteptat cu 
deosebit interes, derbyul etapei a 
oferit' celor peste 1 500 de spec
tatori o dispută agreabilă șl an
trenantă, cu numeroase momente 
de suspens șl faze de mare spec
taculozitate. Cu un sextet mal 
omogen, craiovencele au etalat 
de la Început excelente valențe 
tehnlco-tactlce, domlnlndu-șl ad
versarele pe toate planurile și 
reușind să-și adjudece cu ușurin
ță primul set. următorul va fi 
mai echilibrat, după un 4—0 pen
tru gazde scorul „s4rlnglndu-se“ 
pînă la 11—11, campioanele punc
tând însă decisiv în final. în se
turile 3 și 4, lupta a fost de-a 
dreptul dramatică. Animate de 
Speranța Găman, gazdele izbu- 
tesc, cî nd nimeni nu mal cre
dea, să restabilească egalitatea, 
pe fondul unei relaxări a oaspe- 
telor, care, Insă, In setul deci
siv (fără istoric) revin puternic, 
sesizind că gălățencele nu mai 
pot da replica firească, In urma 
eforturilor depuse pentru obține
rea egalării. Arbitrii M. Stamate 
Șl C31. Murgulescu au condus 
corect echipele : CSU-IMN — Ga
briela Cojocaru (Emilia Nedelcu), 
Daniela Dinică, Crlna Răuță, 
Speranța Găman, Ileana Berdilă 
(Simona Sîngergean), Cristina 
Buzllă ; UNIVERSITATEA C.F.R. 
— Gabriela Dumitrescu, Iullana 
Enescu, Carmen Cuejdeanu (Tan- 
ța Drăgol), Monica Șușman, Eu
genia Cotescu (Mirela Nlstor), 
Mlrela Popoviciu. (Telemac 81- 
BIOPOIi — coresp.).

DACIA PITEȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI 3—0 (9, «, 5). Peste 
2 000 de spectatori au asistat, in 
Sala Sporturilor, la primul joc 
susținut pe teren propriu de e- 
cMp*  locală In prima grupă va-

• In etapa a 6-a a campiona
tului Turciei, Galatasaray Is
tanbul, adversara Universității 
Craiova ta Cupa U.E.FA„ a dis- 
pti>’ cu scorul de 2—1 de Fener
bahce prin golurile marcate da 
Rărit (min. 64) șl ugur Fene 
(mln. #4), respectiv Senol (mta, 
’ ITALIA (et. 2). Ascoll — Em- 
poli 0—1, Atalanta — Roma 0—1. 
Como — Torino 1—1, Florentina
— Sampdoria 2—0, Internazionale
— Brescia 4—0, Juventus — Avefl- 
lino 3—0 Napoli — Udinese 1—1, 
Verona — Milan 1—0. In clasa
ment conduc Juventus șl Empoll 
cu cite 4 d.

ANGLIA (et. 7). Arsenal — 
Oxford 0—0, Aston Villa — Nor
wich 1—4. Chart-ton — Coventry
1— 1. Chelsea — Nottingham Fo
rest 2—6 !, Leicester — Totten
ham 1—2. Manchester City — 
Q.p. Rangers 0—0, Newcastle — 
Wimbledon 1—0. Southampton — 
Liverpool 2—1, Watford — Shef
field Wednesday 0—1. West Ham
— Luton 2—0 (rezultatul me
ciului Everton — Manchester U- 
nlted nu ne-a sosit). Pe primele 
locuri : Nottingham 16 p, Nor- 
vich 14. Liverpool ri West Ham 
cu cite 13 p : pe ultimul loc ; 22. 
Aston Villa 3 p.

R.F. GERMANIA (et. T). Hom
burg — Ntlmberg 2—0. Mannheim
— Hamburger S.V. 2—2, Leverku
sen — Kaiserslautern 1—0. Ba
yern MUnchen — M&nchenglad- 
bach 3—1, Frankfurt — Bremen
2— 2, Schalke — Dortmund 1—1. 
Stuttgart — Dusseldorf 3—0, 
Uerdingen — KMn 3—1. Blau 
Weiss — Bochum 0—0. Pe pri
mele locuri : Bayern MUnchen 
12 p. Leverkusen 11 P, Stuttgart, 
Hamburger S.V. (rt Bremen eu 
cite 1# r> : ne ultimul loc : iz. 
NUrnberg 2 p.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— VOINȚA CLUJ-NOPOCA 
12—11 (2—2, 3—4, 3—2, 4—3). 
Rezultatul este elocvent în 
privința disputei. Au Înscris • 
Chiru 5, Mușat 2, Neagoe 2, 
Tschiltsche 2. Bărbulescu (P) 
Colceriu 5, Sebok 3. Pop, Far- 
kaș, Mujnai. Arbitri : Șt. Ka- 
racsony — A. Gere.

RAPID — VOINȚA 8—7 
(5—0, 3—2, 0—1, 0—4). Ferovi
arii se distanțaseră copios, 
slmbătă, pentru ca de- la 8—2 
să ajungă la... mari emoții în 
final. Realizatori : Jianu 2,
R. Tufan 2. Ungureanu 2, Die, 
Arsene (R), Colceriu 3, Pop 2, 
Sebok, Marosi. Au condus Șt. 
Karacsony — A. Gere.

CRIȘUL — PROGRESUL 15—8 
(1—0, 4—2, 5—2, 5—4). Inter
naționalul Costrăș — cel mai 
bun și mai eficace din apă, 
cu șapte goluri. Panica 3, 
Gordan 3. Kiss, Fărcuță (C), 
Chiru 2. Slaciuc 2, Bărbulescu, 
I, Ionescu, Tschilische, Clin- 
ceanu. Au arbitrat B. Băjena- 
ru —■ V. Goian.

în ultima regată de canotaj a sezonului, la lași

NUME NOI PENTRU LOTURILE NAȚIONALE
IAȘI, 21 (prin telefon). In 

decorul pitoresc al Lacului Do
robanț — datorită condițiilor 
favorabile, federația de specia
litate va organiza aici tot mal 
multe competiții — s-au dispu
tat Campionatele Naționale 
pentru ambarcații mici. De la 
startul Acestei competiții, care 
a avut un declarat caracter de 
selecție în vederea completării 
loturilor reprezentative, aU lip
sit/ cu o singură excepție, con- 
sacrații (medaliații la C.M. de 
la Nottingham). Excepția de 
care vorbeam se numește Ma
ria Sava, campioană a lumii în 
proba de simplu (cat. ușoară), 
care a primit provocarea „out-

CAMPIONATELE DE
(Urmare din pag. 1)

Este adevărat că sportivii 
noștri fruntași, care se pregă
tesc pentru Campionatele Mon
diale de la Sofia, au ca obiec
tiv realizarea unor performanțe 
marine la competiția majoră 
a anului, în oare se vor întrece 
cu cei mai buni sportiv' ai lu
mii, dar așteptam oricum o 
comportare superioară la ..na
țio nale“.

Să mai menționăm faptul că, 
la multe categorii, s-au afirmat 
juniorii, chiar Și la categoriile 
maî mani, dar unii dintre ei 
(mai puțin Dumitru Negreanu 
și Alilla Czanka, la categoriile 
m'ci) nu sînt încă la nivelul 
cerințelor internaționale.

Rezultatele tehnice ale ultime
lor reuniuni. CAT. 67,5 kg 7 1. 
Dumitru Țirdea (Rapid Buc.) 
302,5 kg, 2. Vaslle Roșu (Chim- 
pex Constanța) 300 kg, 3. Daniel 
Murărefu (Rapid Buc.) 300 kg; 
smuls 7 1. Victor Roșu (Olimpia 
Buc.) 135 kg, 2. Vaslle Roșu 132,5 
kg, 3. Llviu Muntean (Gloria 
Bistrița) ; 132,5 kg aruncat : 1.
Țirdea 170 kg, 2. Roșu 167.5 kg, 
3. Mufărețu 167,5 kg. CAȚ. 75 kg:
1. Andrei Socaci (Dinamo Buc.) 
315 kg, 2. Cristian Oprea (Olim
pia) 310 kg, 3. Constantin Ștefan 
310 kg (Olimpia) ; smuls : 1. ște
fan 142,5 kg, 2. Socaci 140 kg f. 
3. Oprea (Olimpia) 140 kg ; a- 
runcat 7 1. Socaci 175 kg; 2. O- 
prea 170 kg, S. Nlcolae Nită 
(Steaua) 167,5 kg. CAT. 82,5 kg :
1. Constantin Urdaș (Dinamo 
Buc.) 347,5 kg. 2. Dumitru Agache 
(Olimpia) 335 kg. 3. Costică 
Gheorghe (Steaua) 332.5 kg; 
smuls : 1. Urdaș 155 kg, 2. Gheor
ghe 147,5 kg 3. Sorin Anghel (Di
namo Buc.) 145 kg ; aruncat 1 1. 
Urdaș 192.5 kg. 2. Agache 190 kg, 
3. Gbeorghe 185 kg. CAT. 90 kg :
1. Dumitru Petre (Steaua) 355 kg,
2. Petre Becheru (Steaua) 345 kg.
3. Daniel Șuteu (Steagul Roșu 
Brașov) 340 kg : smuls : 1. Petre 
165,2 kg. 2. Șuteu 155 kg, 3. Ni- 
colae Osiac (Olimpia) 150 kg ;

aruncat : 1. Becheru 200 kg, 2.
Petre 190 kg, 3. Șuteu 185 kg.
CAT. 100 kg : L Nicu Vlad 

lorică. Praclicind un joc frumos, 
cu faze spectaculos :e, Dacia — 
in formația : camelia Deică, Fe
licia Popescu, Mihaela Marian, 
Mariana Miron, Victoria Banciu, 
Dana Marinescu (Corina Holban)
— a dispus lejer de fosta cam
pioană, de la care s-au detașat 
Any Ene șl Doinița Dlmofte. Ar
bitri : V. Tilcă - C. Manițiu 
(Narcisa FETEANU — coresp.).

CSM LIBERTATEA SIBIU — 
PENICILINA IAȘI 1—3 (—9, 4,
—12, —3). După 6—1 tn setul I, 
slblencele n-au mal putut face 
față jocului bun la fileu al ie- 
șencelor. Acestea s-au relaxat și 
au scăzut mal apoi, dar au echi
librat jocul In setul 3, din finalul 
căruia au preluat complet iniția
tiva. Remarcate : Anca Beșta, Li
liana Șerban șl Anca Ștefan de 
la gazde. Marcela Olteanu, Da
niela Donciu și Gabriela Copcea 
de la oaspete. Arbitri : V. Dumi
tru — I. Covaci. (Iile IONESCU
— coresp.).

Grupa a ll-a valorică
• FARUL CONSTANȚA — CHI

MIA RM. VILCEA 3—0 (7, 7, 5). 
Joc frumos al gazdelor. Remar
cate : Maria Enache, Mădălina 
Clorbaru, Ileana Geambașu, res
pectiv Camelia Iliescu șl Marile- 
na Dubinciuc (C. POPA — co
resp.). • OLTCIT CRAIOVA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—2 (10, 12, —5, —8, 13). Victorie 
meritată Intr-un joc cu multe 
răsturnări dez situații. Aurelia Do- 
bre șl Roxana Oprea, respectiv 
Elena Negulescu și Elen Dlaconu 
au fost cele mal bune. (Șt. GUR
GUI - coresp.). • GIGCL BRA
ȘOV — F LAC ARA ROȘIE BUCU
REȘTI 1—3 (8, —17, —3, —7). Mal 
experimentate, bucureștencele 
s-au impus grație jocului combi- 
nativ tn atac șl blocajului mal 
sigur. Evidențiate de la învingă
toare Viorica Btrsășteanu, Viori
ca Niculescu, Corina Olteanu, 
respectiv Dorina Crăciun, Dana 
Nlcolaeseu-Ninacs și Mariana Mo- 
raru (C. GRUIA Ș- ooresp.).

siderilor" (ce-i contestau, pu
blic, supremația), demonstrîn- 
du-si astfel superioritatea netă.

Cea mai încărcată de drama
tism dintre toate cursele a fost 
cea de seniori, cu o sosire ex
trem de strînsă, dominată de 
finișul viguros al lui Dimitrie 
Popescu, care a spulberat ast
fel iluziile celorlalți preten- 
denți. Să consemnăm și primul 
titlu national în contul gazde
lor de la CSM Iași (în proba 
de senioare), care pune astfel 
pecetea performantei peste un 
centru nautic tlnăr. înființat 
acum trei ani.

Cum spuneam, competiția, la 
care s-au aliniat 110 fete și 70

HALTERE-SENIORI
(Steaua) 405 kg, 2. Constantin 
udrea (Steaua) 337,5 kg (rec. ju
niori H), 3. Aurel Covaci (Ra
pid Buc.) 322,5 kg ; smuls : 1. 
Vlad 185 kg, 2. Udrea 157,5 kg, 
3. Covaci 142,5 kg ; aruncat : 
1. Vlad 220 kg (a ratat a treia În
cercare la 230,5 kg), 2. Covaci 
180 kg, 3. Udrea 180 kg. CAT. 
110 kg. 1. Vaslle Groapă (Steaua) 
365 kg, 2. Florin Udrea (Steagul 
Roșu Brașov) 305 kg, Petre 
Tufă (Dinamo) a ratat de trei 
ori la smuls ; smuls : 1. Groapă 
160 kg, 2. Udrea 145 kg ; aruncat: 
1. Groapă 205 kg, 2. Tufă 200 kg, 
3. Udrea 160 kg. CAT. +110 kg :
1. Teodor Popa (Steaua) 350 kg,
2. Florin Arsene (Rapid) 330 kg,
3. Augustin Cullcl (Olimpia) 33# 
kg ; smuls : 1, Popa 160 kg, 2. 
Cullcl 150 kg, 3. Arsene 145 kg ; 
aruncat ; 1. Popa 190 kg, 2. Ar
sene 185 kg, 3. Cullcl 180 kg.

PRIMUL TURNEU LA POLO
(Urmare din pag. 1)

mai mare dacă Gh, Popescu 
nu ar fi respins în ultima 
parte multe baloane grele. Au 
punctat Hagiu 5, Răducanu 3,
E. Ionescu 2. Ș. Popescu (D), 
Geantă 3. Ghiță, Nuțu. Arbi
tri : V. Median — V. Burdea.

DINAMO — CRIȘUL ORA
DEA 8—6 (1—1, 2-2, 2—1. 
3—2). Chiar dacă cele întîm- 
plate în zilele precedente nu 
prea lăsau să se întrevadă 
așa ceva, noua ediție a „eter
nului derby“ din ultimii ani a 
fost, duminică, o partidă ten
sionată. decizia venind spre 
final, după o suită de răstur
nări de situații, "cu risipă de 
energie de ambele părți, cu 
reușite spectaculoase, dar si 
cu ratări aproape Incredibile. 
Bihoreni. deși lipsiți de apor
tul rutinatului Garofeanu, au 
jucat Viguros și. beneficiind 
de un portar (Rada) inspirat 
de astâ-dată au condus sau

ȘUBA - ROMANIȘIN, 
REMIZĂ

în runda a ll-a a tur
neului internațional de șah ce 
se desfășoară la Szirak (Un
garia), marele maestru român 
Mihai Șubă a remizat cu Ro- 
manișin (U.R.S.S.). egalitatea 
fiind consemnată" și în parti
dele Ftachnick — Noguedras, 
Spraggett — Rodgers, Garcia 
Palermo l-a învins pe Psahis, 
Smejkal a pierdut la Pinter 
și Adorjan la Flear. în cla
sament conduce Lev Psahis 
(U.R.S.S.) — cu 7,5. Mihai 
Șubă se află pe locul 6. cu 
5.5.

BALCANIADA DE CICLISM
SOFIA, 21 (Agerpres). — 

Proba individuală de fond, din 
cadrul Campionatelor Balcani
ce de ciclism de la Kazanlîk a 
revenit sportivului bulgar 
Nencio Staikov, cronometrat 
pe distanta de 169 km ta 4 h 
27 : 02 (medie orară 35,900 
km). Pe locurile următoare 
s-au clasat P. Petrov (Bulga
ria) — la 4 : 27, Kanelopoulus 
(Grecia). Zaikov (Bulgaria), 
Jivkov (Bulgaria), Olimpia 
Celea (România) — toți la 
11 :01.

Cursa juniorilor, desfășurată 
pe 102 km, a fost dștigatA de 
iugoslavul V. Jechtaok ia 2h 
53 :56.

de băieți, a oferit posibilitatea 
unei vaste operații de depista
re a elementelor cu valoare si
gură. Antrenorii I. Bolcu, H. 
Constantinescu, V. Stefănescu 
(la fete) și P. Goliciu, E. Un- 
îguritu (băieți), operînd cu trei 
criterii de selecție — măsură
torile antropometrice, tehnica 
de vîslit, rezultatele în cursă 
— au prefigurat aid, la Iași, 
în aoeastă ultimă întrecere a 
anului, un nou eșalon de frun
te al canotajului nostru.

REZULTATE. Feminin — ju
nioare: 1. Doina Ignat (Steaua) 
6:08,0, 2. Georgeta Soare 'Me
talul Buc.) 6:11,1, 3. Dorina 
Cucoș (Steaua) 6:22,1; cat.- u- 
șoară: 1. Maria Sava (Voința 
Timiș.) 8:25,3, 2. Magdalena 
Nedelcu 8:52,5, 3. Edltha Som- 
kereky (ambele de la Voința 
Buc.) 9:06,3; senioare — 1. Ele
na Pintilie (CSM Iași) 8:21,5,
2. Ioana Călin (Voința Buc.) 
8:26,5, 3. Carmen Huțanu (Me
talul) 8:30,2. Masculin — juni
ori: 1. I. Șara (C.S.S. 2 Con
stanța) 5:44,0, 2. M. Voinoiu 
(Steaua) 5:48,2, 3. I. Borza 
(CSȘ Efeva) 5:51,4; tineret —
1. M. Curelea (Steaua) 7:17,5,
2. V. Robu (Dinamo) 7:28,1. 3. 
C. Pitringel (Dinamo) 7:42,2, 
ușoară — 1. I. Chcrciu (Steaua) 
7:39,5, 2. I. Dima (Dinamo) 
7:43,2, 3. N. Prepeliță (Oțelul 
Călărași) 8:11,4; seniori — 1. D. 
Popescu (Steaua) 7:30,5, 2. L. 

•Olah (Politehnica Timișoara) 
7:31,0, 3. M. Popescu (Steaua) 
7:31,7.

Ion CUPEN

au menținut echilibrul vreme 
bună, trecînd pe lingă des
prindere — pe contraatac, 
Pantea a ratat o mare ocazie 
—, cedând însă în ultima par
te. Un adevărat moment psi
hologic ai întîlnirli. în mln. 
22, cînd după ce Ardelean a 
reluat în bară, orădeanul Gor
dan a scăpat singur la cealal
tă poartă, șutind... tot în ba
ră ! Un moment folosit 
prompt de bucureștenl, care 
au luat avansul hotărîtor în- 
tr-un final cînd a contat mult 
rezistența : dacă Dinamo a
folosit 11 jucători (Simion — 
E. Ionescu, Răducanu, Moicea- 
nu, Hagiu, Ș. Popescu, Dan, 
Ardelean, Șerban, Găvruș, 
Olaru), Crișul a evoluat în 
aceeași formulă de la cap la 
cap (Rada — Fejer, Rat, Gor
dan, Costrăș, Pantea, Kiss). 
Realizatori : Hagiu 3. E. Io
nescu (real cîștig, ca și Simi
on, pentru bucureșteni) 2. 
Răducanu Moic.eanu, Ș. Po-

C.E. DE GIMNASTICA RITMICĂ
Concursul individual compus 

din cadrul Campionatelor Eu
ropene de gimnastică ritmică de 
la Florența a avut... două cîști- 
gătoare. la egalitate de punc
te : Bianka Panova și Li li 
Ignatova (ambele Bulgaria), 
care au totalizat cite 39,975 p 1 
Medalia de bronz a fost cuce
rită de sovietica Galina Belo
glazova, cu 39,875 p. Tinerele 
noastre reprezentante Floren
tina Butaru și Alina Drăgan

C.M. de șah KASPAROV
Cea de-a 18-a partidă a me

dului pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri Garri 
Kasparov șl Anatoli Karpov s-a 
încheiat cu victoria șalangerului, 
după efectuarea a 58 de mutări. 
Kasparov a atacat puternic re
gele advers, Karpov găsind, Insă, 
mereu mutări unice de apărare. 
De clteva ori campionul mon
dial putea torța ușor remiza prin 
repetarea poziției, dar el a că
zut victimă, pînă la urmă, do
rinței de a dștiga cu orice preț.

Iată partida : l.d4 Ctt ».c4 e# 
3.CC3 b# 4.CC3 Nt>4 5. Ng5 Nb7 
8.e3 h« 7. Nh4 N:c3+ #.b:c3 d«

C.E. DE BOX (juniori)
(Urmare din pag. 1)

Joerg Teiebe (R.D.G.), actua
lul campion mondial al junio
rilor, Cucerind titlul de cam
pion european, sportivul nostru 
reia șirul acestor frumoase vic
torii, ultimele fiind dobândite 
la ediția din 1978. Medaliei 
da aur a lui Fr. Vaștag 1 s-a 
adăugat în finale și una de ar
gint, obținută de Nicoiae Aliu- 
ță, depășit cu o decizie de 
4—1 de bulgarul Serafim Todo
rov. Astfel, bilanțul micii de
legații (7 sportivi) a juniorilor 
români la C.E. este remarca
bil : o medalie de aur, una 
de argint si două de bronz 
(realizate de frații Daniel și 
Marian Dumitrescu). Iată-i, în 
ordinea categoriilor, pe cei 12 
campioni : S. Todorov (Bulga
ria), 8. Golotian (U.R.S.S.), D. 
Drumm (R.D.G.). K. Dzlu 
(U.R.S3.), G. Akopian (U.R.S.S.), 
Fr. Vastag (România), S. Ka- 
ravoțev (U.R.S.S.), E. Eli- 
baev (U.R.S.S.), A. Kurnabka 
(U.R.S.S.), A. Shultz (R.D.G.), 
A. Golota (Polonia) și A. Pria- 
nlcinikov (U.R.S.S.). De remar
cai faptul că tradiționala Cupă 
Emile Gremaux, acordată celui 
mal bun boxer al competiției, 
i-a revenit campionului român 
Franclsc Vastag !

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Cursa de super- 

maraton desfășurată intre ora
șele Sparta șl Atena a fost cîș- 
tigată la cea de-a doua ediție a 
sa de către atletul grec Ioannls 
Kouros. cronometrat pe 20# km 
In 21h57:37.0.

CICLISM • Sovieticul Viaces- 
Lav Ekimov a stabilit pe velo
dromul olimpic din Moscova un 
nou record mondial In pToba de 
4 00 m eu timpul de 4:33,329. Ve
chia' record era de 4:33,307.
• Jeannie Longo a stabilit un 
nou record mondial al orei pe 
velodromul de la Colorado 
Springs (S.UA.), reușind să aco
pere tn 80 de minute 44,770 km. 
Vechiul record era de 43.082 km 
și aparținea sportivei olandeze 
Cornelia Van Posten.

CLASAMENT
1. DINAMO 5500 68-20 10
2. Steaua 5401 56-36 8
3. Crișul 5302 54-42 6
4. Rapid 5113 30-45 3
5. Progresul 5 1 1 3 40-63 3
S. Voința 5005 42-75 #

pescu. respectiv Gordan 2 
Kiss, Pantea, Costrăș, Fejer. 
Sarcină dificilă pentru arbitrii 
R. Timoc și V. Burdea. care 
au condus autoritar, dar ș! 
cu cîteva decizii discutabile.

STEAUA — RAPID 14—6 
(1—1. 5—3, 4—0, 4—2). O pri
mă jumătate de meci mai e- 
chilibrată. urmată de distanța
rea lejeră a primei echipe — 
mai tînără, plină de elan, cu 
un joc în permanentă mișcare. 
Ghiță a avut, din nou. șuturi 
puternice, mareînd de cinci 
ori, plus o dată în... proprie 
poartă, secondîndu-1 impecabil 
pe Angelescu — 4 goluri, cele
lalte fiind realizate de Bala
nov 2. Fruth 2, ©uculeț (S). 
R. Tufan 2, Florincescu 2. Ilie, 
Jianu. Au condus V. Medianu 
— V. Goian. 

au avut evoluții apreciate. câa- 
sîndu-se în final pe locurile 
8 (39,425 p) și, respectiv. 11 
(39,075 p). După disputarea 
celui de-al doilea tur prelimi
nar ta proba pe ansambluri, 
gimnastele din Bulgaria au 
luat o serioasă opțiune pentru 
cucerirea titlului, conducând 
ta clasament cu 19,963 p. In 
timp ce formația U.R.S.S. ocu
pă locul secund cu 19,900 p.

- KARPOV 9,5 8,5 !
9.Cd2 g5 10~Ng3 De7 11.a4 aS 
12.h4 Tg8 13.h:g5 h:g5 14.Db3 Ca# 
L5.Tbl RI8 lS.Ddl Nc6 17.Th2 Rg7 
18.cS b:c5 19.Nb5 Cb8 2O.d:e5 d5 
Sl.NeS Rf8 22.Th6 Cel 23-DhS f# 
24.Th7 Cg7 25.DI3 Ri7 26.D115+ 
Rf8 27.DI3 Rf7 2S.Th6 Ce8 29.e4 
g4 3O.Df4N:b5 3LT:b5Cd7 32.N:c7 
C:c5 33.De3 C:e4 34.C:e4 d:e4 
35.N:a5 fS 36.Nb4 Dd7 37.Dd4 TaT 
38.Th7+ Cg7 39.as Rg# 4O.D:dT 
T:d7 41.Th4 (Mutarea din pilc) 
Tgd# 42.C4 Tdl+ 43JRea Tel 44.a« 
TC2+ 45.Rel Ta2 46.Tb« Td3 47.cS 
Tal+ 43.RC3 Ta2+ 49.Rel gZ 
5O.f:g3 T:g3 Sl.Rfl Tg:g2 52.Ne# 
Tgca 53.c# Tal 54.TM f4 55.TM 
RfS 56.Tb5+ eS 57.Ta5 Tbl 58.a7 
e3 0—1.

Astfel, diferența de scor s-a 
micșorat la un punct : >,5—8,1 
In favoarea Iul Kasparov, căruia 
11 este suficientă șl egalitatea 
(ia—12) pentru păstrarea titluluL 
In partida de ari, a ll-a, Kar
pov conduce albele.
• La Riga, Iusupov șt Sokolov 

au remizat partida a #-a, sco
rul devenind 4,5—3.S ta favoa
rea primului. Mal stat de dispu
tat ( partide din totalul de 14.
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