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S-au încheiat Campionatele Mondiale de lupte greco-romane

VASILE ANDREI - MEDALIE DE ARGINT,
SORIN HERȚEA- MEDALIE DE BRONZ

BUDAPESTA, 26 (prin tele
fon). Duminică seara, la Sala 
Sporturilor de la „Nepstadion" 
s-au încheiat Campionatele 
Mondiale de lupte greco- 
romane. La această ediție, 
sportivii țării noastre au ob
ținut două medalii : una de 
argint, prin Vasile Andrei la 
categoria 100 kg, și una de 
bronz, prin Sorin Herțea Ia 
„82 kg" — un rezultat sub po
sibilități, determinat pe de 
o parte de comportarea neco- 
respunzătoare a unor sportivi 
români, iar pe de altă parte 
de arbitrajele surprinzător de 
incorecte, părtinitoare. Cum 
a fost cazul la categoria 100 kg, 
în care Vasile Andrei a fost 
învins cu 5—3 în finala cu 
Tamas Gașpar (Ungaria).

Celălalt luptător român care 
a concurat sîmbătă seara. in

Sorin Herțea

reuniunea finalelor de la 
primele 5 categorii, a fost So
rin Herțea. După ce îl învin
sese clar la puncte (8—3) pe 
Serghei Nasevici (U.R.S.S.), 
el a luptat pentru locul I în 
serie cu Tibor Komaromi (Un
garia). Cu un arbitraj evident 
părtinitor, Herțea a fost des
calificat cînd mai erau 14 
secunde, urmînd să concu
reze pentru medalia de bronz. 
A lipsit foarte puțin să i se 
refuze și aceasta, fiind desca
lificat împreună cu adver
sarul său, suedezul Magnus 
Fredriksson, in min. 5,27, la 
scorul de 1—1, cînd suedezul 
lupta evident pasiv. O deci
zie asemănătoare a fost dic
tată și în meciul lui Tibor Ko
maromi cu polonezul Bogdan 
Daras, înregistrîndu-se ast
fel un caz fără precedent în 
istoria campionatelor mondia
le — o ediție fără festivitate 
de premiere la o categorie. 
Seara tîrziu, Biroul executiv al 
F.I.L.A. a hotărît : la „82 kg“ 
sînt doi campioni mondiali 
(Komaromi și Daras) și doi 
medaliați cu bronz (Herțea 
si Fredriksson) I

Nicolae Zamfir (cat. 57 kg) 
a pierdut clar la puncte (0—12) 
meciul cu Teimuraz Kalimulin 
(U.R.S.S.), iar pentru locul 5 
l-a depășit la puncte pe Jong 
Ciong Lin (R. P. Chineză). 
Ștefan Negrișan .(68 kg), defa
vorizat de sorți și de arbitri în 
meciul cu Leon Zulfalakian

Vasile Andrei

(U.R.S.S.) — căruia i s-a refu
zat o acțiune de 3 puncte, acor- 
dîndu-i-se avantaj adversarului 
(rezultat final 3—5) —, l-a în
vins la puncte (5—1) pe polo
nezul Andrzej Barej. ocupînd 
locul 5.

In cea de a doua zi a fina
lelor, nici un luptător român 
n-a reușit să se califice în

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

finalele Campionatului Național fie «țimnastleâ ritmică

LA COTELE ÎNALTE
ALE MĂIESTRIEI
Sîmbătă și duminică, in Sa

la Floreasca au continuat în
trecerile finale din cadrul Cam
pionatului Național de gimnas
tică ritmică. Sîmbătă diminea
ța au evoluat gimnastele de 
categoria I pe echipe, la indi
vidual compus și pe obiecte.

Titlul de campioană naționa
lă a revenit unei echipe din 
provincie, Spartac-C.S.Ș. Ora
dea, ou 142,80 puncte (an- 
trenoare. prof. Carmîna Popes
cu), urmată de C.S.Ș. 1 Bucu
rești cu 142,40 p și de forma
ția asociației sportive Flacăra 
Roșie București, cu 136,55 p. 
Echipa din Oradea a ocupat 
primul loc pe podium datorită

Elena DOBINCA Florentina Butaru evoluînd cu 
mingea

Foto : Iorgu BĂNICĂ(Continuare in pag. 2-3)

România — Franța 3-20, în Campionatul F.I.R.A.

COMPORTARE SUB AȘTEPTĂRI 
A RUGBYȘTILOR NOȘTRI

37—9 cu Tunisia, 43—7 cu Por
tugalia — scoruri mari ; victo
rii necondiidente, fără urmări. 
Adevărul e că valoarea unei 
echipe nu se poate verifica de- 
cît în fața unor adversari tari 
și foarte tari. Iar XV-le Fran
ței face parte din această ca
tegorie. Ne-a dovedit-o, din 
plin, și sîmbătă pe stadionul 
Giulesti, reușind relativ ușor 
să surmonteze dificultățile unui 
teren alunecos, băltit, în care 
balonul era greu de stăpînit si 
de jucat. Francezii au cîștigat, 
fără drept de apel, cu 20—3 
(14—0), în fața unei echipe a 
României care, practic, nu s-a 
regăsit nici un moment. Cu 
toată bunăvoința pe care am

manifestat-o in ultimul timp 
față de echipă, cu toată înțe
legerea față de perioada de 
tranziție prin care trece re
prezentativa noastră la ora 
schimbului de generații, de data 
asta e timpul s-o spunem 
direct : XV-le nostru joacă în 
ultimul _Jimp slab (se înțelege, 
în fața unor adversari puter
nici). EI nu mai are nici pe 
departe valoarea echipei de 
acum 10 ani, să zicem. Am tot 
sperat că va depăși impasul în 
care se află. Dar, îa „examenul 
francez" de sîmbătă a dăzut.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag a 4-a)

„S3 zboare porumbel!, să docă-n zboru! for 
Mesaj de pace-n lume, de bine tuturor!4* 

„CUPA ANUL INTERNAȚIONAL
AL PĂCII"-0 AMPLĂ

MANIFESTARE POLISPORTIVĂ
Duminică, pe stadionul Tineretului din 

Capitală, au avut loc finalele „Cupei Anul 
International al Păcii", manifestare amplă, 
cuprinsă în numeroasele acțiuni cultural- 
sportive organizate — sub acest generic — 
pe întreg cuprinsul patriei. A fost o di
mineață cu soare blind, cu mii de compe
titori — pionieri, elevi, tineri din toate sec
toarele Capitalei — veniți pe acest cunos
cut si îndrăgit stadion. El au ținut să-și 
exprime și cu această ocazie dorința fier
binte de a trăi. munci și învăța 
într-o lume fără arme și fără războaie, ex- 
primîndu-și adeziunea deplină la strălucita 
inițiativă recentă a președintelui NICOLAE CEAUȘESCU pen
tru promovarea dezarmării, pentru asigurarea păcii în lume.

La ora 10 punct, „Ștafeta 
Păcii" alcătuită din zeci și zeci 
de atleți, cicliști, gimnaști, pur- 
tînd eșarfe multicolore cu În
scrisul „Anul Internațional al 
Păcii" a pătruns pe stadionul 
de la Sosea- Și în timp ce, spre 
înaltul cerului, se înălțau în 
zbor porumbeii trimiși de spor
tivii columbofili, un pionier re
cita, emoționat, în fața micro
fonului : „Să zboare porum
beii, să ducă-n zborul lor / 
Mesaj de pace-n lume, de bine 
tuturor !“

Organizatorii acestor frumoase 
finale — C.M.B.E.F.S., ceilalți 
factori cu atribuții în sport din 
Capitală — au alcătuit un bo
gat si variat program de în
treceri, de aplaudate demon
strații. Au fost și crosuri (la 
pionieri a cîștigat Daniel Daia 
de la Școala nr. 154) si meciuri 
de- volei (elevele prof. Antoa- 
neta Sidea de la Liceul D. Pe
trescu și-au adjudecat finala — 
2—0 cu echipa Lie. Energetic 
nr. 4), de handbal, de rugby. 
Dar, cele mai aplaudate, cele 
mai îndeaproape urmărite au 
fost reprizele de gimnastică. Cu

Ieri, in etapa a

lume.

tematică, desigur. Bunăoară, 
„Anul Internațional al Păcii" 
(Sectorul 1) „Copiii lumii do
resc pacea" (Sectorul 4, an
samblul de excepție, pregătit 
de prof. Constantin Pîrvu, de 
la Școala nr. 133. cu sprijinul 
activ al directoarei acestei uni
tăți de învățămînt, prof. Lucia 
Patachi si al directoarei ad
juncte, învățătoarea Nina Gri- 
gorescu). Au urmat apoi fru
moasa repriză de gimnastică a 
sectorului 2, intitulată „învățăm 
și muncim, pace noi dorim", șl 
ansamblurile sectoarelor 3. 5
și 6.

Finalele „Cupei Anul Interna
țional al Păcii" au fost o ade
vărată sărbătoare a sportului 
nostru de masă. întrecerile au 
început în primăvară, la aceas
tă competiție desfășurată șub 
egida marii Daciade participînd 
peste 80.000 de tineri si tinere. 
Finalele s-au desfășurat ieri, 
alternînd cu spectacole, iar cei 
mal buni primind cupe și di
plome avînd înscris pe ele cu- 
vîntul drag nouă tuturor : 
„PACE" !

Vasile TOFAN

10-a a Diviziei A de fotbal

VICTORII LA SCOR ALE GAZDELOR
25 de goluri în 7 meciuri F. C. Olt (egal la Ploiești), salveazâ onoarea

oaspeților © Victoria, Corvinul și F. C. Argeș obțin succese clare @ Flac^-a 
Moreni, învingătoare în „derbyul promovatelor" ® într-un singur meci, Ot» -• 

Galați înscrie mai mult decît în 9 etape

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Meciurile STEAUA - DINAMO și UN1V. 
CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC au fost 
amînate.

F.C. Argeș - Gloria Buzău 4-0 (1-0)
Oțelul Galați - Rapid 5-0 (3-0)
Flacăra Moreni - Jiul Petroșani 1-0 (0-0)
Chimia - „U" Cj.-N. 3-1 (2-0)
Victoria - S.C. Bacău 5-2 (2-0)
Corvinul - F.C.M. Brașov 4-0 (2-0)
Petrolul Ploiești - F.C. Oii 0-0

ETAPA VIITOARE
Miercuri, 29 octombrie

F.C. Olt - Steaua
Joi, 30 octombrie

Jiul — Sportul Studențesc
Chimia - Univ. Craiova

Duminică, 2 noiembrie
S.C. Bacău — Petrolul
,,U" Cluj-Napoca — Victoria
Dinamo — F.C. Argeș
Rapid — Flacăra bjoreni
F.C.M. Brașov — Oțelul Galați
Gloria Buzău - Corvinul

1. STEAUA 9 8 1 0 22- 3 17
2. Dinamo 8 5 3 0 27- 5 13
3. F.C. Argeș 10 6 1 3 13- 6 13
4. F.C. Olt 9 6 1 2 12- 6 13
5. Petrolul ie 4 3 3 11- 7 11
6. S.C. Bacău 10 5 1 4 14-15 11
7. Sportul Stud. 9 4 2 3 14- 8 10

8. Victoria 10 4 2 4 13-11 10

9. Corvinul 10 4 2 4 14-13 10
10. Oțelul 10 2 5 3 9- 6 9
11. „U“ Cluj-Napoca 10 4 1 5 12-13 9
12. Univ. Craiova 9 2 4 3 9-10 8
13. F.C.M. Brasov 10 4 0 6 6-13 8
14. Rapid 10 3 2 5 7-15 8
15. Chimia 10 3 1 6 15-23 7

16. Flacăra 10 3 1 6 7—T9 7

17. Gloria 10 3 0 7 9-31 6

18. Jiul 10 1 2 7 8-18 4

(Cronicile în pag 3'

Augustin, ca in zi
lele lui bune. El a 
animat atacul Vic
toriei. marcind do
uă din cele cinci 
aoluri ale echipei 
sale, lată-l i - scrii n- 
du-l pe acela din 
min. 33. cînd echi
pa învingătoare s-a 
desprins, la 2—0.
ne tabela de mur

eai
Foto :

Aurel D. NEAC-U



Divizia A de baschet feminin Concurs»! republican de marc fond la cotac'canoc

TINERELE JUCĂTOARE VILCENE
A

JR ȚINUT IN ȘAH PE VICECAMP10ANEI
Din etapa a III-a a Campionatelor Naționale de baschet se 

relevă scorul de 1—1 înregistrat între formațiile feminine Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vilcea (alcătuită în majoritate din junioare) 
și Voința București (clasată pe 
trecut). Rezultate : O- »

locul secund în campionatul

100 DE ECHIPAJE INTR-O
REGATA A DlRZENIEI!

I
I

I

I FEMININ. GRUPA 1-6

UNIVERSITATEA C.S.Ș.
ITORUL CLUJ-NAPOCA 
POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI
2—0 : 94—66 (41—38) si 88—62 
(51—39). ‘
cheiate 
campioanelor, datorită în 
cial apărării agresive, 
înscris : Jerebie 26+ 32. 
dor 19+13, Mărginean 
Misăilă 3+1 Enyedi 5+5, 
7+9,

VI-

Jocuri frumoase. în- 
cu victoriile nete ale 

spe- 
Au 

Șan- 
1+0, 
Popa 

Veres 5+2, Costanașiu 
14+2. Dragoș 8+19. Manasses 
6+5 pentru „U“, respectiv 
Roșianu 18+16. Zidaru 15+12. 
Făgărășanu 8+18, Dăian 12+8. 
Prăzaru-Male 2+0, Moldo- 
veanu 10+6. Fostelnicu 1+0. 
Arbitri : FI. Baloșescu și N. 
Gail. (Mircea RADU — oo- 
resp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VÎL- 
VOINȚA C.S.Ș. 2 

1—1 : 83—59
87—98 (38—47).

contradictorii :
au

CEA 
BUCUREȘTI 
(57—35) și 
Comportări 
sîmbătă. vîlcencele au fă
cut un joc de excepție, în
scriind de 10 ori din aruncări 
de 3 p ; duminică, a fost rtn- 
dul bucureștencelor să se 
impună, datorită in special 
plusului de experiență. Au 
înscris : Barbu 27+44 (!), Ma
nea 11 + 26, Alioman 15+0, Ni- 
colescu 6+10, Ionescu 14+6, 
Dodoc 6+0, Nițulescu 2+1, 
Preduțoiu 2+0 pentru Chimis
tul, respectiv — 
Jugănaru 
Angheluș 
Pană 4+4, 
Ian 3+0.
ROȘIANU — coresp.). 

POLITEHNICA C.S.S.
MISOARA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 1—1 : 72—71 (32—34) și 
58-68 (27—38). Puțin le-a lip
sit bucureștencelor să ob
țină victoria în ambele zile. 
Sîmbătă, ele au condus cu 
69—57 (min. 35) și doar fina
lul foarte bun al timișorence- 
lor a decis victoria acestora. 
A doua zi, oaspetele au domi
nat permanent. Au înscris : 
G. Nagy 14+12, V. Chepețan 
14+12, Szigety 16+8, Grădina
ra 2+12, Jitaru 6+0, Becea 
12+0, Bachner 8+0, Bodea 
0+11, Stamin 0+3 pentru gaz
de, respectiv Cristea 18+18, 
Stingă 13+8, Marinache 17+12, 
Gavriliuc 10 + 2, Sipoș 6+13, 
Popa 7+6, Simioană 0+9. Ar
bitri : C. Pop si B. 
(C. CREȚU — coresp.).

Borș 18+36. 
9+21, Filip 7+24, 
10+7. Urogdi 0+6, 
Apostol 6+0, Cocîr- 
Ionescu 2+0. (D.

TI

Roșea.

GRUPA 7-12

RAPID-PROGRESUL 
REȘTI — CRIȘUL 
2 ORADEA 2—0 : 90—58 (52— 
36) și 79—60 (45—45). Victorii 
nete ale echipei feroviare, po
sesoarea unui lot valoros și 
experimentat. La Crișul se

BUCU- 
c.s.ș.

resimte încă întinerirea brus
că a lotului, din care fac a- 
cum parte șase junioare. Coș
getere : Trică 22+19, Lefter 
20+10, Popa 15+14, Aiixandru 
11+11 de la Rapid, respectiv 
Chvatal 8+21. Cutuș 12+11, 
Balogh 14+11. Arbitri : M. 
Dimancea — A. Cuțov (care 
și-a făcut cu acest prilej un 
debut promițător în Divizia 
A) și Z. Raduly — A. Cuțov.

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
REȘ — VOINȚA --------------
1—1.- “ “ ::. .
(47—44). Coșgetere : Olasz
22+ 22. Mathe 23 + 27. M. Nagy 
18+19, Fărcaș 13+17 de la 
gazde, respectiv Hinda 26 + 32, 
Grecu 23+10, Grunwald 9+27, 
Cicio 6+14. (A. SZABO — co
resp.).

ROBOTUL IPEP C.S.Ș. 
CĂU - ------------ ---------
MARE 
și 74—62 (41—32).
Rusu 31 + 27. .
Lionte 17+13 de la gazde, res
pectiv Szocs 20+18, 
13+9, Pașcu 9+14. (E. TEIRAU
— coresp.).
• în Divizia masculină A 

s-au înregistrat următoarele 
rezultate, grupa 1—6 : Steaua
— ICED CSȘ 4 Buc. 102—75 
și 101—94 ; Dinamo Oradea — 
Dinamo Buc. 93—111 și 98—102; 
Farul — Rapid 106—96 și 84- 
72 ; grupa 7—12 : „U“ CSȘ Vi
itorul Cluj-Napoca — Politeh
nica Sp. Studențesc Buc. 95— 

104 și 90—85 ; z Ramira Baia 
Mare — Acad. Militară Meca
nică Fină Buc. 74—92 și 88—90; 
CSU Balanța Sibiu — Politeh
nica CSȘ Unirea Iași 82—67 și 
90—77.

BRAȘOV
: 77—75 (43—31) și 88—94 

Coșgetere :

BA-
MOBILA C.S.Ș. SATU 
2—0 : 83—65 (43—29)

~ Coșgetere:
Lupașcu 16+16,

Szenes

VOLEIBALIȘTII
In campionatul masculin al 

primei divizii de volei, dumi
nică au fost programate 4 par
tide: una in grupa I valorică 
(întrueit meciul Steaua Bucu
rești — Explorări Știința Baia 
Mare, 3—0, s-a jucat în devans, 
iar cel dintre Elcond-Dlnamo 
Zalău și Dinamo București a 
fost amînat pentru joi 30 oc
tombrie $1 se va juca in Capi
tală, în locul celui din retur) 
și toate cele 3 din grupa a II-a 
valorică. Iată rezultatele :

Grupa I valorică
A.S.A. ELECTROMURES TG. 

MUREȘ — UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA 3—1 <14, 2, 
—15, 11). La prima apariție în 
acest campionat în fața propri
ilor suporteri, jucătorii mure
șeni au făcut un joc bun, re
ușind o victorie extrem de pre
țioasă. In primul set. cu toate 
că au condus cu 5—2 și 10—7,

CH

Concursul republican de 
mare fond e o frumoasă regată 
de toamnă, un maraton al ca- 
iaciștilor și 
trecerile din 
desfășurat pe 
lingă Pitești, 
trivnică. După 5000 m, 
porterul — care urmărea de pe 
mal disputa băieților — se cam 
săturase de ploaie. După 10.000 
m, se întreba dacă există o re
gulă ca ploaia să fie însoțită 
și de vînt. După 15.000 m. nu
mai întreba nimic. Iar 
20.000 m, se interesa de 
tate.

Rezultatele spuneau 
„flotila" noastră de 
canoe se prezintă bine la acest 
test de voință, de forță, de 
combativitate. Mai spuneau 
că pe lingă sprinteri buni, a- 
vem și fondiști recunoscuți. 
Dovadă medaliile de aur, 
argint și bronz cucerite vara 
trecută la C.M. din Canada. 
Asta în linii mari. în plan 
particular, rezultatele evi- 
dențiau — la caiac-simplu 
fete, spre exemplu — for
ma ascendentă a tinerei 
noveva Marinache de la Stea
ua, clasată pe primul 
după o cursă bine gindită, 
după o perioadă cînd o tot a- 
flam fie într-un echipaj de 
caiac dublu, fie într-un caiac 
de patru. Ambițioasă, deci 
aplaudată, a fost și cursa bă
ieților aliniați la startul pro
bei de caiac simplu. Dorin So
roceanu (Dinamo), Dumitru 
Bercea (Steaua) și Ion Milo- 
soiu (Dinamo) au fost anima
torii întrecerilor sosind — 
după lunga lor expediție — în 
această ordine.

Au fost și cîteva abando
nuri. Desigur, corigentii sesiu
nii de toamnă a școlii noastre 
de caiac-canoe. Au fost, însă,

canoiștilor. In- 
acest an s-nu 

Lacul Bascov de 
pe o vreme po

re-

după 
rezul-

că
caiac-

Ge-

loc.

JKWU9 » 1 S"- '

și nenumărate exemple 
sportivitate, 
de marc dirzenie. 
trenorului 
Jecu, juniori încă, au îneîntat ; 
tînărul caiacist Ion Fota de 
la Dierna Orșova a sosit din 
cursă aproape 
dar a sosit, i 
nu-i lucrul cel mai ușor 
lume I La înălțime au 
și organizatorii, cu 100 
echipaje înscrise.

Rezultate : băieți 
K 1 — 1. Dorin
(Dinamo) 74:33,68, 
tru Bercea (Steaua) 
Ion Miloșoiu 
75:51,13 ; C 1 — 1. Ion Hristo- 
dorov (Steaua) 81:09,47, 
lian Luca (Steaua) 
Vasile 
81:40,48 ;
Marius 
69:11,37.
Alexandru Popa (Dinamo — 
Locomotiva Buc.) 
Costel Jercan, 1 
(Portul Brăila — Marina Or-

de 
de perseverență, 

Elevii an- 
brăilean Mihai

I
I
I

e către seară, g 
proba de 20 km I 
sl mai ușor din 6

Ifost 
de

(20 km) : 
Soroceanu 
2. Dumi- 
74:39,68, 3.

(Dinamo)

I

Grigore
K 2 — 1.

Firfirică
2. Viorel

2. Iu- 
81:10,20, 3. 
(Simared) 
Gh. Nițu, 

(Steaua) 
Polocoșer,

I
I
I

) 70:05,81, 3. I
Florin Scoică |

șova) 70:06,80, C 2 — 1. Vasile 1 
Afanase, Vasile Lehaci (Stea- I 
ua — Constr. Tim.) 72:54,19, 2. *

IMircea Căle, Fănel Miloș 
(Steaua) 72:54,20, 3. Dumitru
Bețiu, Leon Anane (Dinamo) 
73:51,57 ; fete (10 ’ “ '
— 1. Genoveva
(Steaua) 43:08,90, 
Caraman (Steaua)
Codruța Sofron (Constr. Tim.) 
43:55,50 ; K 2 — 1. Ioana Di- 
nescu, Mariă Firfirică (Steaua) 
39:17,92, 2. Elvira Tufă, Silvia 
Beliciu (CSUC
Pitești) 39:29,77, 3.
Cornea, Maria Nițu (Farul 
Dinamo) 40:03,80.
general : 1. Steaua 106,5 p, 2. 
Dinamo 70 p, 3. C.S.U. Con
strucții 17 p.

Vasile TOFAN

km): K 1
Marinache
2. Meluța
43:12,82. 3.

C.S.M.
Valentina

IHBPALh.

I
I
I

Clasament |

I
I

TULCENI-LA PRIMA VICTORIE
gazdele au cîștigat in extremis. 
Foarte disputat a fost setul al 
treilea, în care craiovenii deși 
s-au desprins la 8—1, mureșe
nii au revenit, egalînd și chiar 
preluînd conducerea cu 15—14, 
cîștigători fiind în cele din ur
mă oaspeții. Formațiile': A.S.A. 
Electromureș — Săniuță, Racol- 
țea, Țerbea, Baidoc, Macovei, 
Sanîslav (au mai jucat: Sîmpe- 
trean, Matefi și Horhaș) și 
Univ, 
beri,
Băloi (au mai evoluat; Hrinco 
și Mătușoiu).
Chiorean și Egon 
(C. ALBU — coresp.)

Grupa a ll-a valorică
RELONUL SAVINEȘTI — 

C.S.M.U. SUCEAVA 3—0 (12, 2, 
10). Echipa tînărului antrenor 
Dan Gavril, neînvinsă după 
cinci etape, a realizat o partidă 
cu multe faze spectaculoase. E- 
vidențiăți: Vițelaru. Bădițaș și

Matefi și Horhaș)
C.F.R. — Stoian, Scho-
Pascu, Văsuică,

Arbitri:

S3

Iuhasz,

Viorel 
Menzel.

I
IBuruș. Au arbitrat: loachim 

Niculcscu și Nicolae Constan
tin. (N. MARCU — coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
„POLI" TIMIȘOARA 3—0 (9,
3, 11). Victorie facilă a local
nicilor — din rîndurile cărora 
s-au detașat Ferariu. Stcrea și 
Cășvean — cu un blocaj ferm 
și cu un joc variat în atac. De 
la oaspeți s-au 
zică și Csik. 1     _— 
condusă de S. Popescu și Al. 
Rafii. (C. GRUIA — coresp.) I

C.S.M. DELTA TULCEA — • 
RAPID BUCUREȘTI 3—0 (12, 
13, 11). în fața unei săli i 
pline, tulcenii au obținut prima 
lor victorie în actuala ediție a 
campionatului, după numai o 
oră de joc. Remarcați: Sîrbu 
și Iordache de la Delta, res
pectiv Schiopescu și Ghizdavu. 
Arbitrii partidei: Const. Manițiu 
și I. Cadîr. (I. DIACONU — 
coresp.)

I
I

riat în atac. De a 
evidențiat: Ur- I 
Partida a fost •

\ *■*>*♦ a 
arhi- I 
)rima I

I
I

FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
I I

(Urmare din pag. 1)

unei bune pregătiri tehnlco-ar- 
tistice și, mai ales, omogenității. 
Mai toate componentele forma
ției, între care Valentina Sele- 
gean. Cornelia Popa, Anca Ble- 
jan, au avut prestații aprecia
te de brigada de arbitre cu 
note de peste 9. Ocupanta lo
cului <|pi. formația bucureștea- 
nă C.S.Ș. 1, a fost foarte a- 
proape de titlu, dar nu a avut 
In componența ei sportive 
valoric omogene. Deși 
driana Stoenescu a 
o comportare foarte 
moașă, ea punctînd 
plin pentru echipa ei, cu___
de zece (!) la coardă, minge si 
panglică, cu 9.95 la cerc 9,90 la 
măciuci, celelalte componente 
nu s-au ridicat la valoarea ei 
și» de aici, locul doi în clasa
ment. Tot la categoria I, la in
dividual corpus, precum și pe 
obiecte, titlul a revenit Adria
nei Stoenescu — C.S.Ș. 1 Bucu
rești. Adriana a surprins plă
cut. atît pe specialiste, cit și 
publicul spectator, evoltrînd !n- 
tr-o manieră nouă, mai sigură 
pe ea. Se vede că a lucrat la 
lot. unde a fost pregătită de 
antrenoarea coordonatoare Ma
ria Gîrbă. Următoarele două 
locuri la Individual compus au 
fost ocupate de două sportive 
aparținînd clubului Spartac- 
C.S.Ș. Oradea: Cornelia Popa

A- 
avut 
fru- 
din 
trei

și, respectiv, Valentina Sele
gean.

Sîmbătă după-amiază și du
minică dimineața au evoluat 
„maestrele" la individual com
pus, pe echipe, pe obiecte și la 
o probă inedită: exerciții fără 
obiect. Federația, prin comisia 
de specialitate, a introdus a- 
ceastă probă — exerciții fără 
obiect — în dorința de a menține 
trează preocuparea sportivelor 
pentru „siluetă." Revenind 
evoluțiile maestrelor. 
aprecia că Florentina 
(Viitorul) a fost de _______
cea mai bună gimnastă. Ea a 
cucerit titlul de campioană la 
individual compus, pe obiecte, 
și a dus echipa clubului Viito-

★ ★
Clasament echipe categoria I : 

1. Spartac CSȘ Oradea 142,80 p 
— campioană națională, 2. CSȘ 1 
Buc. 142,40 p, 3. Flacăra Roșie 
București 136,55 p. 4. CSȘ Brașo- 
via 136.05 p, 5. CSȘ 1 Constanța 
130,00 p, 6. CSȘ 1 Baia Mare 129,25 
p ; individual compus : 1. Adriana 
Stoenescu (CSȘ 1 Buc) 49,85 p, 2. 
Cornelia Popa (Spartac Oradea) 
48.40 p. 3. Valentina Selegean 
(Spartac Oradea) 47,75 p, 4. Mo
nica Bîtu (CSȘ Triumf) 46,90 p, 5. 
Mari-ela Jipa (CSȘ 1 Buc.) 46,85 
p, 6. Raiuca Popescu (CSȘ Triumf 
Buc.) 46,85 p. Pe obiecte — coar
dă: 1. Adriana Stoenescu (CSȘ 1 
Buc.) 10,00 p — campioană națio
nală, 2. Valentina Selegean (Spar- 
tec CSȘ Oradea) 9,75 p, 3. Corne
lia popa (Spartac CSȘ Oradea)

la 
putem 

Butaru 
departe

rul pe locul I. Florentina a lu
crat fără greș și ne-a făcut să 
vedem și să înțelegem frumo
sul, să ne emoționeze, să ne 
captiveze. Obiectele mînuite de 
ea parcă prind viață. Lansări 
înalte de obiecte, prize specta
culoase, cambreuri, develo- 
peuri, muzică adecvată. totul 
înscris într-o viziune artistică 
și regizorală de mare efect. 
Vom reveni în detaliu. Intr-un 
număr viitor. Titlul de cam
pioană la cerc — categoria 
maestre a fost împărțit între 
Petruța Dumitrescu (Triumf) 
si Florentina Butaru (Viitorul). 
Pe echipe, câștigătoare la ca
tegoria maestre, a fost forma
ția Viitorul București.

★
9,75 p ; cerc : 1. Adriana Stoenescu 
(CSȘ 1 Buc.) 9,95 p — campioană 
națională, 2. Marinela Jipa (CSȘ 
1 Buc.) 9,50 p, 3. Raiuca Popescu 
(CSȘ Triumf) 9,50 p ; minge : 1. 
Adriana Stoenescu (CSȘ 1 Buc.) 
10,00 p — campioană națională, 2. 
Cornelia Popa ‘
9,83 p, "
(Spartac Oradea) 9,80 p : măciuci: 
1. Adriana Stoenescu (CSȘ 1 Buc.) 
9,90 — campioană națională, 2. 
Cornelia Popa (Spartac Oradea)
9.75 p, 3. Monica Bîtu (CSS 
Triumf) 9,60 p ; panglică : 1. A- 
driana Stoenescu (CSȘ 1 Buc.) 
10,00 p, campioană națională, 2. 
Cornelia Popa (Spartac Oradea)
9.75 p, 3. Anca Blejan (Spartac 
Oradea) 9.50 p.

Clasament maestre : Individual

(Spartac Oradea)
3. Valentina Selegean

compus — 1. Florentina Butaru 
(CSS Viitorul) 59,90 p — campi
oană națională, 2. Petruța Dumi
trescu (CSS Triumf) 59,40 p, 3. 
Alina Drăgan (CSȘ 2 Buci) 58,40 p, 
4. Mirela Drăgullci (CSȘ 2 Buc.) 

58,25. 5. Paula Volcu (CSȘ Viitorul 
Buc.) 56,15 p. 6. Maria Lucan (CSȘ 
Triumf) 55,55 p ; pe obiecte — 
coardă : 1. Florentina Butaru
(CSȘ Viitorul) 19,80 p — campi
oană națională. 2. Petruța Dumi
trescu (CSȘ Triumf) 19,70 p, 3. 
Alina Drăgan (CSȘ 2 Buc.) 19,35 
p ; cerc : 1. Petruța Dumitrescu 
și Florentina Butaru, campioane 
naționale la egalitate de puncte, 
19,55 p, 3—4. Mirela Drăgullci, A- 
lina Drăgan egalitate de puncte 
19,35 ; minge : 1. Florentina Bu
taru (Viitorul Buc.) 20,00 p — 
campioană națională, 2. Petruța 
Dumitrescu (CSȘ Triumf) 19,90 p, 
3. Alina Drăgan (CSȘ 2 Buc.) 
19,80 p ; măciuci : 1. Florentina 
Butaru (Viitorul Buc.) 20,00 p — 
campioană națională, 2. Petruța 
Dumitrescu (Triumf) 19,90 p, 3. 
Alina Drăgan (CSȘ 2 Buc.) 10,60 
p ; panglică : 1. Florentina Butaru 
(CSS Vii'oruT) 20,00 p — campioană 
națională, 2. Petruța Dumitrescu 
(Triumf Buc.) 19,95 p. 3. Alina 
Drăgan (CSȘ 2 Buc.) 10.60 p. Fără 
obiect: 1. Florentina Butaru (~” 
itorul Buc.) 20 p, 2. Petruța Du
mitrescu (Triumf) 20 p. 3. Mirela 
Drăgullci (CSS 2 Buc.) 19,90 p. Pe 
echipe, maestre : 1. CSȘ 1 " 
București 170,05 p, câștigătoarea 
concursului, 2. CSȘ Triumf 168,90 
p. Clasament categoria a Tt-a an
sambluri : 1. CSȘ P. Neamț 37,40 
P, 2. CSȘ Triumf Buc. 36,20 p, 3. 
CSȘ 1 Buc. 35,40 p, 4. CSȘ Brăila 
35,20 p.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

î’âra
(Vi- I 
DU- I

E) n. Pe I 
Viitorul I 
'ăto area I

I

Publicăm în numărul de azi cronici de 
7 partide de Divizia A, disputate duminică, 
cadrul etapei a 10-a. în legătură cu întîlr 
rile care n-au avut loc, precizăm că, la sol 
citarea clubului Steaua și cu acordul clubul 
Dinamo, Biroul F.R. Fotbal a hotărit am 
narea jocului Steaua — Dinamo, din 26 o

REMIZĂ ECHITAB
PLOIEȘTI, 26 (prin telefon). 

Așadar, F.C. Olt obține un nou 
punct în deplasare. Scor „aib“ 
pe terenul ploieștean, rezultat 
echitabil după părerea noastră. 
Petrolul a avut inițiativa, a și 
dominat, a controlat în general 
jocul, dar nu a găsit căile cele 
mai bune de rezolvare a unor 
situații favorabile în acțiunile 
ofensive. A trecut și prin mo
mente dificile, pentru că oaspe
ții au ieșit, de nenumărate ori, 
periculos pe contraatac.

Scorul putea fi deschis în pri
mul minut, cînd M. Zamfir a 
greșit elementar și a trimis ba
lonul pe lingă bara propriei 
porți. Apoi, în min. 9, două șu
turi de gol ale ploieștenilor s-au 
lovit de blocajul din fața porții 
lui Ciurea. După un minut, par
că vrînd să-1 imite pe M. Zam
fir, Pancu l-a pasat lui... S. Ră- 
ducanu. dar acesta a întîrziat 
șutul din poziție de gol. Peste 
două minute. Pena a scăpat sin
gur. însă Liliac i-a Ieșit în în-

tîmpinare și 
critică. Emoți 
teană nu s-: 
min. 22. P. ( 
succes la pă 
gescu. Gazd 
după acest .. 
gore greșește 
26). apoi Cr. 
nic, de la Îl 
(min. 35), pe 
S. Răducanu 
Si același P. 
tuatia.

După pauzi 
nării echipei 
în mod spec 
52, el resping 
Ionul trimis 
de Mocanu. 
distinge din 
77. cînd apăi 
gan și. respe 
timul trimis 
trem de fav< 
90. portarul 
mare sansă : 
turi libere. 15

CA ANUL TRECUT,
HUNEDOARA, 26 (prin tele

fon). în pofida aceluiași scor, 
înregistrat acum, ca și în edi
ția trecută,' datele problemei au 
fost altele. De altfel, partida a 
debutat sub semnul scorului 
de 4—0 cu care în campionatul 
trecut hunedorenii îi conduceau 
pe brașoveni după numai 17 
minute de joc. Acum, în min. 
17 scorul era 0—0, deși gazde
le voiau neapărat să reediteze 
succesul net. iar coechipierii si 
elevii lui Ștefănescu căutau să 
aibă o comportare mult mai 
bună. Dar iată că, in min. 18, 
MATEUȚ a șutat printr-o „pă
dure" de picioare, în urma 
unei lovituri libere de Ia 18 m, 
și mingea s-a strecurat în 
plasă: 1—0. Un minut mai tîr- 
ziu, Ioniță face singura sa gre
șeală din acest meci, nereținînd 
balonul șutat de Kramer, dar 
Barbu ratează din apropiere. 
Echilibrul s-a rupt din min. 27, 
dar nu în urma uneia din și
rul acțiunilor ofensive hunedo- 
rene. ci prin autogolul Iui 
ȘERBĂNICA. care, opunindu-se 
unei lovituri de colț, executată 
de Gabor, a trimis balonul cu 
boltă în propria poartă : 2—0.

După pauză, oaspeții atacă pe 
front larg (au făcut-o și în pri
ma repriză, numai raportul de 
cornere arătînd, însă, acest lu
cru, nu și eficiența șuturilor 
pe poartă), dar după 10 minu
te de joc Corvinul preia ini
țiativa și în minutele 55 și 56 
numai șansa salvează echipa 
brașoveană de la un nou gol. 
Totuși, în min. 64. Klein cen.

CORVINUL
F.C.M. BRAȘ

Stadion Co> 
timp frum 
9 009. Șut 
10—6). Coi. . 
MATEUȚ (mi 
(min. 27 aut< 
64) și GABOI

CORVINUL
Alexoi) — 
MĂRGINEAN 
TEUȚ, KLEIN 
Cojocaru (mi?

F.C.M. BRA 
lan (min. 4 
ștefănescu. M 
Șerbănică (rr 
Avădanei — 
Kramer.

A arbitrat 
lea ; la linie 
din Craiova) 
rești).

Cartonașe g 
VĂDANEI.

La speranțe

trează si 1 
spectaculos, 
pul, balonul 
Apoi, în mii 
culă șnur pi 
Klein — GA 
urmă își inc 
gol jocul » 
din 16 m, 
Din acest 
echipei oaspi 
surprinzător, 
mai găsesc 
Deci, tot 4— 
repede ca an

DIFERENȚA PUTEA FI N
9

RM. VILCEA, 26 (prin telefon). 
Evoluțiile contradictorii ale echi
pei gazdă au adus în tribunele 
stadionului din localitate doar 
vreo 4.000 de spectatori. Dar cei 
care au lipsit au avut ce regre
ta, pentru că Chimia a făcut o 
partidă frumoasă, cu o evoluție 
de ansamblu la cote destul de 
ridicate. Cu gîndul la situația 
precară din clasament, „11 “-le 
vîlcean, care acum este pregătit 
de N. Dinescu, s-a năpustit chiar 
din start peste adversar, în spe
ranța unui k.o. cît mai rapid. Și 
la prima fază mai periculoasă 
la poarta lui Cavai, în min. 3 
defensiva oaspeților cedează: în 
urma unui corner de pe partea 
stingă, executat de Verigeanu, 
balonul ajunge pe cealaltă parte la 
Iovan, care a recentrat pe jos și, 
de la 3—4 m, TRESCHIN l-a re
luat în plasă, în fața unei apă
rări uluite. Gazdele simt mo
mentul prielnic și atacurile lor 
spre poarta clujenilor nu con
tenesc, dar au în față un Cavai 
într-o excelentă formă. Astfel, în 
min. 13 Carabageac execută, cu 
efect, o lovitură liberă de la cir
ca 25 m, dar portarul clujean 
este la post, iar peste patru mi
nute Cincă șutează puternic de 
la marginea careului și același 
Cavai reține cu dificultate. Pînă 
la pauză, baricadele ridicate de 
oaspeți în preajma propriului ca- 
reu aveau să mai fie străpunse o 
dată în min. 41 și tot în urma 
unei lovituri de colț: Verigeanu 
execută si LAZ AR reia în plasă 
de la 7—8 m.

Repriza secundă — o copie fi
delă a primei, dominarea 
gazdelor fiind doar ceva mai ac
centuată. Dar, pe rînd, ratează

CHIMIA
„U“ CLUJ-NZ

Stadion „1 
timp prielnic 
spectatori — 
24—4 (pe poaj 
11—1. Au i 
(min. 3), LAZ 
GHEORGHE ( 
POPICU (min.

CHIMIA: V. 
(min. 81 Gaiță 
Cincă — Verg 
Carabageac — 
LEȘPAN, Tres 
ceanu).

„U“: CAVAI 
can, Popicu, 1 
nai (min. 46 
bău, Dobrotă 
Bucur (min.

A arbitraț fc 
ghe; la lin.'*?.: 
din Piatra 
man (Timișoar

La speranțe:

Teleșpan (mi 
(min. 49), Vei 
54). în min. 5 
GHE slalomea 
oaspeților și, 
ză, pe jos, la 
pentru Cavai. 
în teren se af 
echipă, cea a 
min. 84, „U“ 
scorului: Cîr
frontal, driblea 
cean, intră în 
mează o pasă 
înscrie nejerutt



Divizia A,
etapa a 10-a

la o dată care va fi stabilită

de ultimă oră a clubului Spor- 
c, sîmbătă s-a decis și amîna- 
acestei echipe cu Universitatea

PETROLUL 0
F.C. OLT 0

Stadion Petrolul ; teren moaie ; 
timp prielnic ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi 15—7 (,pe poarta : 
6—2). cornere ; 10—1.

PETROLUL : Liliac — Pancu,
BUTUFEI, Ștefan. P. GUȘA — 

c DRAGAN (min. 72 Cismaru), O.
i. Grigore (min. 69 Hîncu), I. Solo- 
, mon — MOCANU Cr. Ene, I. 
. Gușă.
x F. C. OLT : CIUREA - Lauren- 
, țiu, Mihail, MUSTEA, M. Zamfir —

M. POPESCU, Dudan, EFTIMIE. 
i A. Georgescu — S. Răducanu,

Pena.
A arbitrat bine I. Crăciunescu; 

" la linie : Gh. Constantin (ambii 
a din Rm. Vîlcea) și M. Dărăban 
*• (Cisnădie).

Cartonașe galbene : MTHALI. S. 
RÂDUCANU, M. POPESCU.

® La speranțe : 3—1 (1—1).

ternic. de la 25 m, și balonul a 
lovit stiloul din stingă porții 
oaspeților.

Constantin ALEXE

START LANSAT
) GALAȚI. 26 (prin telefon).

Nu spunem o noutate cînd afir- 
; măm că Oțelul n-a mai cunos- 
a cut gustul victoriei cam de mult.

* Mai exact din acea frumoasă 
zi a debutului pe prima scenă. 
Ce vizau, deci, gazdele în a- 
ceastă partidă ? Desigur... vic-

5 toria. după care a alergat în 
atîtea rinduri. De data aceasta, 
startul întîlnirii Ic-a fost favo
rabil gălățenilor. care chiar în 
secunda 45 au deschis scorul; 
din duelul Hanghiuc — Mari- 
nescu mingea a ricoșat Ia RA- 
LEA, aflat Ia marginea careului 
mare, și acesta a șutat plasat, 
jos Ia colț. în min. 6. Hanghiuc 
1— la pasa lui Antohi — este 

L aproape de al doilea gol, dar 
șutează imprecis. Feroviarii 
sînt debusolați, nu au replică 
în fata debordantului iureș lo
cal și majorarea scorului devine 

, o consecință firească, ea înre- 
gistrîndu-se în min. 12: cen- 

i trare a Iui C. Stan și RALEA 
- este mai prompt decit Toader, 

ștergînd mingea cu capul, care 
se rostogolește agale in plasă. 
Superioritatea echipei locale 

t este tot mai evidentă, bucureș-
® tenii neavînd răgazul să răsu-
* fie. Ei șutează prima dată spre
'• poartă abia în min. 18, prin
* Bacoș, dar imprecis. O „bombă"

a lui Mihuț trece în min. 20 
1 peste transversală, pentru ca,
‘ în min. 27, să urmărim cea mai

frumoasă fază a meciului: 
cursă impetuoasă a Iui Ralea, 
pe dreapta, centrarea acestuia 
fiind reluată, cu capul, în pla
să, de ANTOHI. Pînă la fina
lul reprizei, două ocazii în con
tul Oțelului (Ralea — min. 30 
și Hanghiuc — min. 41) și una

! LA LIMITĂ, DAR MERITAT
MO RENI, 26 (prin telefon). 

: Am urmărit un joc deschis, am-
• bele combatante, avide de punc-
• te, încercînd „desprindereaM în 
7 ideea obținerii victoriei atît de

necesare. A rezultat un joc fru- 
j mos, purtat în viteză. Prima ac

țiune periculoasă o înregistrăm 
în min. 6, cînd Călin a șutat 
puternic pe jos, dar balonul a 
trecut la o palmă de stîlpui din 
dreapta porții lui Gîrjoabă. Oas
peții periclitează buturile forma
ției locale prin incisivul Lasco- 
ni, care, pornit vijelios de la 
mijlocul terenului, și-a încheiat 

» sprintul cu un șut la firul ier
bii. blocat, inspirat, de portarul 
Oană. De ah fel, în prima parte 

i a întîlnirii, Lasconi a mai pro-
. dus panică în cîteva rînduri. In

continuare, formația locală, care 
treptat a pus stăpînire pe joc, a 
declanșat cîteva atacuri inspira-

• te. Dintre acestea, amintim cen
trarea lui Stoiciu (min. 20), ur-

i mată de lovitura cu capul a lui 
i Badea care i-a prilejuit lui Gîr- 

joabă să se remarce, el respln- 
i gînd balonul în cprner«, Flacăra

încearcă să puncteze, dar Mar- 
, cu (min. 26) ratează dintr-o po

ziție excelentă. Tn replică, în 
min. 28. Stana, dintn-o bună si- 

i tuație. reia balonul peste „trans
versal O ae+iune ..fulger** a 

j formației locale se derulează în
min. 26. cînd mingea centrată de 
Marcu este reluată de D. Sava 

i defectuos si Neagu înlătură pe
ricolul.

La reluare, formația locală do
mină autoritar. In min. 51, un

PITESTENII ÎSI CONTINUĂ URCUȘUL
s » 7

ÎNVINGĂTORII, DEZINVOLTI
1 ,

PITEȘTI, 26 (prin telefon). 
Piteștenii atacă insistent din 
start, rapid și derutant, cu ju
cători din toate liniile. Minu
te în șir, în jumătatea echipei 
gazdă rămîne doar portarul 
Speriatu, ieșit și el pe undeva, 
pe la 16 m. Dar cu toate că 
se joacă efectiv în preajma ca
reului buzoienilor, ocaziile 
foarte clare de gol Ia poarta 
lui Cristian II sînt rare, iar 
prima dintre ele este aceea 
din min. 16, cînd Radu II se 
înșurubează printre fundașii 
centrali adverși, șutează pla
sat, dar portarul oaspeților 
deviază in extremis. O a 
doua bună ocazie este irosită, 
zece minute mai tîrziu. de 
Jurcă, în urma unui atac su- 
pranumeric al argeșenilor. în 
sfîrșit, după 14 șuturi (7 pe 
spațiu] porții) și la al nouălea 
corner consecutiv, din mijlo
cul unui careu supraaglomerat, 
fundașul central STEFAN, 
venit decis în atac, se inalță și 
reia cu capul : 1—0.

Paradoxal, a doua parte 
a meciului, va fi mai echili
brată. După o uriașă ratare a 
lui Jurcă (min. 51), oaspeții 
s-au apropiat și ei de cî
teva ori periculos de poarta lui 
Speriatu, acesta fiind obli
gat (min. 57) să iasă la 30 m 
pentru a degaja balonul din 
fața lui Profir, scăpat singur, 
în min. 60, F. C. Argeș își 
mărește avantajul : Radu II

AL GĂLĂȚENILOR
OTELUL 5 (3)
RAPID C

Stadion Dunărea ; teren bun ;
timp frumos ; spectatori — circa
25 000. Șuturi : 17—8 (pe poarta : 
13—2). Cornere : 3—4. Au marcat: 
RALEA (mln. 1 șl 12), ANTOHI 
(min. 27 și 78), VAIȘCOVICI (min. 
60 — din 11 m).

OTELUL : Călugăru — C. Stan, 
ANGHELINEI, AGIU, Gh. Radu
— M. Stan (min. 58 VAIȘCOVICI), 
BURCEA, Mihuț (min. 76 Rotaru)
— Ralea, ANTOHI, Hanghiuc.

RAPID : Toader (min. 40 Mânu)
— Marinescu, M. Grigore, I. Ma
rin. Bacoș — GOANȚA, Nlță, Du. 
mitru, șt. Popa — Cojocaru, Ma
nea.

A arbitrat foarte bine M. -Neșu 
(Oradea) ; la linie : M. Busuio- 
ceanu (Hm. Vîlcea) șl Fl. Popescu 
(Ploiești).

La speranțe : 3—0 (1—0).

de partea Rapidului (Cojocaru
— min. 37).

Si la reluare jocul este con
trolat tot de gălățeni, într-o ma
nieră dezinvoltă, cu ratări ale 
lui Antohi (min. 53), Burcea 
(min. 56), C. Stan (min. 59). 
Abia intrat în teren. Vaișcovici 
face o cursă în stilu-i caracte
ristic, intră în careu unde este 
faultat de Mânu. Penalty clar, 
pe care tot VAIȘCOVICI îl 
transformă. După un contraatac 
irosit de Cojocaru (min. 77 — 
șut peste transversală), in mi
nutul următor ANTOHI fructi
fică cu precizie centrarea Iui 
Vaișcovici. Și astfel Oțelul 
înscrie într-o singură zi mai 
multe goluri decit a făcut-o... 
în nouă etape.

Adrian VASILESCU

FLACĂRA 1 (0)
JIUL 0

Stadion „Flacăra** ; teren foarte 
bun ; timp noros, rece ; specta
tori — circa 5 000. Șuturi : 12—5 
(pe poartă : 3—1). Cornere : 9—2. 
A marcat C. PANA (min. 52).

FLACARA : Dană — S. Preda, 
BADEA, G. DUMITRESCU, D. 
Sava — Cojocaru, STOICIU, Că
lin (min. 53 Ni stor), C. PANA — 
ștefănescu. C. Marcu (min. 66 Pa
raschiv).

JIUL : Gîrjoabă — SEDECARU, 
Neagu, V. Popa, B, Popescu — 
Timofte. MULTESCU, Dina, Stana 
(min. 68 Henzel) — Băluță, LAS
CONI.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu ; la linie : L. Pantea 
(ambii din București) și C. Co- 
rocan (Reșița).

Cartonașe galbene : SEDECARU, 
C. PANA, BALUȚA.

La speranțe : 2—0 (1—0).
• ■ IUI. III.

șut puternic expediat de D. Sa
va nu nimerește ținta, dar în 
minutul următor scorul va fi 
deschis : C. PANA găsește un 
culoar printr-o „pădure** de ...a- 
părători adverși și balonul ex
pediat de el. de la 25 m, se o- 
prește în colțul din stingă al 
porții Iui Gîrjoabă, rămas fără 
replică : 1—0 pentru Flacăra, re
zultat cu care se încheie partida.

Gheorghe NERTEA

F.C. ARGEȘ 4 (1)
GLORIA 0

Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; 
timp însorit ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 28—3 (pe poartă : 
11—0). Cornere ; 11—3. Au mar
cat : ȘTEFAN (rnin. 34), RADU 
II (min. 60 — din penalty), BA
LAUR II (min. 87). BANUTA 
(min. 90).

F.C. ARGEȘ : Speriatu — Volcu 
STA NOU, ȘTEFAN. Eduard — Sl- 
mion (min. 55 Achim), BALAUR 
II, BANUȚA, Jurcă (min. 81 O- 
brașcu) — D. ZAMFIR, RADU II.

GLORIA : Cristian II — Comâ- 
nescu Tică (min. 72 Balaban) 
Mircea. Tulpan (min. 72 Marcu) 
— Stoica, Șumulanschi, PROFIR 
Trandafir — FI. Grigore. Cramer.

A arbitrat corect E. Pătrașcu ; 
la linie : V. Alexandru și G. Io- 
nescu (toți din București).

Cartonașe galbene : D. ZAMF'R 
TULPAN, CRAMER.

La speranțe : 3—0 (1—0).
—......

țîșnește în careu, Cristian II 
îl „agață" și penaltyul este e- 
xecutat de virful de atac al 
gazdelor care trimite balonul 
in stîlpui din dreapta, dar 
arbitrul decide repetarea 
(Tulpan și D. Zamfir intraseră 
in suprafața de pedeapsă, mo
tiv pentru care au primit și 
cartonaș galben) și același RA
DU II îl transformă, mareînd al 
170-lea gol al său în Divizia 
A. Trei mari ocazii sînt irosite, 
în continuare, de D, Zamfir 
(min. 60, 80, și 83), pentru ca 
în final, cu șuturi puternice 
din marginea careului și 
după acțiuni extrem de ra
pide BALAUR II (min. 87). și 
BĂNUȚA (min. 90) să înscrie 
două goluri foarte frumoase.

Laurențiu DUMITRESCU

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I ---------------------------------------------------- -------------------------- ---------

F.C. CONSTANȚA — STEAUA 
MIZIL 6—2 (4—0) : Ignat (min. 25, 
38, 47), Buduru (min. 18), Popovici 
(min 43), Funda (min. 85), res
pectiv Rusu (min. 46), Ciolponea 
(min, 90).

C.F.R. PAȘCANI — F.C.M. DEL
TA DINAMO TULCEA 4—1 (1—0) : 
Croitorii (min. 2), Irimia (min. 
49) Dumitriu (min. 51), Toma 
(min. 87). respectiv Iusein (min. 
63).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— UNIREA FOCȘANI 2—0 (0—0) I 
Ostaf.» (min. 81 din 11 m și min. 
89)

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 
(1—0) : Grigoraș (min. 18 și 48).

POIANA CÎMPINA — C.S.M. 
SUCEAVA 0—1 (0—1) : Sfrijan 
(min 17).

OLIMPIA RM. SĂRAT — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0) :
Stoica (min. 76).

SERIA A ll-a -------------------
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

TRACTORUL BRAȘOV 1—0 (0—0): 
Margelatu (min. 70).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — I.M.A.S.A. SF. GHEOR- 
GHF, 4—1 (1—0) : Răduț (min. 36, 
59, 79), Păun (min. 48), respectiv 
Rădnlescu (min. 63 din let m).

CARPATI M1RSA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 3—1 (2—0) î 
Armeneanu (min. 5 și 32), Stîn- 
gaci i (min. 47) respectiv Petrișor 
(min. 46).

automatica bucurești — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—1 (0—0): 
Pestrița (min. 73). respectiv Tig>a- 
riu (min. 53).

A.S. DBOBETA TH. SEVERIN — 
PROGRESUL VULCAN BUCU- 
REȘT’ 3—0 (3—0) : Palea (min. 4. 
1« și 26).

I.C.T.M. BRASOV — MECANICA 
FINA STEAUA BUCUREȘTI 2—0

SERIA A lll-o -----------------
C.S.M. REȘIȚA — UNIO SATU 

MARE 1—0 (1—0): Jacotă (min. 12).
MINERUL CAVN1C — STRUN

GUL ARAD 0—0.
C.S. U.T. ARAD — DACIA 

MECANICA ORAȘTIE 2—0 (2—0) : 
Bîtea (min. 8 din 11 m) și Țîrlea 
(min. 39).

OLIMPIA SATU MARE — AU
RUL BRAD 5—0 (1—0) : Ghen- 
cean (min. 40 și 88), Melnic (min. 
50), Erdei (min. 69) și Patkos 
(min. 87).

F.C. BIHOR — MUREȘUL DEVA

ADMINISTRATA DE STAÎ L0T8-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

„LOTO" DIN 26 OCTOMBRIE 1986
FAZA I. EXTRAGEREA I : 29 3 52 87 38 50 34' 14 68 27 84 81 ; 

EXTRAGEREA A II-a : 24 4 25 58 72 9 12 78 88 62 37 61 ; 
EXTRAGEREA A III-a : 42 50 47 45 6 12 48 69 80 4 75 72 ; 
EXTRAGEREA A IV-a : 58 8 71 74 7 39 18 59 24 1 67 88 ;

FAZA A II-a. EXTRAGEREA A V-a : 49 34 3 24 64 31 ;
EXTRAGEREA A Vl-a : 35 85 
VII-a : 5 9 76 84 37 80 ; FOND 
VIZORIU) : 1.472.637 LEI.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 26 OCTOM
BRIE 1986. 1. Steaua București — 
Dinamo ANULAT ; 2. Oțelul Ga
lați — Rapid Buc. 1 ; 3. Flacăra 
Morehl — Jiul 1 ; 4. Univ. Cra
iova — Sportul Stud, anulat ; 
5. Chimia Rm. V. — „U“ Cluj- 
Napoca 1 ; 6. Ascoli — Como X;

Ușor de „demontat- pentru 
D. Nicolae-Nicușor, antrenorul 
Victoriei, mecanismul fostei sa
le echipe, S.C. Bacău : i-a blo
cat, prin marcaj strîns. „cen
trii nervoși" (percutanta extre
mă Șoiman, omul de contra
atac, mijlocașii Tismănaru și 
C. Solomon, placa turnantă a 
echipei oaspete) ; și-a desfă
șurat atacul, cu precădere, pe 
laturile terenului, acolo unde 
extremele sale „de meserie" au 
putut să centreze lesne în fata 
unor fundași de margine de
pășiți. Jocul bucureștenilor. de
zinvolt, aerisit, cu accente ofen
sive, n-a avut, în aceste con
diții, o contrareplică consisten
tă, băcăuanii rezumîndu-se la 
acțiuni individuale, încheiate cu 
șuturi în general previzibile.

Primul gol a fost înscris de 
BALAUR I (min. 9). Ia o min
ge aruncată in adincime de 
Ursu. Gazdele insistă. atacă 
furibund, se remarcă vivacita
tea lui Augustin, abilitatea lui 
Tălnar și travaliul lui Zare, 
deplasat, mereu. în linia I, unde 
realizează „un-doi"-uri subtile, 
în min. 33 vine golul doi, din 
centrarea lui Nica, fructificată 
impecabil de AUGUSTIN. Golul 
trei „cade" imediat după pauză 
(min. 50). cînd TĂLNAR dri
blează scurt în careu, se deba
rasează de Artenie si înscrie 
din apropiere. Dominarea gaz
delor este totală, ele percutea
ză careul advers pe toate fron
turile și jn min. 57 IORDA- 
CHE inscrie și el cu un șut 
plasat, de la 17 m. Abia la 
4—0. Victoria își îngăduie une
le momente de răgaz de care 
profită partenera sa, care, alar
mată de perspectiva unui scor 
defavorabil, zdrobitor, se arun-

C.S. BOTOȘANI — UNIREA 
SLOBOZIA 1—1 (0—1) : Rusu
(min. 62), respectiv Constantin 
(min. 35).

POLITEHNICA IAȘI — F.E.P.A. 
•74 BÎRLAD 3—2 (2—0) : Agaehi
(mi 14 din 11 m), Burdujan 
(min. 32 șl 73), respectiv Basauc 
(min 68 din 11 m). Munteanu 
(mir 88).
DUNĂREA C.S.U. GALATI — 

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 0—1 
(0—0) : Titirișcă (min. 74).

Relatări de la C. Popa, C. Enea, 
D. Bolohan, L. Mandler, E. Stroie, 
T. Budescu, T. Ungurcanu, ai. 
Nour și T. Siriopol.

ETAPA VIITOARE (duminică 
2 noiembrie) : Olimpia Rm. Sărat 
— Dunărea C.S.U. Galați, Ceahlăul 
P. Neamț — C.F.R. Pașcani. 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad — F.C.M. Pro
gresul Brăila, F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea — Aripile Victoria

(0—0) : Ghileanu (min. 64), Chio- 
reanu (min. 72).

ROVA ROȘIORI — INTER SI
BIU 3—0 (1—0) : Dr&ghici (min. 
21). Sameș (min. 47 și 50).

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S. TIR- 
GOVIȘTE 3—0 (2—0) : Romică
(min. 7, autogol). Botezan (min. 
9). I. Costel (min. 63).

GLORIA PANDURII TG. JIU — 
CHIMICA TIRNAVENI 1—0 (1—0) : 
Gugio (min. 35).

Relatări de la N. Ștefan, Cr. 
Bughea, M. verzescu, D. Daniel, 
V. Manafu, I. Stanca, T. Negules- 
cu. C. Albu și P. Cristea.

ETAPA VIITOARE (duminică 
2 noiembrie) : Sportul Muncito
resc Slatina — A.S.A. Tg. Mureș, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Car- 
pați Mîrșa. Inter Sibiu — C.S. 
Tîrgoviște. Electroputere Craiova 
— A.S. Drobeta Tr. Severin, Chi
mica Tîrnăveni — ROVA Roșiori,

4—0 (2—0) : lie (min. 32 și 39,
ambele din 11 m), Cigan (min. 
61), O. Lazăr (min. 30..

C.I.L. SIGHET — GLORIA BIS
TRIȚA 3—1 (1—1) : Melega (min. 
IS) Bonte (min. 46). Caciureac 
(min. 12) respectiv Florea (min. 
29 din 11 m).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ARMATURA ZALAU 4—2 (1—0) : 
Vlătănescit (min. 29). Bolba (min. 
43). Oancea (min. 67), Giuchici 
(min. 88). respectiv Gheară (min. 
69 și 89)

48 83 53 25 ; EXTRAGEREA A 
TOTAL DE CÎȘTIGURI (PRO- 

7. Atalanta — Torino 2 ; 8. Avel- 
lino — Udinese X ; 9. Florentina 
— Verona 2 ; 10. Juventus — In- 
ternazionale X ; 11. Milan — Bres
cia 1 ; 12. Roma — Napoli 2 ; 13. 
Sampdorla — Empoll 1. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.461.125 
LEI.

VICTORIA 5 (2)
S.C. BACĂU 2 (0)

Stadion Dinamo : teren ban ; 
timp rece ; spectatori — aproxi
mativ 5 000. Șuturi : 19—14 (pe 
poartă : 9—8). Cornere : 3—6. Au 
marcat: BALAUR I (min. 9), AU
GUSTIN (min. 33 și 82) TAI.NAR 
(min 50)-. IORDACHE (min. 57). 
respectiv ARTENIE (min. 63) și 
ANDAIEȘ '(min. 84, din 11 m).

VICTORIA : NI.TU (min. 62 Pa- 
raschiv) — Mânu, Mirea. ZARE, 
Topollnschi — Ursu. Balaur I. 
PETRE - TĂLNAR. AUGUSTIN 
Nica (min. 46 Iordache).

S. C. BACAU : Barba — An- 
drieș. Borcea ARTENIE, Viscrea- 
nu — Burleanu, C. SOLOM3N. 
Tismănaru — Șoiman (min. 62 
Penoff). Andronie (min. 42 Pa- 
ehițeanu). FULGA.

A arbitrat foarte bine C. Tcodo- 
rescu ; la linie : N. Georgescu 
(ambii din Buzău) și I. Curt 
(Medgidia)

La speranțe : 5—1 (2—1).
• ■

că în atac cu toate forțele care
i-au  mai rămas. In min. 58, 
Bacăul are satisfacția a două 
bare (Fulga și Andronie). iar 
peste alte 5 minute reduce din 
handicap, cînd ARTENIE îl 
învinge pc portarul de rezervă 
Paraschiv, care tocmai îl în
locuise pe imbatabilul Nițu 
(accidentat). Revirimentul bă
căuan este, însă stopat de 
AUGUSTIN, care reia (min. 82) 
in stil personal, cu capul, o 
centrare a Iui Iordache. Cascada 
golurilor se încheie in min. 84, 
cînd ANDRIES transformă pe- 
naltyul acordat la faultarea Iul 
Penoff în suprafața de pe
deapsă.

Ion CUPEN

Bacău, Unirea Focșani — Politeh
nica Iași, Prahova C.S.U. Ploiești
— F.C. Constanța, Unirea Slobozia
— Minerul Gura Humorului. 
Steaua Mizil — poiana Cîmpina, 
C.S.M. Suceava — C.S. Botoșani.
1. PROG. BRAILA 10 8 0 2 23-11 16
2. F.C. Constanța 10 7 0 3 25- 8 14
3. C.S.M. Suceava 10 5 3 2 13- 6 13
4 Polit. Iași 10 6 0 4 17- 9 12
5. Steaua Mizil 10 5 2 3 18-17 12
6. FEPA’74 Bîrlad 10 6 0 4 11-14 12
7. Aripile Bacău 10 5 1 4 14- 8 11
8. Unirea Focșani 10 5 1 4 11-14 11
9. Olimpia Rm. S. 10 4 2 4 10-10 10

10. Ceahlăul P.N. 10 4 2 4 16-16 10
11. Prahova PI. 10 5 0 5 12-13 10
12. Delta Tulcea 01 4 1 5 16-18 9
13. C.S, Botoșani 19 3 3 4 9-16 9
14. CFR Pașcan 10 3 2 5 13-13 8
15. Dunărea Gl. 10 3 1 6 11-14 7
16. Minerul G.H, 10 3 1 6 10-18 , 7
17. Unirea Slob. 10 2 2 6 7-17 6
18. Poiana Cîmpina 10 1 1 8 5-19 3

Progresul Vulcan București — 
I.C.I.M. Brașov, Gaz Metan Me
diaș — Gloria Pandurii Tg. Jiu, 
Mecanică Fină Steaua București 
— Autobuzul București, Tractorul 
Brașov

1. ' " 1710 3
București, 
io ----

Automatica
7A.S.A. TG. M. 20- 3

2. Prog. Vulcan 10 5 4 1 14- 8 14
3. A.S. Drobeta 10 5 2 3 17-12 12
4. Chimica Tîrn. 10 5 1 4 18-11 11
5. Inter Sibiu 10 5 1 4 12- 9 11
6. Gaz Metan 10 4 3 3 9- 7 11
7. I.C.I.M. Brașov 10 3 4 3 11-10 10
8. C.S. Tîrgoviște 10 5 0 5 18-18 10
9. ROVA Roșiori 10 4 2 4 11-17 10

10. Electroputere 10 3 3 4 14-12 9
11. Tractorul Bv. 10 3 3 4 9-10 9
12. Automatica 10 4 1 5 11-14 9
13. Mecanică Fină 10 3 3 4 8-12 9
14. Pand. Tg. Jiu 10 4 1 5 9-16 9
15. Autobuzul 10 3 2 5 12-14 9
16. Carpati Mîrsa 10 3 2 5 12-15 8
17. IMASA Sf. Gh. 10 3 1 6 8-19 7
18 Sp. Muncit. 10 2 2 6 10-16 6

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE
— STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO-
CA 3—0 (1—0) : Laiș (min. 33).
Buzgău (min. 71) șl D. Moldovan 
(min. 77).

METALUL BOCȘA — MINERUL 
PAROȘENI 1—0 (0—0) : Trifan
(min. 70).

Relatări de la P. Fucbs, M. Pal- 
cău, Gh. Mornăilă, Z. Kovacs, 
I. Ghișa, I. Mihnea C. Crețu, 
O. Nemeș și T. Țărana.

ETAPA VIITOARE (duminică 
2 noiembrie) : Dacia Mecanica 
Orăștle — F.C. Bihor, Aurul Brad
— C.S. U.T. Arad, Armătura Za
lău — Olimpia Satu Mare, Mu
reșul Deva — C.I.L. Signet, Unio 
Satu Mare — Minerul Paroșeni, 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoea — 
C.S.M. Reșița, „Poli" Timișoara
— Metalul Bocșa, Strungul Arad
— F.C. Maramureș Baia Mare,
Gloria Bistrița — Minerul Cavnic.
1. „POLI** TIM. 10 6 4 0 24-11 16
2. U.T.A. 16 6 1 3 12-10 13
3. F.C. Maram. 10 5 2 3 17- 8 12
4. Gl Bistrița 10 5 2 3 13- 9 12
5. C.S2W. Reșița 10 5 2 3 11- 8 12
6. F.C. Bihor* 10 5 3 2 18- 6 10
7. Anrăt. Zalău 10 4 2 4 16-14 10
8. Min. Paroșeni 10 4 2 4 12-11 10
9. Olimpia S.M. 10 4 2 4 14-15 10

10. Strungul Arad 10 3 4 3 10-11 10
11. Met. Bocșa 10 4 1 5 13-13 9
12. Dacia Orăștîe 10 4 1 5 16-18 9
13. Unio S. M. 10 4 1 5 10-14 9
14. C.I.L; Sighet 10 3 2 5 11-16 8
15. Steaua C.F.R. 10 3 2 5 10-15 8
16. Aurul Brad 10 3 2 5 9-16 8
17. Minerul Cavnic 10 3 1 6 14-17 7
18. Mureșul Deva 10 2 0 8 5-23 4

» Echipă penalizată CU 3 P-



In meciurile duble din Divizia A la polo

RAPID A „SMULS* 0 EGALUAIE 
IN ÎNTÎLNIREA CU DINAMO

SPORTUL
GIMNASTA MĂDĂUNA TĂNASE- Automobilism, F 1

Sfîrșitul săptămînii a progra
mat al£e etape duble în Divi
zia A la polo.

DINAMO — RAPID BUCU
REȘTI 9—9 (2—4, 2—0, 3—2,
2— 3) si 11—e (2—2, 2—2, 2-1, 
5—1), Partidele, disputate în 
Bazinul Dinamo din Capitală, 
au avut desfășurări diferite. 
Sîmbătă, în condiții nefavora
bile — temperatură scăzută, 
ploaie, vizibilitate redusă —, 
rapidlstii au dai o bună repli
că partenerilor, care au abor
dat locul cu o oarecare rela
xare, fapt care a dus la o în
trecere echilibrată, cu răstur
nări spectaculoase de scor, cu 
un final plin de neprevăzut. 
Rapidul a egalat cînd mai erau 
doar 34 de secunde, pentru ca 
apoi fiecare combatantă să 
treacă pe lîngă victorie, ratînd 
cîte un atac. După „dusul re
ce" din ajun, lucrurile au in
trat duminică pe făgașul nor
mal, dinamoviștii impunîndu- 
se. in al doilea meci, la o di
ferență concludentă. obținută 
în a doua jumătate a înțîlnirii. 
In prima parte feroviarii a- 
vînd. din nou. o bună presto
tie. Au marcat : Răducanu 
5+2, Hagiu 24 0. E. Ionescu 
2+0. Ardelean 0+3. Găvruș 
0+3, Moiceanu 0+2, Popescu 
0+1 (Dinamo), respectiv Jianu 
5+1, Iile 1+2, Zamfir 2+0, Ar- 
sene 1+0, Florincescu 0+1, B. 
Tufan 0+1, Abrii 0+1 Au ar
bitrat cuplurile V. Goian — A. 
Gere, respectiv V. Median — 
V. Goian.

STEAUA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 11-8 (3—1, 2—3,
3— 1, 3—3) si 10—7 (4—2, 0—2, 
2—1, 4—2). Disputate în cupla
je cu derbyul etapei, confrun
tările dintre Steaua și Progre-

COMPORTARE SUB
(Urmare din pag. I)

„Momentul adevărului". iscat 
de echipa Franței, e categoric, 
fără echivoc : rugbyștii noștri 
joacă azi modest, fără inițiati
vă, fără ritm, fără forță, fără 
dăruire. Prea multi se mena
jează, prea multi fug de răs
pundere, prea multi evită con
tactul Cu adversarii. Echipa 
noastră, care a cunoscut apo
geul acum un deceniu, e de nere
cunoscut. Probabil că nici com- 
ponenții lotului actual nu mai 
au valoarea generației prece
dente. Peste cei din vechea 
gardă (Munteanu, Dumitru. Bu- 
can) apasă numărul anilor și 
uzura' meciurilor grele. iar 
multi dintre noii titulari nu au 
clasa internațională necesară 
marii performanțe. Iată cîteva 
considerații de ordin general, 
si- itetizate pe compartimente, 
astfel :

— Inainh aa a pierdut bătă
lia grămezilor incepînd cu li
nia întîj (Ghcorghe si Opriș), 
care s-a dat peste cap pe mă
sură ce timpul trecea, e drept, 
în fata unui adversar de ex
cepție. Munteanu a încercat câ
te ceva, dar apoi s-a acciden
tat si a ieșit din joc. Linia a 
doua, mai puțin eficace în gră
mezi (doar 2—3 acțiuni bune 
Dumitru, Caragea făcînd si el 
o cursa spectaculoasă) a ieșit

Filmul
La început, echipa noastră a 

dat ceva speranțe celor circa 
8 000 de spectatori, instalîndu-se 
și menținîndu-se cinci-șase mi
nute în terenul advers, benefi
ciind de prima lovitură de pe
deapsă a meciului (38 m lateral 
dreapta), ratată eu puțin de 
N ăst ase. Și în min. 7 românii 
au atacat — un mol, încă unul, 
încercare de pătrundere L. 
Constantin, dar francezii au 
interceptat balonul, ripostînd ca , 
o fază în adîncime. stopată pe 
lima de 22 m. Speranțele din 
tribună s-au risipit repede, 
oaspeț’i supunînd formația noas
tră unei presiuni extrem de 
puternice căreia i s-a rezistat 
în minutele 8. 10 11. 13, 16.
însă devenea tot mai limpede 
că eseul plutește în aer. Și el 
avea să cadă, după ce BEROT 
(debut excelent la 20 de ani) a 
deschis scorul Drin lovitura de 
pedeapsă din min 19: patru 
minute mai tîrziu, francezii a- 
tacă năvalnic sînt trei gră
mezi consecutive lîngă spațiul 
nostru de tintă după ultima 
ANDRTEU orimind balonul și

sul au prilejuit o plăcută dis
pută, superioritatea militarilor 
concretizîndu-se mai ales in 
finalurile de partidă. Au mar
cat : Angelescu 2+4, Vamoș 
1+2, Duculeț 4+0, Nuțu 1+0, 
Ragea 1+0. Geantă 1+0, Malecu 
1+0, Balanov 0+3, Chețan 
0+1 (Steaua), respectiv Chiru 
3+2, Oprișan 2+2, Bărbulescu 
1+1, Mădescu 1 + 1, Crețu 1+0, 
Mușat 0+1. Au condus : C. Fră- 
țilă — V. Median, în prima zi. 
respectiv C, Frățilă — A. Gere.

Marian NEGOIȚA

VOINȚA CLUJ-NAPOCA - 
CRIȘUL ORADEA 6—12 (1—0, 
1—3, 1—5, 3—4) și 7-11 (2—1, 
1—5, 2—1, 2—1). Campionii au 
realizat două victorii 'scontate, 
dar meciurile nu au constituit 
Simple formalități. Au marcat: 
Mujnai 2+4, Farkas 1+0, Pop 
1+0. Marosi 1+0, Colccrlu 
1+1, Olpretean 0+1, Sebok 
0+1. respectiv Costrăș 4+3, 
Indig 2+1, Fărcuță 3+2, Garo- 
feann 1+0, Raț 1+0, Kiss 
1+3, Illes 0+2. Arbitri : V. 
Burdea — B. Băjenara. (M. 
RADU, coresp.).

In clasament: DINAMO 21 p, 
Crișul 18 p, Steaua 16 p, Rapid 
6 p, Progresul 5 p, Voința 0 p.

ÎN SERIA A DOUA VALO
RICA : CSU Construcții — 
Constructorul Tg. Mureș 7—3 
(0—1, 2—2, 1—0, 4—0) și 8—4
(1—1, 3—1, 1—1, 3—1), IL Ti
mișoara — CSȘ Triumf Bucu
rești 25—9 (5—0, 8—3, 6—3,
6— 3) și 27—8 (5—0, 5-0, 10-0,
7— 2), Vagonul Arad — Pro
gresul Oradea 12—7 si 13—6.

Corespondenți : Gh. Nistor, 
Șt. Marton, Gh. Mornăilă.

AȘTEPTĂRI A RUGBYȘTILOR NOȘTRI
în evidență în margine (mai 
ales Caragea). De altfel, tușa 
ne-a fost singurul „moment 
fix" favorabil. Linia a treia, 
cu excepția Iui Dumitras, ca 
de obicei combativ, a jucat sub 
așteptări (L. Constantin), iar 
Doja a circulat fără nici o 
eficiență.

— Mijlocașii au constituit 
punctul ccl mai nevralgic al 
echipei (alături de linia întîi). 
Ambii, Șeceleanu si Năstase, 
au fost lipsiți de inspirație, de 
siguranță. Nici o acțiune pe 
lingă grămadă ’(primul), nici o 
deschidere sigură, clară spre 
linia de treisferturi care, în 
condițiile arătate, ca și funda
șul (Gh. Florea) a făcut un 
joc fără personalitate, atît în 
atac, cit și în apărare. Marea 
„speranță", aripa C. Popescu, 
fără baloane care să-1 pună în 
valoare viteza, a placat de cî
teva ori decisiv, dar a șl pri
mit pe partea lui două eseuri.

Peste cinci zile urmează me- 
ciul-test cu Irlanda. Se cuvine 
ca antrenorii să strângă rân
durile tricolorilor, să le insufle 
încrederea si trăgînd (repede) 
cîteva concluzii pertinente du
pă meciul cu Franța, să pună 
pe picioare o echipă mult mai 
combativă care — mobilizată 
exemplar — să fie în măsură 
să șteargă din impresia defa
vorabilă desprinsă din ustură- 
toarea înfrângere de sîmbătă.

jocului
pătrunzind in forță: 0—7. în min. 
27 e 0—10, BEROT' punctează 
din lovitură de pedeapsă, iar 
în min. 30 consemnăm o acțiu
ne de mare frumusețe, cu ba
lonul circulînd iute, cu cel mai 
bun fundaș din lume. BLAN
CO. intercalat. în rol de finali- 
zator — eseu, 0—14! Rezultatul 
reprizei.

Va fi pauza un sfetnic bun?

• TELEX @ TELEX &
ATLETISM @ Irlandezul Paul 

Donovan a cîștigat la finiș cursa 
de 15 km de la Tulsa (Oklaho
ma) în 44:05,8. Pe locul secund 
s-a olasat mexicanul Marcos Bar
reto — 44:09,6. La feminin, pri
ma a sosit suedeza Mldde Har-? 
min — 50:40,8.

BOX @ Americanul Ricky Par- 
key este noul campion mondial 
la categoria grea-ușoară (I.B.F.). 
La Marsala, în Italia, el l-a în
vins prin k.o. tehnic în repriza 
a 10-a pe fostul campion Roy 
Murphy (S.U.A.). • La Paris,
tamaicanul Mike McCallum l-a 
întrecut prin k.o. în repriza s

TREI VICTORII LA OLSZTYN
VARȘOVIA, 26 (Agerpres).— 

în concursul special pe 
aparate din cadrul competi
ției internaționale de gim
nastică de la Olsztyn (Polonia) 
sportiva româncă Mădăiina 
Tănase s-a situat pe locul 1 la 
trei aparate : sărituri — 19,55 
p, bîrnă — 19,70 p și sol — 19,65 
p. La paralele a cîștigat Elena 

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE
dPmaii am pag li

lupta pentru medalii. Cel mai 
aproape de acest țel a fost Ian 
Grigoraș (130 kg). El l-a de
pășit la puncte (5—3) pe 
fostul campion mondial Refic 
Memisevici (Iugoslavia), apoi 
l-a învins prin descalificare 
(min. 5,27) pe Antonio Lopena 
(Italia), dar a fost frustrat de 
victorie în meciul cu Laszlo 
Klauz (Ungaria) și descalificat 
cu 40 de secunde înainte de 
final, cînd conducea cu 2—1, 
deși cel care concura pasiv 
era Klauz și nu Grigoraș ! 
Ștefan Rusu (74 kg) și Ilîe 
Matei (90 kg), prezentîndu-se 
mult sub așteptări, au fost e- 
liminați în turul 3, iar Gheor- 
ghe Savu (62 kg) in turul 5. 
Mihai Cișmaș (52 kg) a ieșit 
și el din lupta pentru o me
dalie, pierzînd în mod sur
prinzător întîlnirea cu Tibor 
Jankovics (Cehoslovacia).

Clasamente : cat. 48 kg : 1. ma- 
hadin Alahverdiev (U.R.S.S.), 2. 
B. Țenov (Bulgaria), 3. R. Jime
nez (Cuba) ; 57 kg : 1. Emil Iva-

— se întrebau spectatorii. Și 
cînd NĂSTASE a transformat 
lovitura de pedeapsă din min. 
42, multi mai sperau într-un 
răspuns afirmativ, jocul avind 
chiar un anume echilibru, însă 
numai pînă în min. 52, cînd 
Rodriguez a .fost placat cu vă
dită dificultate (Popescu) la o 
palmă de butul XV-lui român. 
După numai șapte minute, I.es- 
carboura a șutat un balon dș 
urmărire, acesta ajunge în spa
țiul de țintă, unde BEROT se 
arată mai agil, înscriind al 
treilea eseu al reprezentativei 
„cocoșului galic", transformat 
tot de el: 3—20. Nemaiavînd ce 
pierde, rugbyștii noștri încearcă 
să găsească drumul spre „eseul 
de onoare", insistă după o mar
gine (min. 63). Caragea lovește 
mingea cu piciorul urmărește, 
dar Berot e la post, apoi (min. 
65) alt atac — C. Popescu e 
blocat la tușă, șl încă unul 
(min. 68), cînd se pasează, în 
fine!, mai mult pe linia de 
treisferturi, însă static, adver
sarii rezolvă. Pentru ca în min. 
70 echipa română să aibă o lo
vitură de pedeapsă din poziție 
ideală (jucată la mină și iro
sită). minutul 75 găsindu-i în 
ofensivă puternică pe francezi, 
învingători de necontestat.

Neozeelandezul D. Bishop, 
ajutat la margini de irlandezii 
D. Burnett și C. Doyle, a con
dus bine formațiile: ROMANIA: 
Florea — Popescu, Lungu, To
fan, Toader — Năstase, Sece- 
leanu — Dumitraș, L. Constan
tin, Doja — Caragea, Dumitru 
—Gheorghe, Munteanu (min. 66 
Gh. Ion), Opriș. FRANȚA : 
Blanco — Andrieu, Sella, Bon- 
neval, Berot — Lescarboura, 
Berbizier — Rodriguez. Carmi- 
natti, Champ — Condom, Lo- 
rieux — Garuet, Dubroca, 
Chabowski.

Geo RAEȚCHI

TELEX @ TELEX @ TELEX
9-a pe francezul Freddy Skouma, 
fiind în joc titlul mondial la 
„super-welter" (W.B.A.).

CĂLĂRIE O Marele Premiu al 
orașului Stuttgart la dresaj, con- 
tînd pentru Cupa Mondială, a 
revenit franțuzoaicei Margit Otto- 
Crenin cu 1 722 p, înaintea elve- 
țiencei Christine Stuckelberger — 
1 683 p.

HANDBAL 9 Turneu masculin 
la Zofingen (Elveția): Elveția — 
R.D.G. 20—26 (8—13).

HOCHEI PE GHEAȚA • Rezul- 
ate din meciurile retur ale C.C.E., 
turul întîl: Wasps Durham (M. 
Britanle) — Stjernen Oslo (Nor-

Sazonenkova (U.R.SS.) —
19,40 p, Dana Dumitra a ocu
pat locul II la sărituri și pa
ralele.

In concursul masculin. 
Adrian Gal (România) a ter
minat ‘ învingător la para
lele, cu 19,30 p, și la sol — 
19,10 p.

nov (Bulgaria). 2. T. Kalimulln 
(U.R.S.S.), 3. H. Holldis (Gre
cia)... 5. N. Zamfir (România) ; 
68 kg : L Levon Zulfalaklan 
(U.R.S.S.), 2. T. Sipilla (Finlan
da). 3. C. Passarelli (R.F. Germa
nia) ... 5. Șt. Negrișan (România); 
82 kg t 1. Tibor Komaromi (Un
garia) șl Bogdan Daras (Polonia),
3. Sorin Herțea (România) și 
Magnus Fredriksson (Suedia) ; 
too kg s L Tamaș Gașpar (Unga
ria), 2. Vasile Andrei (România), 
3 A. Fedorenko (U.R.S.ă.).

CAMPIONATE NAȚIONALE
FRANȚA. Surpriza etapei a 

14-a s-a înregistrat la Bordeaux, 
unde prima clasată a fost ținută 
în șah de Monaco, 1—1 t Gazdele 
au deschis scorul prin Ver- 
cruysse, din penalty, „o egali
tate întrutotul meritată" („France 
Presse") fiind restabilită de 
Bijotat. Cum Marseille a cîștigat 
in deplasare, 3—1 cu Le Havra 
(3 goluri în contul lui Papin), 
lui Bordeaux l-a mal rămas un 
singur punct avans în fruntea 
clasamentului : 1. Bordeaux 21 p,
2. Marseille 20 p, 3. Paris Saint- 
Germain 18 p etc. Celelalte re
zultate : Lille — Saint Etienne 
1—0, Nice — Auxerre 2—0, Nan
tes — Laval 1—1, Rennes — Tou
louse 0—0, Sochaux — Paris S.G. 
0—1 (gol Bocande), Nancy — Lens 
1—1, R.C. Paris — Metz 1—1, 
Toulon — Brest 2—3. Pe ultimele 
locuri : 18. R.C. Paris 10 p, 19. 
Nancy 9 p, 20. Toulon 7 p.

ITALIA. Etapa a 7-a: Ascoli — 
Como 0—0 ; Atalanta — Torino 
0—2 ; Avellino — Udinese 1—1 ; 
Fiorentina — Verona 0—1 ; Juven
tus — Internazionale 1—1 ; Milan 
— Brescia 2—0 ; Roma — Napoli 
0—1 ; Sampdoria — Empoli 3—0. 
Rezultatele de la Torino (unde e- 
chipa lul Platini a trebuit să se 
mulțumească eu o egalitate) și 
Roma (unde Maradona a avut 
cîștlg de cauză) au făcut ca Na
poli să egaleze pe Juventus In 
fruntea clasamentului, ambele a- 
vînd 11 p.

AUSTRIA. O victorie in depla
sare, L.A.S.K. — Austria Viena 
1—2, un meci egal, Austria Kla

TIMP PIERDUT
regula- 

altora 
opi- 

reac- 
(cînd 

sau 
sens,

Procesul revizuirii 
mentelor unora sau 
dintre sporturi este, se 
nează. legitim, în ldeea 
tualizăril disciplinelor 
î cazul), a dinamizării 

completării lor. In acest
de pildă, a intervenit nu de 
mult atletismul, simțind 
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o serie de 
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I ne- 
să o— 
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ete.), 
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de mo- 
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Ctnd. însă, intențiile 
dlficare n-au o bază 
nică. apărând doar ca 
ficări de dragul... modificări
lor. ele n-au sorti de izbindă. 
situația de dată recentă a de
catlonului „rapid", pe care 
unii organizatori de con
cursuri încearcă să-1 opună, 
fără succes Insă, decatlonu
lui clasic. Acestuia din urmă, 
se știe, toate competițiile îi 
rezervă două zile de întreceri. 
Ce face acest decatlon care 
se vrea la modă? Lasă spor
tivilor, pentru I# probe, nu
mai 60 de minute la dispo
ziție. așa Incit (relata fran-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
vegia) 4—9 (în tur 3—14), Dyna
mo Berlin (RJJ.G.) — G.S. Gro
ningen (Olanda) 6—» (2—2), H.C. 
Merano (Italia) — St. Gervais 
Megeve (Franța) 3—3 (5—0). în
turui doi, la 13 noiembrie, vor 
Juca: stjernen Oslo — Tappara 
Tampere (Finlanda), Dynamo 
Berlin — H.C. Lugano (Elveția), 
Partizan Belgrad — Polonia By- 
tom. H.C. Merano —■ Klagenfurt

ȘAH • Turneul de la Tilburg 
(Olanda), runda a 5-a: Ljubo- 
jevld — Miles 1—0, Karpov — 
Tlmman 0,5—0,5, Hdbner — Por- 
tlsch 0,5—0,5. Korcinoi — Bellav- 
skl Întreruptă. Runda a 6-a t

NOUL CAMPION
E... FOSTUL CAMPION!

ADELAIDE. Ultima cursă 
a ediției din acest an a C.M. 
de Formula 1 a avut loc du
minică pe circuitul de la Ade
laide, în Australia. Cursa a 
măsurat 309,796 km (82 tururi 
de 3,778 km). Favoritul între
cerii, britanicul Nigel Man
sell, care realizase cel mai 
bun timp la antrenamente, a 
fost nevoit să abandoneze din 
cauza unor defecțiuni Ia pneuri 
(ca și Rosberg), ceea ce a fa
cilitat succesul francezului 
Alain Prost. (Marlboro McLa
ren Tag) — medie orară 162.609 
km. Cîștigînd „Marele Pre
miu al Australiei", Prost și-a 
asigurat astfel victoria și 
în campionat cu 72 p (2. 
Mansell 70 p, 3. Nelson Pi
quet — Brazilia 69 p), trocîn- 
du-și în cont al doilea titlu su
prem, cîștigat consecutiv.

genfurt — F.C. Tirol 1—1, și 4 
succese ale gazdelor, Vienna — 
Voest Linz 3—1, Admira Wacker
— Vienna Sportclub 3—0, G.A.K.
— S.C. Eisenstadt 4—2, Rapid — 
Sturm Graz 3—1, lată „rezuma
tul" etapei cu nr. 17. Conduce 
Austria Viena (27 p), urmată da 
Rapid (25 p ) șl F.C. Tirol (22 p). 
In partea de jos a clasamentului: 
10. G.A.K. 14 p, 11. S.C. Eisen- 
stadit. 14 p, 12. Austria Klagen
furt 6 p.

ANGLIA. Regrupare în fruntea 
Ligii, etapa a 12-a consemnînd 
eșecuri ale primelor clasate, Ox
ford — Nottingham Forest 2—0, 
Wimbledon — Norwich 2—0, Lu
ton — Liverpool 4—1 I tn vest : 
West Ham — Charlton 1—3, 
Queen’s P.R. — Tottenham 2—0, 
Everton — Watford 3—2. Arsenal
— Chelsea 3—1, Aston Villa —
Newcastle 2—0, Leicester — 
Southampton 2—3, Sheffield 
Wednesday — Coventry 2—2, der
byul de la Manchester, dintre 
City și United, disputindu-se du
minică seara tîrziu. tn clasa
ment : 1. Nottingham 23 p, 2.
Norwich 22 p, 3. Everton 21 p,
4. Arsenal 21 p, 5. Liverpool 20 p.

SCOȚIA (et. 14) : Hearts — 
Dundee United 2—2, Hamilton — 
Aberdeen 0—1, Clydebank — Saint 
Mirren 1—1, Dundee — Falkirk
3— 0 și Motherwell — Hibernian
4— 1, meciul dintre Celtic Glas
gow șl Glasgow Rangers ami- 
nîndu-se, cele două formații fiind 
angajate în finala Cupei Ligii. 
Deși cu un joc mai puțin, Celtic 
se menține prima (22 p). urmată 
de Dundee United (tot ’’ și 
Glasgow Ranger^ (19 p).

cezul Mark Jouanny, cîștlgă- 
torul unei astfel de competi
ții desfășurată, recent. Ia Ta- 
lence. cu participare interna
țională!) abia al timp să-ti 
schimbi ciorapii (5 minute 
pauză între înălțime și 400 
mi!) șl să te lămurești ce 
probă urmează! Punctajul fi
nal reflectă, logic, o grabă 
nejustificată: 5 999 p pentru 
Jouanny, adică foarte depar
te de recordul Franței (8 360 
p, William Motti), nici el 
competitiv pe plan mondial.

Rugat să-și dea cu părerea 
cu privire la această „inova
ție", englezul Daley Thomp
son. socotit drept cel mai 
mare decatlonist al tuturor 
timpurilor, a răspuns în sti
lul său caracteristic, nu lip
sit de umor: „Glumele proas
te nu se comentează 
Ele nu Înseamnă 
decit timp pierdut!"

Așa-zisul decatlon 
oare să fi murit înainte de 
a se naște...

deloc! 
altceva

rapid"

Ovidiu IOANIȚOAIA

toate cele patru partide (Por- 
dsch +• Beliavski, Timman — 
Korcinoi, Miles — Karpov și 
Hdbner — Ljubojevlei) s-au în
trerupt. La reluarea partidei Mi
les — Hdbner, din runda a 4-a. 
a fost consemnată remiza. Pe 
primele locuri: l. Timman 3 p 
(2), 2. Karpov 3 p (1), 3. Ljubo- 
jevicl 2,5 (2), 4. Hdbner 2,5 p
(11 etc.

TENIS • Boris Becker, Învin
gător la Tokio : 7—6, 6—1 cu
Edberg, Sn finală. după 7—6, 
2—8, 8—S eu Connors, tn semifi
nale. In cealaltă semifinală : 
Edberg — Lendl 6—3 7—5.
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