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La Pitești, în semifinalele Cupei Cupelor la polo

DINAMO SUSȚINE 0 PARTIDĂ DE MARE INTERES

I I

spectaculos în cvarte-

Dinamo București și-a men
ținut, așadar, locul în rîndul 
celor mai bune echipe de polo 
de pe bătrînul continent. Ca
lificat 
tul de elită al Cupei Cupelor, 
„7“-le puternicului 
șos. Ștefan cel Mare își joacă 
acum șansa de a merge mai 
departe întîlnind, în semifi
nale, echipa iugoslavă Mor- 
nar-Adriacolor Split (cealaltă 
dublă partidă a acestei faze 
opune formațiile Sisley Pescara 
și Catalunya Barcelona). Cine 
este partenera de întrecere a 
reprezentantei noastre ? Nimeni

club din

De azi pînă sîmbătă, la lași și Brașov

PRIMELE TURNEE IN CAMPIONATUL DE VOLEI (f)
De astăzi pînă sîmbătă echi

pele feminine ale Diviziei A de 
volei se aliniază la startul pri- 
meloir turnee pe grupe valorice, 
cu care continuă ediția în curs 
a campionatului. Cele din prima 
grupă valorică se întilnesc la 
Iași, unde întrecerea lor este 
așteptată cu firesc interes de 
amatorii de sport localnici, 
care își revăd echipa, Pe
nicilina, cindva campioană, din 
nou în rindul elitei. - Desigur, 
va reține în mod ■ deosebit a- 
tenția concurența dintre forma
țiile câlmai bine plasate în 
acest început de ediție, . Uni
versitatea CFR Craiova (deți
nătoarea titlului) și'CSU-IMN 
Galați, precum și reacția fostei 
multiple campioane, Dinamo 
București, care a avut o com
portare sub posibilități în cla
pele săptămânale. Un turneu 
interesant prin setea de puncte 
a tuturor participantelor. Iată 
situația de la care 
în turneul ieșean :
1. Univ. CFR
2. CSU-IMN
3. Penicilina
4. Dacia
5. Dinamo
6. CSM Libertatea

se Porneș■te

5 5 0 15: 4 10
5 4 1 14: 5 9
5 2 3 8:10 7
5 2 3 6: 9 7
5 1 4 7:13 6
5 1 4 5:14 5

După evoluția necorespunzătoare a rugbyștilor în meciul cu echipa Franței

DE LA SLĂBICIUNILE UNUI JOC, LA 0 ANALIZĂ DE FOND!
delung comentate în lumea ba
lonului oval, o lume în care 
XV-le „cocoșului galic", 
prezentînd

Meciul cu Franța a fost so
cotit întotdeauna un veritabil 
„moment al adevărului" pentru 
rugbyul nostru. Iar., adevărul 

Caragea ciștigă, din nou, balonul in margi
ne, în dispută cu Condom.

Foto : Aurel
e că atunci cînd jucătorii ro
mâni au avut forță, decizie, 
valoare — toate laolaltă —. ei 
și-au trecut pe fișa rezulta
telor victorii de răsunet, în

alta decît reprezentanta țării i 
care deține titlurile olimpic și 
mondial I Acest simplu „amă
nunt" face ca interesul în ju
rul primei manșe Dinamo — 
Mornar, care va avea loc du
minică după-amiază, în moder
nul bazin din Pitești, să fie 
pe bună dreptate foarte mare. 
Și arată clar misiunea di
ficilă a dinamoviștilor.

De fapt, adversara de dumi
nică și de la finele săptămînii 
viitoare (returul se dispută, 
firește, la Split) este o bună 
cunoștință a poloiștilor ro
mâni. chiar din actuala ediție

prisma luptei 
cerc restrins, 

retrogradării, 
sau înfrîngere 
anunță și tur-

Arbitril delegați să conducă 
partidele turneului sint : V. Ran- 
ghel, D. Dobrescu, V. Chioreanu, 
C. Antonovici, C. Ion și N. 
Constantin. Meciurile Încep zilnic 
la ora 14. Astăzi sint programate 
intîlnirlle : CSM Libertatea Sibiu 
— Dlnamo București, penicilina 
Iași — Universitatea CFR Craiova, 
CSU-IMN Galați — Dacia Pitești.

Atractiv, prin 
care se dă, în 
pentru evitarea 
fiecare victorie 
cOnltâind' mult, se 
neul „plutonului doi", de la 
Brașov. Cele 6 echipe pornesc 
de la situația : 7. Flacăra Roșie 
București 10 p (15:5), 8. Farul 
Constanța 8 p (11:6), 9. Oltcit 
Craiova 7 p (10:12), 10. GIGCL 
Brașov 7 p. (10:12), 11. Calcula
torul București 7 p (9:12), 12. 
Chimia Km. Vî'lcea 6 p (6:14). 
Vor oficia : I. Costiniu, Ov. 
Pop, M. Marian, C. Șovăială, 
C. Manițiu și G. Voicu. Meciu
rile încep zilnic la ora 15,30. 
Programul de azi : GIGCL — 
Farul, Flacăra Roșie — Chimia 
Si Oltcit — Calculatorul.

D. NEAGU

re- 
o masă de sute de 
mii de practicanți, 
a ocupat și ocupă 
un loc de onoare. 
Așa a fost în pri
mii patru ani din 
deceniul șapte, a- 
poi în ’68, în ’74 
și ’76, în ’80 și 
’82. Și e limpede 
că tocmai datorită 
unor asemenea 
rezultate s-a des
chis, pentru trico
lorii noștri, și 
„poarta" rugbyu- 
lui de dincolo de 
Canalul Mînecii, 
creîndu-se șansa 
afirmării plenare. 
Care șansă nu a 
fost ratată, invi
tația de participa
re la Cupa Mon
dială constituind 
indubitabila dova
dă. Dar chiar și 
atunci cînd tre
ceam în palmares 
victorii cu Scoția 
sau Țara Galilor, 
cînd aplaudam 
prețiosul egal de 
pe terenul Irlan
dei, nu uitam 
de adevărul din 
capul acestor rîn- 

duri, așteptînd mereu (cu a- 
cellaiși interes, jocul cu Franța, 
spre a afla răspuns Ia invar
iabila întrebare „cum se pre- 

Cele două 
parte 
primul 
bazinul

a Cupei Cupelor, 
echipe au făcut 
grupa găzduită, în 
al competiției, de 
la Marea Adriatică' unde
desfășurat, cu cîțiva ani 
urmă, o ediție a C.E. într-un 
meci fără vreo influență asu
pra calificării în sferturile de 
finală, iugoslavii au cîștigat cu 
9—7, după ce bucureștenii au 
condus cu 4—1 în repriza a 
doua. Sigur, altfel vor sta lu
crurile acum. Antrenorul Iuliu 
Capșa și jucătorii pe care-i 
pregătește știu foarte bine că 
Mornar e o echipă foarte su
dată, cu calități remarcabile de 
înot și forță, dar păstrează 
convingerea că Dinamo are 
realmente capacitatea de a ac
cede, din nou, în 
toată lumea speră 
zentanta polcului 
facă un pas mare 
decisiv duminică.
(G. R.).

finală. Si 
ca repre- 

nostru să 
spre actul 

la Pitești...

In Divizia A de baschet masculin
-,rr.—; .........................-T—mTUTHoi—a

CINCI DUBLE VICTORII SI O EGALITATE□

Din cele șase meciuri dispu
tate în cadrul etapei a treia a 
Diviziei masculine A la bas
chet, cel mai interj-ant s-a 
desfășurat Ia Contanta, între 
echipa locală Farul și Rapid. 
Ciștigînd ambele întîlniri con- 
stănțenii și-au anunțat candi
datura la locul 3, obținut la 
ediția precedentă de bucureș- 

• teni. Rezultate :

MASCULIN, GRUPA 1-6

ICED C.S.Ș. 4
* ‘ 102—75

(62—46).
2—0 :

STEAUA • 
BUCUREȘTI 
(61—31) și 101—94 
Campionii țării au început fie
care întâlnire cu responsabili
tate. Datorită acțiunilor bine 
organizate și eficiente în atac, 

zintă acum rugbyul româ
nesc

Ei bine, sîmbătă, pe stadio
nul Giulești, mai primitor ca 
oricînd, în ciuda timpului ne
prielnic, a ploii ce a înmuiat 
gazonul, diferența dintre pro
tagoniste a apărut — clar — 
apreciabilă. Și nu numai ca 
scor, 3—20 (cea mai severă în- 
frîngere la București !)... Oas
peții au venit la București cu 
o trupă «perind în revanșa cu

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Concursurile de automobilism-viteză in coastă

MOTOARELOR REȘIIENE LE-A PRIIT AERUL BUZĂULUI • ••

Buzăului, 
cea a unui 
sunet și... 

caroseri- 
luîndu-se parcă la între
cu cea a pădurii, în inso- 

mijloc de toamnă. Și, 
farmecul sporit al zilei

Etapa a V-a, finală, pe cla
sicul traseu de viteză in coas
tă de la Măgura 
Prima impresie este 
superb spectacol de 
culoare, policromia 
ilor 
cere 
ritul 
spre 
de concurs, n-am spune că în 
această „manșă de deschidere" 
bolizii au avut cîștig de cauză... 
• Președintele C.J.A.K. Buzău 
este cunoscutul arbitru inter
național de fotbal Cristian Teo
dorescu. „Ce e nou la clubul 
dumneavoastră ?“ — l-am a- 
bordat. „Deși ne aflăm in sta-

ACTIVITATEA SPORTIVĂ, TOT
MAI PROFUND INTEGRATĂ 

IN VIATA TINERETULUI STUDIOS! 
Cursurile de instruire cu președinții asociațiilor sportive din licee 

și școli profesionale (de la Rm. Vîlcea) răspund acestui deziderat

Continuînd o frumoasă tra
diție, Comitetul 
U.T.C., prin secția 
Organizat cursuri 
pentru președinții 
sportive din licee și școli pro

Central al 
de resort, a 
de instruire 

asociațiilor

i w w w w» 
m wa w %%

h«

Desfășurată sub îndrumarea organizației U.T.C., pauza de gim
nastică in școli profesionale și licee cunoaște peste tot o largă 
apreciere. In imagine, elevii Liceului industrial din Covasna, rn 
plin exercifiu... Foto : Ion MIHĂICA

fesionale, în tabăra de la Rim- 
nicu Vîlcea. Cu acest prilej, un 
număr de 400 de elevi din u- 
nități de învățămint reprezen- 
tînd întregul teritoriu al țării 
au avut prilejul să ia cunoș
tință cu o serie de aspecte le- 

precum și superiorității în dis
puta pentru recuperarea mingi
lor sub panouri, ei s-au distanțat 
la diferențe apreciabile, liniș
titoare pentru reprizele secunde, 
în acestea baschetbaliștii de la 
Steaua au evoluat cu mai pu
tină atenție, iar cei de la ICED 
și-au „amintit" că trebuie să a-

Campionatele Naționale de călărie (concurs complet)

0 FRUMOASA SURPRIZA IN FINALE
SIBIU, 27 (prin telefon). 

Pe o vreme capricioasă — ploa
ie. vînt, frig, cer schimbător 
— s-au desfășurat, timp de 
patru zile finalele Campiona
tului Național la concurs com
plet, încheiate cu <r surpriză, 
victoria lui Viorel Bubău (A- 
gricola Tg. Mureș), el înscri- 
indu-și, astfel, pentru prima 
oară numele pe tabloul cam
pionilor în această dificilă dis
ciplină a călăriei. în competi
ția pe echipe, disputa a fost 
cîștigată de sportivii de la 
Steaua, pentru a treia oară 
consecutiv pe primul loc.

După proba de dresaj, des
fășurată pe ploaie, ceie mai 
bune punctaje le acumulaseră 
Gruia Deac (C.S.M. Sibiu). Du
mitru Velea (Steaua), 
Bubău (Agricola) și 
Neagu (Steaua), dar 
de încercare", crosul, avea să 
trieze valorile, în cursă direc
tă pentru titlu rămînînd doar 
Viorel Bubău și deținătorul ti
tlului, Mircea Neagu. Ambii 

Viorcl 
Mircea 
„piatra

diu de reconstrucție a echipei 
— vine răspunsul — cred că 
sintem mai buni decît... Chi
mia, Flacăra și mai ales Jiul. 
Sper să nu retrogradăm". Și 
noi care ne refeream la Clubul 
Județean de Automobilism... 
De, „sîngele apă nu se face !“ 
Asta nu l-a împiedicat însă pe 
Cristian Teodorescu să fie 
din principalii artizani ai 
organizări fără cusur, e 
start : 46 de mașini, dintre 
24 ia grupa A, 10 la C, 7 
și 5 la 
teștenii 
„Sint pe 
Europei, 
asigurate 

unul 
unei 

La 
care 
Ia E 

incepători. Lipesc pi- 
Grigoraș și Nicoară. 
drum, vin din Turul 
La coastă au titlurile 
și nu-și mai forțează

gate de organizarea și desfășu
rarea activității sportive de 
masă la nivelul claselor, anilor 
de studii și școlilor, să reali
zeze totodată un foarte util 
schimb de experiență 

ceastă muncă aflată nemijlocit 
în sfera de sarcini a organiza
ției de tineret.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

pere cum se cuvine prestigiul 
unei echipe din prima grupă va
lorică a campionatului. Drept ur
mare, ICED a avut în ambele 
zile scor favorabil în reprizele 
secunde, duminică cedind la o

(Continuare in pag. 2-3)

decisivă, 
dată, ei au 
fără eroare, 
de Viorel 
concursului 

ur- 
ast- 
vic-

au avut, in această a doua 
fază a competiției, o evoluție 
bună, fără penalizări, astfel 
că s-au detașat în fruntea cla
samentului, ultima probă, (ob
stacolele), devenind 
Dar, și de această 
terminat parcursul 
avantajul obținut 
Bubău la debutul 
dovedindu-se, în cele din 
mă, hotărîtor, el realizînd, 
fel, o pe deplin meritată 
torie.

indi-CLASAMENTE FINALE; 
vidual — 1. Viorel Bubău (Agri
cola Tg. Mureș) cu Palatin 77.50 
p, 2. Mircea Neagu (Steaua) cu 
Fidelio 81,75 p, 3. Dumitru Pe- 
trlcioiu (C.S.M. Sibiu) cu Vladi
mir 90,25 p. 4. Aurel Lăpăduș 
(C.S.M. Sibiu) cu Olae 93.50 p, 
5. Dumitru Velea (Steaua) cu 
Genar 93,75 p, 6. Minai Aluncanu 
(Olimpia) cu Plastic 106.45 p ; 
echipe 1. Steaua 175,50 p. 2. 
C.S.M. Sibiu 183,75 p, 3. Agrico
la Tg. Mureș 206,50 p, 4. Olimpia 
216.70 p. 5. Dlnamo 234.50.

Ilie IONESCU — coresn.

ne in- 
Dumitru Rusănescu, 

în- 
bu- 
Ne- 
nici 
din

mașinile. Miine, Ia circuit, vor 
veni însă cu siguranță, acolo 
mai e de luptat" 
formează ---------- -----
referent al F.R.A.K. Sint 
scriși și doi concurenți 
zoieni. Al. Ulidea și Radu 
gru. Nu va „alerga" însă 
unul, Ulidea va fi eliminat 
calificări pentru nerespectarea 
regulamentului, Neagu va „ieși 
din decor" la antrenament, a- 
variind mașina. • Traseul este 
abrupt, 250 de metri de suiș 
în numai 4 kilometri de traseu.

Sorin SATMARI

(Continuare in pag a 4-a)



In etapa a a primului eșalon de popica

VOINȚA BUCUREȘTI (f) A CIȘTIGAT DERBYUL CAPITALEI
Etapa a VI-a a Campionatului 

divizionar de popice, disputată 
«îmbată, a avut o desfășurare 
...lină, fără surprize de propor
ții. Totuși, două echipe, Voința 
București (f) și Victoria Timișoa
ra (m), au reușit să ctștige 
puncte prețioase în deplasare. 
Dar tată rezultatele tehnice !

FEMININ • PETROLUL BAICOI 
— GLORIA BUCUREȘTI 2436— 
2523 p d (scor individual 2—4). 
Bucurestencele au cîștlgat rela
tiv ușor, ele avînd în Octavia 
Ciocîrlan o excelentă jucătoare, 
care din 100 bile a doborît 470 
de popice. De la gazde s-a re
marcat doar Marieta Oprescu — 
420. (G. Brânzea-coresp.). • HI
DROMECANICA BRAȘOV — RE
CORD CLUJ-NAPOCA 2476—2247 
«8—0). O victorie confortabilă a 
brasovencelor, care a consolidat 
poziția lor fruntașă în seria 
Nord. Cele mal precise jucătoa
re au fost Mariana Constantin și 
Maricica Radu — cu cîte 427 p. 
Cel mai mare punctaj de la Record 
l-a avut Ilona Varga — 400. (C. 
Gruia — coresp.) • DACIA PLO
IEȘTI — METROM BRAȘOV 2318 
—2302 (3-3) « DERMAGANTTG. 
MUREȘ — CONSTRUCTORUL. 
GHERLA 2421—2299 (S—O) • LA- 
ROMPT BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2511—2574 (2—4). Ju
cătoarele de la Voința au evo
luat foarte bine, reușind să 
cîștige la Laromet acasă, ceea 
ce constituie, în sine, o perfor
mantă. Foarte bine au jucat în 
acest derby al Capitalei Elena 
Andreescii — 460 și Nineta Ba
dea — 455. De la Laromet s-a 
remarcat în mod deosebit Silvia 
Boboc — 467 (cu nici o bilă în 
golii. (P. Ipnatencu-coresn.). • 
ELECTROMURES TG. MUREȘ 
— VQINȚA ODORHEI 2497—2353 
(6—0). Proaspetele campioane 
eontinemale au avut de susținut 
un joc ușor, pe care l-au cîștigat

la un scor sever._ ____ ___ Principalele 
realizatoare au fost Maria_ Tarța
— 439 și, respectiv, Ana 
408. (I. Păuș-coresp.). < 
BUCUREȘTI — VOINȚA 
IEȘTI 2388-2386 (2,5—3,5). 
de mare luptă, în care 
tencele au fost la un nas de o 
victorie... meritată. Ambele for
mații au avut cîte trei ‘jucătoare 
cu peste 400 p d, principalele rea
lizatoare fiind Elisabeta Ciobanu 
(R) — 414 și Mlnela Mihăilă (V)

(FI. Boangiu-coresp.). • 
VOINȚA GALAȚI — MUCAVA- 
MOLID VAMA (SUCEAVA) 2496— 
2311 (5,5—0,5) • VOINȚA TG. 
MUREȘ — VOINȚA TIMIȘOARA 
2547—2433 (5—1).

MASCULIN • AURUL BAIA 
MARE — OLIMPIA REȘIȚA 5514 
—5139 (6—0). Partida cu noua
promovată a constituit pentru 
băimăreni — care recent au cîș
tigat „Cupa Campionilor Euro
peni* — o simplă formalitate. Di
ferența de valoare dintre cele 
două echipe (375 de „bețe") a 
fost pregnantă și la scorurile in
dividuale : Boariu — 985 de la 
Aurul si Cadar — 876 de la O- 
limpia ! (Ov. Nemeș-coresp.). 
• CARPAȚI SINAIA — RUL
MENTUL BRAȘOV 4955—4901 
(5—1). Meci frumos, cîștigat pe 
merit de gazde. în meciul vede
tă. V. Ovidiu (C) l-a întrecut pe 
campionul mondial, I.
(R) cu 890—872 p d. (V. Feldman- 
coresp.). a METALUL
— FLACĂRA BRAȘOV 5122—4888 
(4—2). a C.F.R. CONSTANTA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 5027—4741 
(5—1) « C.F.R. TG. MURES — 
VICTORIA TIMIȘOARA 5097— 
5152 (3—3) a PROGRESUL ORA
DEA — INDUSTRIA SfRMEI 
CÎMPIA TURZTI 5062—4991 (4—2). 
Noua 
într-o 
tigîjid 
mare.

Pali — 
RAPID

PLO-
Meci 

pioieș-

409.

Tismănar

ROMAN

promovată s-a constituit 
echipă mai omogenă, cîș- 
la o diferență destul de 
La individual, în schimb.

I 'WMțVffWAgmWUWMWUf ------------- -

Campionatul de hochei pe gheață

AZI Șl MÎIIIE, ÎN CAPITALĂ, DINAMO - SItAIIA
© S.C. Miercurea Ciuc a cîștigat ambele meciuri cu Dunărea Galați
Pe patinoarul din Galați s-a 

disputat partida dublă dtn cadrul 
Diviziei A la hochei pe gheață, 
între echipa locală Dunărea și 
Sport Club Miercurea Ciuc. Oas
peții au cîștigat primul meci cu 
6—2 (3—0, 1—0, 2—2), iar pe al
doilea cu 3—1 (1—0, 2—0, 0—1). E- 
vident superioară valoric și cu o 
mai mare experiență competițio- 
nală. Sport Club a dominat clar, 
formația Dunărea avînd meritul 
de a se fi străduit să-i dea o re
plică dîrză.

Au marcat : B. Nagy 1+0, Sedii 
1+0, Gereh 1+1, Bariez 1+2, 
Gybrgycze 1+0 și Bartalis 1+0 
pentru Sport Club, respectiv 
Mareu 1+0. Radu 1+0 și Mocanu 
0+1. Au arbitrat foarte bine Gh. 
Mîcu, M. Dinu (ambii din Bucu
rești) și N. Enache (Galați).

Telemac SIRIOPOL — coresp.
n Azi și mîine, pe patinoarul 

„23 August” (ora 17) vor avea loc 
partidele DINAMO — STEAUA 
din cadrul campionatului primei 
grupe valorice.

CiNCI DUBLE VICTORII..
(Urmare din pag. 1)

diterență de numai 7 puncte, 
la capătul unei întreceri spec
taculoase. Coșurile de 3 puncte, 
înscrise de Ermurache, Brăniș- 
teanu (de la 6,25 m) și Arde
lean („de sus“), ca și evoluția 
relativ bună a „5“-ului de la 
ICED format din Pogonaru, 
Grădișteanu, Voicu, Mihalcea și 
Popa (această formulă a deter- 
mmat în cea mai mare măsură 
micșorarea handicapului) au 
satisfăcut publicul prezent în 
sala Rapid. Au înscris : Ermu
rache 25+25, Ardelean 6+16, 
Reisenbiichler 17+8, Cristescu 
7+0, Cemat 11+10, Căpușan 
15+8, Opșitaru 9+0, Brăniștea- 
nu 12+34 pentru Steaua, res
pectiv : Păsărică 6+2. Popa 
24+9, Mihalcea 5+19, Mădîrjae 
4 + 22 (o reintrare promițătoare, 
Sperăm că și de durată), Tza-

Voicu

de la orădeni, respectiv : David 
27+11, Niculescu 30+28, Vine- 
reanu 12+20. Arbitri : D. Oprea 
și C. Dumitrache. (Ilie GHIȘA 
— coresp.).

FARUL CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 106—96 
(53—52, 92—92) și 84—72 (37—35). 
De-a dreptul captivantă a fost 
întilnlrea de sîmbătă, încheiată 
după! prelungiri. Constantenii 
au condus cu 18—6. apoi bucu- 
reștenii au egalat (75—75), Fa
rul a revenit la conducere, dar 
cu 14 secunde înainte încheierii 
ceior 40 de minute, Rapid a e- 
galat. în prelungiri, baschetba- 
liștii de pe Litoral s-au impus 
datorită coeziunii echipei și 
plusului de eficacitate. Și par
tida de duminică a fost echi’i- 
bută, dar rezultatul s-a dec's 
in repriza secundă, 
înscris: Băiceanu 32 4 12.

DIVIZIILE A DE LUPTE ÎNAINTEA TURN!

chis 8+2, Ciocan 2+0, ____
0+9, Grădișteanu 12+15, Pogo- 
naru 14+16. Arbitri : 
nescu 
nian — Z.
CULESCU).

DINAMO
MO BUCUREȘTI 0—2 :
(40—44) ți 98—102 (5J—61). Două 
partide destul de echilibrate 
(mai ales cea de duminică), cu 
acțiuni rapide și spectaculoa
se. Coșgeteri : Rădulescu 25 + 16, 
Flaundra 18+16, Antochie 6+28

— z.
i. Anto-

Raduly și O. Vesti- 
Raduly. (D. STAN

ORADEA —

STAN

DINA-
93—111

Au 
. ________ __ . Mol-

doveanu 30 + 12, Ilacă 4+2. Ma- 
năilă 14+18. Tecău 12+14, Ser
bau 10+3, Spinu 2+3, Logofătu 
2+0 pentru Farul, respectiv : 
Popovici 25 F14, Ghiță 22+13. 
Suciu 22+4, M. Dumitru 9+12, 
Gh. Dumitru 2+11, Mihai 8+2. 
Marinache 6+3, Sipoș 0+9. Dă- 
escu 2+4. Au arbitra* ■ V. Ilin 
și Al. Gută. (Ch. GOLDEN
BERG — coresp.).
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ITORUL CLUJ-NAPOCA — PO
LITEHNICA SPORTUL STU-

ADMINISTRAȚIA OE STÂI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 22 OCTOMBRIE: 
1:1 variantă 25% a 50.000 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 

lei și 9 variante 25% a 
3 : 23,50 variante a 

cat. 4 : 103,25 variante 
cat. 5 : 224,00 variante 
cat. 6 : 8.017,25 variante 
cat. 7 5 210,25 variante 
cat. 8.: 3.662,75 varian-

cat. : 
lei ;
18.464
4.616 lei ; cât. 3
2.554 ' ' 
a 581 
a 268 
a 40 tei ;
a 200 lei ;   _______...______
te a 40 lei. Report la categoria 1: 
10.008 lei. Cîștigul de 50 000 lei, 
de la categoria 1. jucat pe o va
riantă de 25%, a fost obținut de 
participantul Magheru George din 
București.
• La sfîrșitul acestei 

mîni. narticinanții au 
a-șl încerca șansele la 
atractivă 
PLA" 
tuează
ze. cu

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;

re extrase. Extragerile fiind „le
gate” două cite două, există po
sibilitatea de a se cîștiga și cu 
4 numere din 12 extrase. Cîști- 
gurile, cuprinse în nu mai pu
țin de 16 categorii, constau în 

. autoturisme „Dacia 1300", excur
sii în R.i Cehoslovacă șl impor
tante sume de bani, de valori 
fixe si variabile. Biletele a 25 lei 
varianta participă la toate ex
tragerile. • Nu uitați 
astăzi este ULTIMA ZI

TRAGERE 
PRONOEXPRES. 
8 extrageri, în 
un total de 48

săptâ- 
ocazia de 
o nouă si 

„MULTI- 
Se efec- 
două fa

de nume-

că 
Și 

neutru a vă juca numerele pre
ferate la tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES de mîine, miercuri 
28 octombrie ! • Continuați să 
vă încercați șansele șl la LOZ 
In plic, unde emisiunea specia
lă limitată LOZUL TOAMNEI vă 
oferă importante cîstiguri supli
mentare. constând în autoturis
me ..Dacia 1300* șl sume de bani 
de diverse valori.

s-au impus oaspeții, prin Dudaș
— 874 si Gavrileșcu, — 865. De
la Progresul cele mal mari re
zultate le-au avut Nemeth — 868 
și juniorul Maior — 356. (I. Ghi- 
sa-coresp.). a GLORIA bucu
rești — CHIMPEX CONSTAN
ȚA 5346—4843 (6—0). Sextetul
bucurestean a fost cu o clasă 
peste cel constăntean, dovadă ce
le mai bune rezultate individua
le : Andrei — 941, Cătineanu — 
934. Tudor — 926. De la învinși, 
cel mai mare punctaj l-a avut 
Mărășoiu — 836. (D. Gcorgescu- 
coresp.) • ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — UNIO SATU MARE 
5306—5142 (5—1). Prima infringe-
re în acest campionat a echipei 
sătmărene. Principalii realiza
tori : Hosu — 945 șl, respectiv, 
Ardeleanu — 912 (P. Ion-co-
resp.). • OLIMPIA BUCUREȘTI
— PETROLUL CÎSIPINA 5125—
4917 (5—1) S CONSTRUCTORUL
TG. MUREȘ — CHIMICA TIR- 
NAVENI 5206—5155 (3,3— 2,5) • 
C.F.R. TG. MUREȘ — UNIO SA
TU MARE 5083—5129 (2—4) —
meci devansat din etapa a 
Vin-a.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
în Sala de atletism de la Com- 
plexu. Sportiv ,,23 August" 
din Capitală, vor avea loc tur
neele finale ale Diviziilor A de 
lupte greco-romane șl libere, 
pentru desemnarea echipelor 
campioane ale ediției din acest 
an. La această ultimă competiție

SERIA I

GRECO-ROMANE

1. Steaua 18 16 2
2. CS Arad 18 11 1
3. ASA Cluj-Nap. 18 10 2

0 126 68
6
6

90 52
100 50

4. Crișul Oradea 18 10 0 8 94 48
5. Hidrotehn. Șiret 18 8 3 7 99 45
6. SIMARED B.M. 18 8 3 7 91 45
7. Met. IURT Lug. 18 8 3 7 90 45
8. Electro. Tg. M. 18 5 2 11 9'5 35
9. C.F.R. Tim. 18 4 4 10 77 34

10. Bihor. Marg. 18 0 0 18 33 18
SEIUA a n-a

1. Aluminiu SI. 18 15 1 2 127 64
2. Mușc. C-lung 18 11 3 4 108 54
3. Ranid.Buc. 18 10 5 3 106 53
4. Constr. Buc. 18 8 3 7 86 45
5. Ciment. Tg. J. 18 6 5 7 98 41
6. CSM Craiova 18 5 6 7 84 39
7. Electro. Cv. 18 4 6 8 85 36
8. CSM Reșița») 18 5 2 11 74 35
9. Met. Băilești ♦) 18 5 2 11 60 35

iii. Min. Motru 18 3 3 12 63 30

au obținut 
formațiile 
trei locuri 
terminarea 
nare. Ocupantele
au retrogradat.

dreptul de participare 
clasate pe primele 

în fiecare serie după 
celor 8 etape divizio- 

ultimului loc

finale, omolo-Iată clasamentele 
gate de federația de specialitate.

III-aSERIA A
1. Dacia Pitești 18 14 1

18 10 4
3
4
4

120 61
96 52
99 52

2.
3.

IMU Medgid.*)
Progr. Buc.*) 18 10 4

4. Farul C-ța 18 10 3 5 108 51
5. Ind. Sîrm. Bz. 18 7 5 6 90 44
6. Prahova PI. 18 7 1 10 81 40
7. Metalul Buc. 18 4 9 5 88 39
8. ASA Buzău 18 6 2 10 73 38
9. CSM Delta 18 3 3 12 68 30

10. Carpați' Sinaia 18 3 2 13 65 29
SERIA A IV-a

1. Dinamo Buc. 18 17 0 1 145 69
2. Met. Rădăuți 18 13 3 2 110 60
3. CSM Rulni. Sv. 18 10 0 8 82 48
4. Turbomec. Buc. 18 9 1 « 80 46
5. Progr. Brăila*) ?8 7 2 9 75 41
6. CS Botoșani*) 18 7 2 9 85 41
7. Dunărea Galați 18 6 4 8 84 40
8. SC Bacău 18 6 3 9 84 39
9. St. Roșu Bv. 18 5 3 10 78 36

10. Ceahl. P.N. 18 1 0 17 55 19
*) Departajarea a fost făcută 

după meciurile directe

în competiția divizionară de judo

DINAMO BUCUREȘTI SI9 9

La Făgăraș, Miercurea Ciuc 
și Tîrgoviște s-au desfășurat, 
la sfîrșitul săplămînii trecute, 
întrecerile celei de-a doua e- 
tape a Diviziei A de judo. Sin
gurele echipe care n-au cu
noscut înfrîngerea nici după a- 
ceastă etapă sînt Dinamo Bucu
rești și T.C.I. Oradea. Iată re
zultatele și cîteva amănunte.

FĂGĂRAȘ. In noua Sală de 
Sport a Școlii generale nr. 6 
din localitate, într-o organiza
re foarte bună, au avut lo? 
meciurile susținute de șase di
vizionare : T.C.I. Oradea,
A.S.A. Tg. Mureș, Oțelul Ga
lați, C.S.M. Borzești, Con
structorul Alba lulia și Nitra- 
monia Făgăraș. Formația oră- 
deană și cea din localitate au 
repurtat victorii în toate întîl- 
nirile susținute. T.C.I. a dispus, 
mai întii, cu 5—2 de A.S.A., 
după care a întrecut, cu 4—2 
(la categoria superușoară a 
fost consemnat rezultat de e- 
galitate și, conform regula
mentului, nu se acordă frac
țiune de punct) pe C.S.M. Bor-

DENȚESC BUCUREȘTI 1—1 : 
95—104 (49—59) și 90—85 (44—37). 
Bucureștenii au dominat 
partida de sîmbătă ;
că, 
avut 
ție 
Coșgeteri : 
Ilnat 
pectiv Constantinescu 27 + 35, 
Petrov 9 + 18. (R. MIRCEA — 
coresp.).

RAMIRA BAIA MARE — 
ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
0—2 : 74—92 (40—43) și 88—90 
(43—33, 78—78). Folosind doar 
șase jucători, băimărenii nu 
au rezistat acțiunilor unei e- 
chipe complete. Coșgeteri : 
Mara 18 + 21. Ciocian 17 + 
14 de la gazde, respectiv 
Scarlat 19+20, Șarlă 30+24. (O. 
NEMEȘ — coresp.).

C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI ' '
99—77 
lipsiți 
teanu 
tați), 
două victorii, de 
pe fondul căderii fizice a ad
versarilor. Coșgeteri : Pal-
hegy 12+27, Bretz 17+21. Her
bert 21+9 de la sibieni, res
pectiv Moscalu 16+23, Takacs 
19+9, Măgurean 14+6. (I. IO- 
NESCU — coresp.).

MASCULIN
6
6 
6 
6 
6 
6

M. Crăciun și 
principala 

la victoria 
Crăciun 

24 + 20 de la

net 
dumini- 

Hust au 
contribu- 

clujenilor. 
19 + 17, 
„U“, reș

2—0 : 82—67 (48—37) și 
(42—31). Deși au fost 
de doi titulari (Mun- 
și Bleahu 
sibienii

— acciden- 
au obținut 
fiecare dată

io. :

T.C.I. ORADEA, SINGURELE ECHIPE NEÎNVINSE
zești, cu 7—0 pe Oțelul și cu 
6—1 pe Constructorul. La rîn- 
du-i, Nitramonia a învins pe 
Oțelul cu 5—1, Constructorul
3— 1, C.S.M. Borzești 5—2 și pe 
A.S.A. cu 4—3. Celelalte re
zultate : Constructorul cu Oțe
lul 4—3 și cu A.S.A. tot 4—3 ; 
C.S.M. Borzești cu Oțelul 5—1 
și cu A.S.A. 3—4. (Valentin 
LAZĂR — coresp.).

MIERCUREA CIUC. La în
trecerile din localitate au fost 
prezente Dinamo Brașov, Pe
trochimistul Pitești, Rapid Sin
teza Oradea, Metalul Plopeni, 
Politehnica Iași și Constructo
rul Miercurea Ciuc. Cea mai 
bună comportare a avut-o echi
pa brașoveană : 4 meciuri — 
4 victorii: 6—1 cu Petrochimis
tul, 4—2 cu Metalul, 4—3 cu 
Rapid Sinteza și 4—1 cu Poli
tehnica. Formația gazdă a pier
dut — la capătul unor ' dispute 
deosebit de pasionante — doa” 
întîlnirea cu Politehnica : 1—2. 
în rest, succese : 6—1 cu Me
talul, 5—1 cu Petrochimistul și
4— 2 cu Rapid Sinteza. Au fost 
consemnate și două surprize: 
1. Politehnica a fost întrecută 
cu 4—2 de Rapid Sinteza ; 2. 
Metalul n-a obținut nici mă
car punctul de onoare în par
tida cu echipa orădeană de 
care a fost întrecută cu 7—0! 
Celelalte rezultate : Politehnica 
— Petrochimistul 5—2 și Pe-

trochimistul — Metalul 3—2. 
(Valeriu PAȘCANU — coresp.).

TÎRGOVIȘTE. Cum era de 
așteptat, multipla campioană 
republicană Dinamo București 
n-a scăpat nici de astă dată 
prilejul să-și adauge la „zes
trea" de puncte a primei e- 
tape și pe cele ale acesteia : 
6—1 cu Rapid București, 3—1 
cu Carpați Mîrșa, 6—1 cu In
dependența Sibiu și 7—0 cu 
Oțelul Tîrgoviște. Tot maxi
mum de puncte a acumulat și 
Steaua : 4—2 cu Independența, 
6—1 cu Oțelul, 7—0 cu Carpați 
și 6—0 cu Rapid. Celelalte re
zultate : Rapid cu Carpați 3—2 
și cu Oțelul tot 3—2 ; 
pendenta cu Carpați 4—3 
Oțelul 3—4.

CLASAMENTUL 
Dinamo București 8 8 0 
T.C.I. Oradea 8 8 0
Nitramonia •) ; ;8 SJ.
Dinamo Brașov*)' 8 “ 1 
Steaua
Constr. M. Ciuc 
Rapid Sinteza 
Carpați Mîrșa 
Politehnica Iași 
Oțelul 
Constr. 
A.S.A. 
Indep. 
C.S.M.

Inde-
și cu’

1.'

1

CJ
cp

(

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinamo Buc.
Steaua
Rapid Buc.
Dinamo Oradea 
Farul C-ța 
ICED Buc.

7. Acad. Mii. Buc.
8.
9.

10.
11.
12.

6
6
6
6 
e

FEMININ 
„U“ Cluj-Nap. 6
Voința Buc. 6

3. Olimpia Buc. 6
4. Chim. Rm. V. 6
5. Poli. Buc. 6
6. Poli. Timiș. 6

1.
2.

CSU Sibiu 
Poli. Buc. 
RAMIRA B.M. 
„U“ Cluj-Nap. 
Poli. Iași

645:445 12 
629:439 12 
501:572 8 
509:588 8 
439:626 8
526:579 6

651 563491 11 
5
4
2
2
0

484:427
523 <493 
487:496
492:546
430:526

6
4
3
3
1
1

0
2
3
3
5
5 418:498

549 :424 
481:421 
397:396 
468:508 
413:477

12 
10

9 
9
8
6

_ ________  _ „ ___ B
școlară și de juniori care nu fiu 
îndeplinit pînă acum probele și 
normele de control au programa
tă trecerea restanțelor luni 10 
noiembrie, la ora 8, în Sala Flo- 
reasca.

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12. 
16.
13. 
15.
17.
14.
18.

Tîrgoviște 
Alba lulia 
Tg. Mureș 
Sibiu 
Borzești 

Petrochimistul Pit. 
Metalul Plopeni 
Rapid București 
Oțelul Galați

') Departajare 
victoriilor prin ippon

8
8
7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
«
2 
« 

după numărul

8 5 3
8 4 4
8 4 4
8 4
8 4
8 4
8 3
8 2
8 2
8 2
8 0

4
4
4
5
6
6
6
8

8 2 6
8 0 8

46- 7 
46- 8
36- 14
37- 15 
39-14 
31-16 
28-24
22- 23
23- 25
22- 32 
21-31
23- 32 
17-37 
19-33 
17-36
7-42 

17-31
9-44
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ACTIVITATEA SPORTIVA
(Urmare din pap 2)
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Pitești, odată cu darea in fo
losință a bazei nautice de la 
Bascov, Rm. Vilcea si Slatina, 
București, prin amenajările de 
pe lacul Pantelimon ș.a.m.d.). 

Pentru o mai mare eficientă 
a materialelor dezbătute, 
cursanților li s-a oferit prile
jul, printr-un campionat ad- 
hoc, să pună în aplicare. în
tregul bagaj teoretic și meto
dic însușit, altfel spus din săli 
și laboratoare ei au trecut pe 
stadioane și terenurile de 
sport din Rm. Vilcea, de care 
au beneficiat din plin, cu con- 

* cursul largai C.J.E.F.S. (Gheor- 
ghe Ceaușu, în calitate de 
președinte : „Ne-a bucurat mult 
faptul că a fost ales orașul 
nostru pentru a găzdui ase
menea cursuri. în ce ne pri
vește am făcut totul pentru 
reușita lor") si al celorlalte 
organe și organizații cu atri
buții în domeniul activității 
sportive. în sprijinul reușitei 
s-a înscris și localul care a 
adăpostit . cursurile — cel al 
Liceului Energetic nr. 3 —

Directorul cursurilor (și al 
taberei), prof. Alexandru Pa- 
rasc'iivescu, consideră o reușită 
tot ce s-a întreprins la Rm. 
Vilcea cu acest prilej, „o re
aducere in actualitate a proble
maticii atît de complexe ce o 
presupune activitatea sportivă 
in bugetul de timp al elevilor, 
necesitatea imperioasă ca tine
retul studios să își rezerve o 
parte din timpul liber practi
cării sistematice a exercițiilor 
fizice și sportului, elementul de 
referință in acest sens fiind 
campionatul pe asociație".

Pornind de la lecții 
de la expuneri vlzînd 
ganizațiilor U.T.C. în 
sportului de masă și 
formanță, cursurile au cuprins 
totodată prelegeri cu caracter 
metodic (un cabinet special s-a 
aflat permanent la dispoziția 
elevilor președinți de asociații) 
pe ramuri de sport, prioritate 
avînd disciplinele de bază în 
școală — atletismul, gimnastica 
și înotul, în sezonul în aer 
ber. schiul cu precădere, 
perioada de iarnă, fără a 
neglijate, însă, și altele față 
care elevii manifestă mult in
teres. ca, de pildă, jocurile 
sportive (fotbalul. handbalul, 
baschetul, voleiul etc.) sau u- 
nele ramuri de sport individua
le (tenisul și tenisul de masă, 
șahul, mai recent judo-ul și 
badmintonul, luptele în cazul 
școlilor profesionale ș.a.). Cursu
rile au evidențiat necesitatea 
cunoașterii de către elevi a 
sportului nostru național, oi
nă. la fel ca și acordarea unei 
atenții sporite acelor ramuri 
de sport cate oferă condiții de 
practicare pe plan local sau 
avînd o tradiție (caiacul, ca- 
noea și, canotajul în Deltă, în 
orașul de pe Bega. la Orșova,

teoretice, 
rolul or- 
domeniul 
de per

conc 
spor 
de 
prez 
împi 
reșe

li- 
în 
fi 

de BARAU PERFORMER
Principala cursă a reuniunii, 

hipice de duminică a revenit lui 
Rarâu. care, deși acorda avanta
je de pînă la 100 de metri unor 
trăpași de valoare, a învins în- 
tr-un final de excepție pe Fide- 
lio și Craidon, realizind un va
loros record de 1:23,3/km, care, 
dacă ținem seama de starea vre
mii și a pistei (coeficient — cir
ca 2 secunde), reprezintă cea
mai bună performantă realizată 
vreodată ne hipodromurile din
România. Gh. Tănase, antreno
rul si conducătorul său, are
mari merite în formarea aces
tui trăpaș de excepție, care pe 
orice hipodrom din Europa ar 
avea loc spre a cîștiga. Forma
ția Iui Tănase a mal reușit în 
această reuniune încă patru vic
torii. cu Briza, într-un nou re
cord, Verigariu, Trandaf și Tri-

fax? - 
tas-ât 
tii d( 
pe h 
vingă 
deose 
Orac 
sar < 
luptă 
torilo 
și-a 
versa 
rezer 
pletat

482:352 
502:448 
445 :342 
426:452 
395:451 
354:469

7. Rapid-Pr. Buc. 6
8. Voința Bv. 6
9. Mobila S.M. 6

10. Comerțul Tg. M. 6 .. ----------- — 6
6

S Jucătorii din diviziile A,

11. Robotul Be.
12. Crișul Oradea REi 

I : 1. 
Gruia 
II-a : 
2. Rl 
18. C 
(Tănt 
Cota



UE I

18 0 0 135 72
14 0 4 111 60
13 1 4 118 58 |

8 4 6 103 46
7 3 8 07 42 I
6 4 8 81 40
6 2 10 81 38 1
5 3 10 78 36
4 1 13 59
0 0 18 34 "16 |

-a
16 2 0 144 68
11 4 3 109 55
11 3 4 106 54

8 3 7 98 45 I
8 2 8 86 44
7 3 8 91 42 1
5 5 8 80 38
6 1 11 70 37 1
4 5 9 79 35 1
0 0 18 29 18

l-a 1
13 5 0 124 62 1
11 5 2 110 56
9 7 2 113 52 ■
9 3 6 78 46
7 5 6 96 44 I
6 3 9 90 39
6 2 10 86 38 I
5 4 9 76 37 1
5 2 11 87 35 ■
0 0 18 18 7

-a 1
13 4 1 120 61 1
11 4 3 110 55

9 6 3 110 1
8 5 5 94 47
7 5 6 99 44 1
6 7 5 96 43 1
6 4 8 85 40
6 2 10 75 38 |
4 1 13 64 31 ’
1 0 17 37 ri

(18-17 I
a Mare) |
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Etapa s-a încheiat, comentariile continua M
EFECTUL PSIHOLOGIC DIN
Se pare că, dintre rezultatele 

etapei de duminică, proporțiile 
scorului din partida Oțelul Galați 
— Rapid au șocat cel mai mult. 
Un scor-fluviu (5—0) pe care nici 
cel mai optimist suporter gălă- 
țean nu-I anticipa. Ca să nu mai 
vorbim de coordonatele 
preambulul acestei partide, 
referim la unele temeri din ta
băra Otelului, care vizau, în or
dine, starea psihică a echipei, 
lansată într-o cursă prelungită 
de a obține a doua sa victorie;

din 
Ne

UN EXEMPLAR SPIRIT
DE SPORTIVITATE

apoi faptul că întîlnirea nu se 
disputa pe teren propriu, ci era 
găzduită de stadionul Dunărea 
(teoretic un handicap pentru 
gazde); și nu în ultimul rînd. 
mal era replica rapidistă, un ad
versar care știe să „se agațe".

Și atunci, cum s-a ajuns la a- 
cest 5—0? Totul a început cu acel 
gol gălățean din secunda 45. Un 
gol psihologic, prin care moralul 
gazdelor a urcat vertiginos, în 
timp ce acela al oaspeților a fă
cut... cale întoarsă pe scara stă
rii de spirit, nu o dată cu impli
cații majore în fizionomia unei 
partide. Așa s-au petrecut lucru
rile și în acest meci, labilitatea 
psihică a gluleștenilor deschizînd 
drum gălățenilor spre cele două

SECUNDA 45
puncte. Aceștia au exploatat la 
maximum „unda verde" care le-a 
fost oferită, avind o evoluție plă
cută ochiului, cu un joc aerisit, 
cursiv și mal ales eficient. Greu 
de spus care este adevărata 
„cotă" a acestei victorii a Oțe
lului. Cert este că ea a venit la 
timp, creînd în sinul echipei un 
ascendent moral de care avea 
mare nevoie. Tot așa de adevărat 
este că situația generată de re
versul medaliei — o severă în- 
frîngere — trebuie rezolvată grab
nic de feroviari, datori de a-și 
reconsidera atitudinea față de 
jocul în deplasare. Și nu numai 
în această direcție..

Adrian VASILESCU
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Trioul ofensiv gălăfean (Ralea — Antohi — Vaișcovici, tricouri 
albe) din nou in fața porții feroviare. (Fază din meciul Otelul 
— Rapid). Foto :N. SBURLAN — Galați

VICTORIA, INTR-0 HAINA NOUA

s-a dispu- 
ireștean Tei 
inală a Cu- 
1 de Rugby; 

dintre cele 
î din țară, 
CEM1N Bala 

disputat și 
a surîs rug- 
-17 (9—13),
nduceau la 
înscris prin 
. BANCIU, 
CHEȘ ” 
nuc 
nil : trei 
3, Gh. DE
LE ; BUCȘE 
irtida a fost 
bucureștean

(l.p., 
e-

va întîlnl, 
în finala

ai moderne 
din întregul 
ispoziție de

I
I
I
I
I
I
I

Singura remiză a etapei de du
minică s-a înregistrat la Plo
iești. Rezultatul de egalitate, 0—0, 
este echitabil, lucru remarcat 
după joe. cu un exemplar spirit 
de sportivitate, șl de antrenorii 
Petrolului, și de conducătorii 
clubului, cum au confirmat-o și 
aplauzele publicului adresate e- 
chipei vizitatoare la ieșirea de 
pe teren. Petroliștii nu au făcut 
o tragedie din faptul că au pier
dut un punct pe teren propriu 
și acest exemplu trebuie subli
niat. Petrolul nu a putut bene
ficia de aportul iul Pitulice (cu
mul de cartonașe galbene), Nulă 
(internat în spital, din cauza li
nei amigdalite cronice), iar A. 
Munteanu a jucat la „speranțe" 
după evoluția mai slabă din me
ciul cu Dinamo, și Petrolul a 
resimțit aceste absențe, după cum 
trebuie spus că echipa manifestă 
o oarecare scădere a potențialu
lui fizic, acuzînd o stare de obo
seală. Un aspect pe care antre
norii ploieșteni speră să-1 rezolve 
printr-un program adecvat, pen
tru că vitalitatea " ‘ 
de 'bază a acestei

F. C. Olt a lăsat 
frumoasă impresie. ____ ____
plina tactică șl prin echilibrul 
dintre compartimente. Și cum 
linia de mijlocași s-a dovedit su
perioară celei ploieștene (îndeo
sebi Eftimie și M. Popescu), F. C. 
Olt a dominat jocul ia mijloc, l-a 
calmat cînd a vrut și a ieșit peri
culos pe contraatac, dar S. Ră- 
ducanu și Pena au ratat mari 
ocazii. Un meci pe care ambele 
echipe puteau să-1 piardă, sau 
să-1 cîștige, și care a plăcut toc
mai prin acest suspans șl prin 
spiritul de sportivitate de care 
am amintit

Constantin ALEXE

RADU II LA GOLUL 170

rămîne arma 
formații.
la Ploiești o 

Prin disci-

F. C. Argeș a jucat, duminică, 
al 5-lea meci pe teren propriu 
din acest campionat. Și l-a cîș- 
tigat olar, Ia scor. în fața unei 
echipe, Gloria Buzău, care, de o 
săptămînă, are un nou antrenor, 
Constantin Moldoveanu, și care 
s-a străduit să stăvilească ava
lanșa de acțiuni ofensive ini
țiate de echipa pregătită de an
trenorii Florin Halagian și Leon- 
te Ianovschi. Dar nu despre e- 
forturiie făcute în apărare de 
Gloria Buzău dorim să scriem 
acum; nici despre modul (inteli
gent) cum a acționat în atac 
„11 “-le piteștean pentru a desface 
o defensivă supraaglomerată. Do
rim să ne oprim puțin asupra a 
două aspecte relevate pregnant 
de partida din Trivale. Este vorba 
mai întîi de faptul că vîrful de 
atac al lui F. C. Argeș, Radu Hs 
a reușit să înscrie al 170-lea gol 
al său pe prima noastră scenă 
fotbalistică, egalîndu-i, în acest 
fel, pe Oblemenco și Dumitrache 
în clasamentul absolut al golge- 
terilor. Radu II a jucat cu o 
mare ambiție, l-au ajutat mult 
și coechipierii și, mai ale^, l-a 
ajutat căpitanul echipei, Stancu, 
cel desemnat să execute lovitura 
de la 11 m. „Tribunele" au... 
cerut ca Radu II să transforme, 
Stancu a înțeles și i-a oferit a- 
cestuia șansa de a înscrie un 
gol — fie el și din penalty — 
care să-1 propulseze în urma lui 
Dudu Georgescu, el fiind singu
rul care, jucînd, mai poate să 
micșoreze distanța față de gol- 
geterul absolut. Radu II a mar-

cat, așadar, golul său cu nr. 170. 
Rămîne de văzut cînd va reuși 
să se... desprindă de Oblemenco 
și Dumitrache.

Al doilea aspect despre care 
vrem să spunem cîteva cuvinte 
este arbitrajul. Emil Pătrașcu a 
debutat la centru în partida de 
la Pitești și, în ciuda unui trac 
inerent, el a reușit să se achite 
corespunzător de misiunea pe 
care a avut-o. Un debut bun, 
promițător, cu două momente- 
cheie, neacordarea unui gol în
scris de Radu II (la 1—0), și re
petarea loviturii de la 11 metri, 
ambel^ apreciate corect.

laurențiu DUMITRESCU

In anturajul echipei Victoria 
se vehicula părerea, după meciul 
de duminică, împotriva Bacăului, 
că prestația acestei formații a 
atins un punct de vîrf pe traseul 
ei de 44 de etape în Divizia A. 
Intr-adevăr, echipa bucureșteană, 
învingătoare la un scor conclu
dent (5—2), a demonstrat, prin 
joc. că s-a despărțit în mod ho
tărât de imaginea ei din anul tre
cut, cînd evolua apăsată de tra- 

. cui inerent oricărei debutante. 
Noua față a Victoriei : formație 
echilibrată, capabilă de efort fi
zic, cu joc cursiv, cu accente o- 
fensive, cu tente de culoare. 
„Mina" rutinatului tehnician D. 
Nicolae-Nicușor, vizibilă, a disci
plinat tactic echipa, potențind-o 
prin (re)valorificarea unor jucă
tori. cîndva proeminenți, care în
cepuseră. însă, să decadă îna- 
nonimat : Nlțu, 
nar. că este vorba de o altă 
chipă. ni se pare relevantă și

comp ■ rație cu ea
cutul sezon. Tot ....... 
cifrele de clasament se 
astfel :

însăși din tre- 
după 10 etape, 

prezintă

1985 — locul 14 10 2 4 4
1986 — locul 8 10 4 2 4

10—15 8 ;
13—11 10.

DIVIZIA C

Olă- 
Ber- 

de o

Augustin, Ț41-
e-
o

Cu -alte cuvinte, Victoria începe 
să-și închege o personalitate, să 
dobmdească atu-uri de echipă 
.solidă.
* La spectaculozitatea partidei 
de duminică a contribuit, neîndo
ielnic, și S.C. Bacău, care a reiu- 
|zat cantonarea în obișnuita de
fensivă disperată a meciurilor 
■din deplasare. Ea a jucat îndrăz
neț, cu garda jos, forțînd, la rîri- 
?du-i, golul. Pentru nereușită poa
le să-1 „acuze“ și pe portarul 
^bucureștean Nițu, care, în mf- 
■nutele 11 și 44, a parat două șu- 
rturi extrem de grele, expediate 
!de Fulga.

Ion CUPEN

DINCOLO DE APLAUZELE DE LA HUNEDOARA
Cînd crainicul stadionului Cor

vinul a menționat prezența în 
formația brașoveană a antreno- 
rului-jucător Costică Ștefănescu, 
publicul a aplaudat călduros. Cu 
simpatie a fost privită apoi evo
luția fostului căpitan al echipei 
naționale, iar în finalul meciului 
am auzit în tribună multe opinii 
laudative la adresa jocului 
cursiv, elegant, sportiv, practicat 
de F.C.M. Brașov.

Aprecieri meritate din acest 
punct de vedere, pentru că — 
fapt obiectiv — adversara de du
minică a Corvinului nu a promo
vat de fel un fotbal obstructio
nist, meschin, cu gîndul numai și 
numai la rezultat. Aprecieri, însă, 
influențate —’ fapt subiectiv — și

de rezultatul net favorabil gazde
lor, facilitat de căderea autogo
lului lui Șerbănieă într-o perioa
dă cînd brașovenii 
partida, Barbu ratînd din apro
pierea ’ ' " “ ~ ’
acesta din urmă intervenind sal
vator la spectaculoasa și decisa 
acțiune ofensivă a lui Cadar.

Desigur, coechipierii și elevii 
Iui Coslică Ștefănescu se află, e- 
vident, pe drumul cristalizării 
unei idei de joc pozitive, Corvl- 
nul întîlnind în etapa de dumi
nică un partener dispus la fotbal 
— spectacol , ceea ce a determi
nat un meci deosebit de atractiv, 
între două formații cu profil con
structiv asemănător, preocupate 
și dc „impresia artistică*.

echilibraseră

buturilor lui Ioniță, iar

Neta diferență, însă, dintr® 
Corvinul și F.C.M. Brașov, care a 
și determinat proporția scaruiuî, 
a constat în aportul și eficiența 
blocului funcțional în faza de a- 
părare. Pentru că în timp ce hu- 
nedorenii Mărginean, Tîrnovea- 
iu, Klein, Mateuț și Petcu reu
șeau să închidă culoarele în fața 
brașovenilor Mandoca, Șerbănieă, 
Avădanei, Barbu și Cadar, fiind 
apoi prezenți, cu fc ță și imagi
nație, în faza ofensivă, aceștia 
din urmă nu veneau Eficient în 
ajutorul colegilor din comparti
mentul apărării, depășiți tot mai 
mult cu cit se apropia finalul 
partidei.

Paul SLÂVESCU

REZULTATELE ETAPEI A IX-a

edințli aso- 
lin școli a 
1 teoretice 
ițiale pre- 
3 fizică a- 

în cazul 
etelor Bra- 
•ahova, Hu- 
ilcea și ai 
ști „în mă- 
) conducere 
tivității din 
1 care în- 
if. Ion ga
lonat com- 
ursurile au 

și pe un 
ural-educa- 
■te la dife- 
să le îmbo- 
de 
de 
de
de

cultură 
artă și 
pictură.
cultură

Olimpice, 
și pînă în 

excursii în 
ipiului de 
ui Vîlcea,

la Călimănești-Căciulata, 
nești, Govora, Horezu, 
bești, cîteva din zonele 
mare frumusețe.

„Cursurile ne-au oferit 
totul altă viziune a 
noastre, mai concretă, 
proape de 
consemna, în cronica 
eleva Georgiana Dobre, de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu" din 
București, în timp ce un alt 
elev. Cristian Moldoveanu (Li
ceul „Electronica") consideră 
că „avem acum posibilitatea de 
a așeza activitatea sportivă din 
școală pe temeiuri care sâ asi
gure prezența tuturor elevilor, 
prin campionatele pe ani de 
studii, în condiții optime, noi 
beneficiind și de o bază spor
tivă de excepție — o sală și 
un complex de terenuri în 
liber".

De mai bine de o lună 
zile. elevii participanți 
cursurile de la Rm. Vîlcea 
revenit în școlile lor. Ne pro
punem să-i revedem la lucru, 
să le consemnăm realizările si 
în cadrul asociațiilor sportive 
pe care le conduc. Deci, pe 
curînd !...

li cu 
muncii 
mai a- 

realitățile școlii" 
taberei.

aer

de 
la 
au

FULUI H I P I S M
ase s-a de- 

pe forma- 
i neîntîlnită 
ceilalți în- 

it în mod 
ealizat de 
îuțul armă- 
îalități de 
rvată ama- 
Sorel, care 
cursei ad- 

?osedă mari 
ru au com- 
îștigători.

Cursa a IV-a : 1. Trandaf
2. Cobadin ; 3. 

2, ev. 7, ord. 
1728, triplu II—III—IV 63. 
a V-a : i. corint (Enache)

2. Marcela. Cota : cîșt. 
ev. 23. Cursa a Vl-a : 1. 
(Tănase) 1123,8 ; 2. Fidelio,

ICE • Cursa
1:37.9 : 2.

. Cursa a 
se) 1:26,4 ; 
șt. 2,60, ev. 
L. Verigariu 
ga ; 3. Jeni.

ord. triplă

473.
(Tănase) 1:30,0 ; 
Vital. Cota : cîșt. 
triplă 
Cursa 
1:29.9 ; 
închis, 
Rarău
3. Craidon. Cota : cîșt. 2, ev. 19, 
ord. triplă 272. Cursa a VII-a : 
1. Sorel (B. Manea) 1:29,6.
Rovln : 3. Jebel. Cota : cîșt. 2.20, 

...............................138. triplu V—
a VHI-a i 1. 
1:25,8 ; 2. Os- 

Cota : cîșt. 3, 
. 72. Cursa a

Trifan (Tănase) 1:32,8 : 
’ ’ 5.

ev. 8. ord. triplă 
VI—VII 51. Cursa 
Orac (N. Nicolae) 
■tina : 3. Dedițel.
ev. 7. ord. triplă 
IX-a : 1. ~ - 
2. Supliciu. Cota : cîșt. 2, ev. 
ord. 6.

2.

A. MOSCU

2.

SERIA 1
Relonul Săvinești — Șiretul 

Pașcani 1—1 (0—0), Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc — Me
talul Botoșani 2—0 (0—0), TEPRO 
Iași — Cetatea Tg. Neamț 4—1 
(2—0), Avîntul Frasin — Construc
torul Iași 3—0 (0—0), C.S.M. Bu- 
cecea — Metalul Rădăuți 1—1 
(b—1), Zimbrul Șiret — Chimia 
Fălticeni 3—1 (1—1), Carpațl Gă- 
lănești — Minerul Vatra Domei 
1—0 (1—0), Electro Botoșani —
Cristalul Dorohoi 3—0, echipa din 
Dorohoi fiind suspendată.

• Meciul Cristalul Dorohoi — 
TEPRO Iași, din etapa a VII-a 
(pe teren 2—2), a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei 
ieșene.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a IX-a: 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 20 p (18—5), 2. Explo
rări Cîmpulung 18 p (12—5), 3. 
Relonul Săvinești 17 p (14—8)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Vatra Dornei 7 p (7—10), 16. Con
structorul Iași 7 p (8—13).

SERIA A n-a
DVA-Portul Galați — Proletarul 

Bacău 2-0 (0—0), Metalul Ro
man — Gloria Galați 2—1 (2—0), 
Petrolul Moinești — Letea Bacău 
2—1 (0—0), Partizanul Bacău — 
Steaua-Mecanică Huși U—0 (1—0), 
Unirea Negrești — Mecanica Vas
lui 1—0 (0—0), Minerul Comănești
— Victoria-IRA Tecuci 1—1 (0—0),
Inter Vaslui — Laminorul Ro
man 5—1 (4—0), Textila Buhuși
— C.S.M. Borzești 2—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. INTER 
VASLUI 23 p (18—2), 2. Textila 
Buhuși 22 p (18—5), 3. C.S.M. 
Borzești 19 p (15—6)... pe ultimele 
locuri: 14—15. Proletarul Bacău 8

8
7

p (8—11), Victoria Tecuci 
(7—ÎO), 16. Partizanul Bacău 
(8-18).

SERIA A III-a
SN-CSȘ Tuloea — Chimia 

zău 1—0 (1—0), Petrolul Ianca — 
Arrubium Măcin 2—1 (1—0), Gra
nitul Babadag — Luceafărul Ad- 
jud 0—1 (0—1), Metalul Buzău — 
Petrolul Berea 3—0 (2—0), Chi
mia Brăila — Foresta Gugești 
0—1 (0—0), Progresul Isaccea — 
Carpați Nehoiu 1—0 (0—0), Con- 
structorul-Hidrotehnica Focșani — 
Energia Mărășești 2—0 (1—0), La
minorul Vizlru — Minerul Mah- 
mudia — nu s-a disputat.

Pe primele locuri: 1. FORESTA 
GUGEȘTI 17 p (16—8), 2. Lucea
fărul Adj ud 17 p (9—6), 3. Petro
lul Berea 16 p (16—9)... pe ulti
mele locuri: 15. Laminorul Vi

P 
P

ziru 7 p (9—11) — din opt jocuri, 
16. Arrubium Măcin 7 p (9—17).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — ISCIP Ul- 

meni 4—0 (1—0), Voința Constan
ța — Metalul Mangalia 3—4 (1—0), 
Victoria Țăndărei — "Victoria 
Lehliu 4—0 (2—0), Viitorul Chir- 
nogi — Petrolul Roata de Jos
3— 0 (2—0), Unirea Urziceni — ți
țeiul Călărași 1—0 (0—0), FCM-
Dunăreana Giurgiu — IMU-CSȘ 
Medgidia 2—0 (0—0), Sportul „30 
Decembrie" — SN Oltenița 3—1 
(2—1), Olimpia Slobozia — Portul 
Constanta 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: ' 
TUL MEDGIDIA 19 p (28—11) 2_ 3. -- .
(15—9), Sportul „i 
19 p (14—8)... pe ultimele locuri: 
14. Petrolul Roata de Jos 8 p 
(10—17), 15. Victoria Lehliu 8 p 
(12—21), 16. Voința Constanța 7p 
(18-^20).

SERIA A V-a
Minerul Șotînga — Chimia Gă- 

ești 2—0 " ‘ ~
rești — 
Abatorul 
Crevedia 
Titu — 
(0—0), Voința București — Meta
lul București 2—0 (1—0). Tehno- 
metal București — Metalul Mija
4— 3 (3—1), Cimentul Fieni —
MFCON București 3—1 (0—0),
IUPS Chitila — Danubiana Bucu
rești 3—0 — Danubiana fiind sus
pendată.

Pe primele locuri: 1. TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI 19 p JlG—12),
2. Metalul București 17 p (14—6),
3. IUPS Chitila 15 p (16—13), 4.
Cimentul Fieni 15 p (14—14)... pe 
ultimele locuri: 14. Chimia Gă- 
ești 10 p (6—10). 15. Abatorul
București 10 p (11—18), 16. Danu
biana București 7 p (5—13).

SERIA A VI-a
Progresul Corabia — Electro

nistul Curtea de Argeș 4—1 (1—0), 
Automatica Alexandria — Dacia 
Pitești 1—0 (0—0), Recolta Stoică- 
nești — Constructorii TCI Cra
iova 3—0 (1—0), Viitorul Drăgă- 
șani • 
(1—0). 
racal — Lotru Brezoi 5—1 (3—0). 
Constructorul Pitești — Textila 
Roșiori 0—0, Muscelul Cîmpulung 
— IOB Balș 1—0 (1—0). CFR Cra
iova — Chimia Tr. Măgurele — 
întrerupt în min. 55, la 0—0.

Pe primele locuri: 1. AUTO
MATICA ALEXANDRIA 18 p 
(14—7), 2. Chimia Tr. Măgurele 
16 p (16—8), 3. Constructorul Cra
iova 19 p (16—13)... pe ultimele

1. CIMEN-

Metalul Mangalia 19 p 
,30 Decembrie"

(0—0), CFR-IACP Bucu- 
ICSIM București 0—0, 
București — Avicola 
4—0 (3—0), Electrica

Viscofil București 2—0

Progresul Băileștl 1—1 
Sportul Muncitoresc ca-

locuri: 14. IOB Balș 8 p (9—12), 
15. CFR Craiova 8 p (6—10) — 
din opt jocuri, 16. Constructorul 
Pitești 7 p (11—17).

SERIA A VII-a
Metalurgistul Sadu — Armătura 

Strehaia 3—1 (1—1), Minerul Ani
na — Energia-Minerul Rovinarl 
3—0 (2—0), Petrolul Ticlenl — Mi
nerul Moldova Nouă 1—0 (0—0). 
Minerul Motru — Gloria Reșița 
3—2 (1—1), Minerul Oravița —
CFR-Victoria Caransebeș 3—0 
(2—0), CSM Caransebeș — Meca
nizatorul Șimian 3—0 (2—0) 
ema 
Roșu 
s ri
JWare ...

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
ANINA 20 p (28—7), 2. CFR Ca
ransebeș 17 p (14—9), 3—4. Glo
ria Reșița 16 p (15—10), Minerul 
Mătăsari 16 p (17—112).„ pe ulti
mele
8 P 
haia

Di- 
Orșova — Metalul Otelul 
0—2 (0—0), Minerul Mătă- 
— Victoria-înainte Vînju 

2—0 (1—0).

locuri: 15. CSM Caransebeș 
(9—13), 16. Armătura Stre- 
7 p (10—24).

SERIA A Vin-a
Minerul-Știința Vulcan — Uni- 

xea Sînnicolau 2—0 (0—0), Pro
gresul Timișoara — Minerul Lu- 
peni 1—0 (0—0), Metalurgistul Cu- 
gir — Obilici Sînmartin u Sîrbesc 
0—0, Șoimii Lipova — CFR Sime- 
ria 4—2 (3—1), CSM Lugoj — CFR 
Timișoara 1—0 (1—0), Victoria
Călan — Minerul Ghelar î—0 
(0—0), Unirea Tomnatic — UM 
Timișoara 3—1 (li—1), Vagonul 
Arad — Strungul Chișineu Criș 
2—0 (1—0).

Pe primele locurî: 1. UNIREA 
SÎNNICOLAU 21 p (14—6), 2. Va
gonul Arad 18 p (17—8), 3. Progre
sul Timișoara 18 p (16—TI). ‘ 
Mmerul Vulcan 18 p (15—13)... 
pe ultimele locuri: 14. Obilici
Sînmartinu Sîrbesc 7 p (9—14), 
15. Victoria Călan 7 p (7—17), 16. 
Minerul Ghelar 7 p (9—20).

SERIA A IX-a
Olimpia Gherla — Mecanica 

Alba Iulia 2—0 (0—0). Gloria Be- 
iuș — Recolta Salonta 4—6 
(0—0. Sticla-Arieșul Turda 
înfrățirea Oradea * * 
Minerul Or. 
— Tîrn avele 
Unirea Alba ____
nerul Șunouiuș 1—0 (0—0), Bi
horeana Marghita — Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 (1—0), 
Motorul-IRA Cluj-Napoca 
Jul Or. dr. Petru 
(1—0), Unirea Valea 
Metalul Aiud 0—0.

Pe primele locuri: 
AIUD 23 p (19—2), 
“ - p (24-8),

14.

1—0
dr. Petru 
Blaj 

Iulia

4.

(1—0), 
___ Groza 
2—0 (0—0), 

— Mi-

Groza 
lui Minai

1. METALUL
2. înfrățirea

3. Sticla

locuri: 15. Bihoreana Marghita 8 
p (8—18), 16. Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 6 p (7—17).

SERIA A X-a
Chimforest Năsăud — Minerul 

Borșa 3—0 (0—0), Oașul Negrești
— Someșul Satu Mare 1—2 (0—2), 
Minerul Băița — Minerul Sărmă- 
șag 3—0 (1—0), Chimia Zalău — 
Victoria Cărei 1—1 (0—0), Bradul 
Vișeu — Minerul Baia Sprie 4—0 
(1—0), Chimia Tășnad — Minerul 
Băiuț 2—1 (1—0), Laminorul Be- 
clean — Silvania Cehu Silvaniei
2— 0 (1—0), Mecanica Bistrița — 
Minerul Rodna 4—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 19 p (17—11), 2. Mi
nerul Baia Sprie 18 p (14—9), 3. 
Minerul Băița 17 p (16—9)... pe 
ultimele locuri: 13—14. Minerul 
Sărmășag 10 p (10—16), Chimia 
Zalău 10 p (8—14), 15. Bradul Vi
șeu 10 p (10—19), 16. Minerul 
Borșa 5 p (5—14).

SERIA A XI-a
Automecanica Mediaș —•' Metalul 

Reghin 2-0 (1—0), Metalul Sighi
șoara — Progresul Odorhei 1—1 
(1>—0), Viitorul Gheorgheni — IPA 
Sibiu 8—2 (3—1), Metalotehnica
Tg. Mureș — Mureșul Luduș 1—0 
(0—0), Avîntul keghin — Electro- 
mureș Tg. Mureș 2—0 (1—0). Mi
nerul Bălan — ’ Carpați Agnita
3— 0 (0—0), Mecaniea-CSU Si
biu — Unirea Ocna Sibiului 4—1 
(4—0), Oțelul Reghin — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. AVÎNTUL 
REGHIN 22 p (25—6), 2. Electro- 
mureș Tg. Mureș 18 p (13—5), 3. 
Metalul Reghin 16 p (13—7), 4. 
Minerul Bălan 16 p (11—12)... pe 
ultimele locuri: 14. Unirea Cris
turu Secuiesc 9 p (7—18), 15. U- 
nirea Ocna Sibiului 9 p (9—2?),' 
16. Metalul Sighișoara 8 p (4—11)» 

SERIA A Xll-a
Minerul Filipești — ASA-Chl- 

mia Ploiești 1—0 (0—0), Electro 
Sf. Gheorghe — Torpedo Zărnești 
2—1 (0—1), Victoria Florești —
Petrolul Băicoi 2—0 (1—0). Ci
mentul Hoghiz — Mobila-Măgura 
Codlea 3—0 (1—0), Minerul Bara- 
olt — Precizia Săcele 2—1 (2— 
IPT întorsura Buzăului — Uni- 
tea Cîmpina 2—2 (0—0), Nitra- 
monia Făgăraș — Carpați Sinaia 
5—0 (4—0), Metalul Tg. Secuiesc
— Metalul Plopeni 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
PLOPENI 22 p (21—8), 2. Metalul 
Tg. Secuiesc 17 p (18—8), 3. Ni- 
tramonia Făgăraș 18 p (18—12), 
4. Victoria Florești 15 p (17—16)..; 
pe ultimele locuri: 15. Petrolul 
Băicoi 9 p (12—19), 16. Mobila- 
Măgura Codlea 7 p (5—13).

16.

Oradea 19 . ,
Turda 19 p (21—6)... pe ultimele

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.
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III TI Mill FINALE 
IA C.M. Of LUPTE 
. GRECO-ELOMANE
La Budapesta. în Sala Spor

turilor de la Nepstadion, s-au 
desfășurat duminică seara ul
timele finale ale Campionatelor 
Mondiale de lupte greeo-ro- 
mane. înaintea clasamentelor 
celor 5 categorii de greutate,- 
un ultim rezultat al singurului 
luptător român aflat în com
petiție in ziua respectivă. Este 
vorba de „greul" Ion Grigoraș, 
care l-a întilnit in finala pen
tru locurile 5—6 pe Andreas 
Schroder (R. D. Germană). Me
ciul a fost dominat dc repre
zentantul țării noastre (4—0 
după prima repriză si 6—2 fi
nal) clasat pe locul 5.

Clasamente : cal. 52 kg : 1. 
Serghei Dudaev (U.R.S.S.), 2.
J. Ronningen (Norvegia), 3. A. 
Miyahara (Japonia) ; 62 kg : 1. 
Kamandor Madjidov (U.R.S.S.)
2. B. Klozik (Polonia), 3. I. 
Vanghelov (Bulgaria) ; 74 kg :
1. Mihail Mamiașvili (U.R.S.S.),
2. M. Hahn (R. D. Germană),
3. D. Marinov (Bulgaria) ; 
90 kg : 1. Andrzej Mălină (Po
lonia), 2. A. Komșev (Bulga
ria), 3. J. Durcak (Cehoslova
cia) ; 130 kg : 1. Thomas Jo
hansson (Suedia), 2. V. Grigo
riev (U.R.S.S.), 3, L. Klauz 
(Ungaria)... 5. I. Grigoraș 
(România).

CONCURSURILE DE AUTOMOBILISM
(Urmare din pag. I)

Sint avantajate în principiu 
mașinile cu tracțiune pe spa
te, unde e sarcina mai mare. 
Cele 19 viraje stinga-dreapta 
compensează însă în bună par- 
te, lăsînd și măiestriei pilotu
lui un cuvint important de 
spus. © La antrenamente. 
Werner Mirschwogel (Olimpia 
Reșița) are cel mai bun timp, 
chiar înaintea „easter“-uriior. 
Iși va confirma și în concurs 
clasa, chiar din prima manșă, 
cîștigînd clar la grupa C. Pe 
locul secund se va clasa Gheor- 
ghe Ana (ITA Argeș), iar pe 
3 George Grigorescu (Dacia 
Pitești). La grupa E favoritul 
se va impune fără emoții : 
Eugen Peteanu (CSM -Reșița, 
deci a doua victorie reșițeană). 
urmat de W. Kulpinski (Pro
gresul Oradea) și T. Gedeon 
(CSM Reșița). La începători 
ordinea va fi Ion Balea (ITB), 
Mihai Mateescu (Atomic Club) 
și Șt. Tischler (CJAK Sălaj). 
• Dispută aprigă la cea mai 
populată clasă, A. Va cîștiga 
Gh. Preoteasa (IDMS), pe lo
cul secund — Aurel î'uțuianu 
(Minerul Moldova Nouă). „Ce

lebrul 102“ (l-am numit pe

DUPĂ MECIUL CU
(Vrmve din pag. 1)

Noua Zeelandă, hotărîți, deci, 
să convingă pe deplin în fața 
românilor, antrenorul Fouroux 
apelînd pentru aceasta la o 
grămadă extrem de solidă și 
agresivă, cu liniile dinapoi in
ventive ca întotdeauna. Să re
cunoaștem, socotelile celebru
lui mijlocaș la grămadă s-au 
dovedit exacte. Pentru că, dacă 
înregistrările statistice pot crea 
imaginea falsă a unui anume 
echilibru în momentele fixe 
(ba chiar a superiorității ro
mâne în margini, cu opt ba
loane cîștigate pe repunerea 
adversă, față de trei), pentru 
miile de martori oculari ai 
meciului a fost vizibilă domi
narea înaintării franceze. Pa
chetul nostru a dat nu o dată 
înapoi, mai cu seamă pe flan
cul drept, iar mingile cîștigate 
de el orau compromise datorită 
teribilei presiuni a lui Carmi- 
natti, Rodriguez. Champ și co
legii lor. S-a vădit astfel, dacă 
mai era nevoie, că rugbyul în- 
cepe la nivelul grămezii. în 
linia I, iar în fata puternicilor, 
durilor Chabowski, Dubroca. 
Garuet jucătorii noștri nu au 
rezistat. în atari condiții, sar
cina mijlocașilor s-a dovedit 
tare ingrată, cu atît mai mult

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU C. E. DE VOLEI
BkAxeLLES, 27 (Agerpres). 

— La Bruxelles s-a efectuat 
tragerea la sorți a grupelor 
preliminare ale Campionatelor 
Europene de volei. Echipa fe
minină a României va juca în 
grupa A (-1—10 mai. în Norve
gia) alături de . formațiile 
Norvegiei, Cehoslovaciei, An
gliei și Finlandei. La mascu
lin, selecționata României va 
evolua în grupa D (13—17 mai, 
în Finlanda) împreună cu 
echipele Greciei, Norvegiei,

„MONDIALELE". DE JUDO (f)
Maastricht. în cadrul Cam

pionatelor Mondiale feminine 
de judo au obținut titluri de 
campioane următoarele sporti
ve : cat. 48 kg : Karen Briggs 
(Marea Britanie) b.p. (yuko) 
Fumiko Esaki (Japonia), cat. 
52 kg : Dominique Brun (Fran
ță) b. yusei-gachi Kaori Yama- 
gugehi (Japonia), cat. 56 kg : 
Ann Hugues (M. Brit.) b. yu
sei-gachi Maria Gontoqicz (Po
lonia). cat. 61 kg : Diane Beli 
(M. Brit.) b. yusei-gachi Celine 
Geraud (Franța), cat. 66 kg : 
Brigitte Deydier (Franța) b.p. 
(koka) Elisabeth Karlsson (Sue
dia), cat. 72 kg: Irene dc Kok 
(Olanda) b. yusei-gachi Ingrid 
Berghmans (Belgia), cat. +72 
kg : Sengalian Cao (R.P. Chi
neză) b. yusei-gachi Marjolein 
van Unen (Olanda), cat. oppen: 
Ingrid Berghmans (Belgia) b. 
yusei-gachi Jinlin Li (R.P. Chi
neză).

veteranul Ștefan Iancovici cu 
numărul său de concurs) are 
traiectorii calculate la compu
ter parcă, dar mașina sa este 
mai puțin puternică ; se va 
clasa al treilea. ® La grupa A, 
4 concurenți au fost departa
jați de numai 68 de sutimi, 
și asta chiar în lupta- pentru 
un loc pe podium. O marjă 
prea îngustă pentru a nu lăsa 
cîmp larg discuțiilor, în con
dițiile arbitrajului manual. Mo
tiv pentru care îi dăm drep
tate ing. Radu Dumitrescu, și 
el concurent : „Cronometrajul 
prin celulă fotoelectrică s-ar 
impune". într-adevăr, ar fi un 
efort organizatoric infim, iar 
„clasamentul adevărului" ar fi 
incontestabil. • Fiind ultima 
etapă, au fost desemnați și noii 
campioni naționali la viteză în 
coastă. „Echipajul" format din 
Silvia Boboescu și Adrian Po
pescu, adică secretariatul de 
concurs, ni-i comunică prompt: 
grupa A — Victor Nicoară (Da
cia Pitești) ; grupa C — Nicu 
Grigoraș (Dacia Pitești) ; gru
pa E — Eugen Pcteanu (CSM 
Reșița) ; echipe — CJAK’Caraș 
Severin, grație succesului re
purtat în ultima etapă, aici, la 
Buzău

ECHIPA FRANȚEI
cu cît „cureaua de transmisie" 
a fost asigurată de doi tineri, 
fără experiență. în temă cu 
marea forță de joc, cu agresi
vitatea rugbyștilor francezi, 
mulți specialiști ai noștri sus
țineau înainte — iar ziarul 
nostru a semnalat — necesita
tea unui nou apel Ia unii ju
cători cu știința meciurilor de 
cel mai înalt nivel, în stare să 
găsească cele mai nimerite so
luții de contracarare a superio
rității unor parteneri de ase
menea clasă. Pentru că în me
ciul cu Portugalia au putut fi 
sesizate o seamă de slăbiciuni. 
„Cind am aflat de scorul de doar 
43—7, cu lusitanii, am anticipat 
că echipa României nu mai e 
cea de altădată", spuneau ga
zetarii francezi, afirmînd. sîm- 
bătă seară, că lipsa de exper
iență a formației noastre și-a 
spus, în primul rînd. cuvîntul. 
într-adevăr, șapte din cei 15 
jucători prezenți Ia fluierul 
inaugural al lui D. Bishop — 
Doja. Dumitraș. Năstase. Po
pescu. Seceleanu. Tofan. Gheor- 
ghe (s-a mai adăugat și de
butul absolut al talonerului Ion. 
intrat în locul lui Munteanu) 
— au evoluat în premieră cu 
.cocoșii galici", primul la 20 
de ani, ultimul, Gheorghe, la...
32. Dintre ei. doar Dumitraș 

Angliei și Finlandei. Primele 
două clasate din grupe se ca
lifică pentru turneele finale.

TURNEUL DE HANDBAL
DIN UNGARIA

BUDAPESTA, 27 (Agerpres). 
Turneul internațional feminin 
de handbal de la Szeged a fost 
cîștigat de prima selecționată 
a Ungariei, cu 10 p, urmată de 
România — 8 p, Polonia — 4 p, 
Ungaria B — 4 p, Austria — 
2 p, Olanda — 2 p. Rezultate 
din ultima zi a competiției :• 
Ungaria A — România 33—23 
(16—13) ; Austria — Ungaria B 
27—24 (14—12) ; Polonia — O- 
landa 21—17 (10—8).

ACTUALITATEA LA TENIS
TOK1O. Boris Becker a cîștigat 

turneul din capitala Japoniei, dis- 
punlnd cu 7—6, 6—1 de Ștefan 
Edberg (in semifinale : Becker
— Jimmy Connors 7—6, 2—6, 6—3,
Edberg — Ivan Lendl 7—5, 6—1).
La dublu : De Palmer, Donnelly
— Gomez, Lendl 6—3, 7—5.

LONDRA. Turneu feminin, tn 
finală, Steffi Graf — Catarina 
Lindquist 6—3, 6—3, la dublu : 
Steffi Graf, Helena Sukova — 
Tina Scheuer-Larsen, Catherine 
Tanvier 6—4. 6—4.

CUPA LIGII SCOȚIENE a re
venit lui Glasgow Rangers, care 
a întrecut în finală pe Celtic 
Glasgow cu 2—1 (0—0).

„MENAJ- IN doi in campio
natul Olandei, unde Ajax Am-

O fază din meciul dintre Arsenal și Chelsea (3—1). Iată-l pe Viv An
dersen (in dreapta) înscriind pentru echipa învingătoare, în poarta 
apărată de Godden. Telefoto : A.P. — AGERPRES

a făcut o bună impresie, prin 
spiritul său de sacrificiu, adău- 
gîndu-se mai experimentalilor 
Dumitru, Caragea și L, Con
stantin pe atît de scurta listă 
a evidențiaților partidei.

Sigur, pot comporta discuții 
și alcătuirea, și chiar pregăti
rea echipei, dar această netă 
înfrîngere (0—3 la eseuri, după 
ce în aprilie — la Lille — Da
vid și Hodorcă, nefolosiți a- 
cum, marcau cite o dată) im
pune o analiză de fond a ac
tualei stări de lucruri din rug- 
byul românesc, a modului cum 
se muncește la bază, în clu
buri (fiindcă nu se prea mun
cește !), a mentalității unor 
jucători. Sînt multe de spus, 
de Ia principii la fapte. Să aș
teptăm însă și partida de ia 
Dublin, unde există șansa unei 
reabilitări, măcar parțiale. Cu 
condiția formării unei echipe 
naționale cu titulari capabili 
de o evoluție și o dăruire la 
nivelul acelora de la remarca
bilul 13—13 de acum șase ani. 
pe același Landsdown Road... 
Resursele rugbyului nostru nu 
s-au epuizat !

CLASAMENT (Grupa A)
1. Franța 6600 170- 41 18
2. România 8404 164-123 16
3. Italia 6402 98-73 14
4. U.R.S.S. 5302 75-50 11
5. Tunisia 7205 62-154 11
6. Portugalia 6006 63-211 6

Următoarele meciuri : Franța —
U.R.S.S. (l.XI la Bugles), italia

U.R.S.S. (16.XI la Genova).

între disciplinele sportive la 
care există, în mod concret, o 
adevărată școală națională în 
Cehoslovacia se află și marșul 
Nu doar de azi, de ieri, măr
șăluitorii cehoslovaci au • repur
tat victorii Internaționale do 
răsunet și au obținut perfor
manțe record care le-au snorit 
faima.

Cu ani în urmă, spre exem
plu, a fost Vaclav Balșan, un 
mărșăluitor mic de stat, dar 
cu o rapiditate a mersului, cu. 
o rezistență și o voință ieșite 
din comun. El a deținut re
cordul lumii în cursa de 5 km. 
probă la care în 1948 a fost 
campion international al Ro
mâniei.

Un alt mărșăluitor încă si 
mai valoros a fost Jozef Bote
zai, de asemenea binecunoscut 
spectatorilor bucureșteni ai „in-, 
ternaționalelor". El a fost cam
pion european în 1954 (10 km 
— 45:01,8) și medaliat cu ar
gint la aceleași C.E. (50 km — 
4.25:07,2). A deținut mai multe 
recorduri mondiale : 20 km — 
1.30:26,4 în 1953. 2 ore — 25.595 
m în.1952 și 25.701 m în 1953, 
30 km — 2.21:38,6 în 1952 etc. 
Recorduri mondiale au mai de
ținut însă și alți mărșăluitori 
din tara prietenă : Milan Skront 
și Ladislav Moc, ambii în 1956, 
la 30 mile, cu 4.16:16,8 și. res
pectiv, 4.12:13,4 și la 50 km 
4.26:05,2 în 1956, respectiv. 
4.27:28.4 în 1955 și 4.21:07.0 în 
1956.

Cea mai recentă vedetă a 
marșului cehoslovac se numeș
te Jozef Priblinec (născut la 
6.7.1960 ; 168 cm, 66 kg). în lu-

sterdam și Eindhoven sînt de 
nedespărțit ! Ambele învingătoa
re în deplasare, A.z. ’67 — Ajax 
1—6. Twente — Eindhoven 0—3, 
ele conduc în clasament cu 20 p. 
Pe locul 3, cu 18 p, Feyenoord.

Celelalte rezultate ale etapei a 
12-a : Utrecht — Fortuna Slttard 
4—1, Feyenoord — Veendam 3—2, 
Den Bosch — Go Ahead 0—1, 
Zwolle — Sparta 1—1, Groningen 
— Excelsior 6—0, Roda J.C. — 
F.C. Haga 0—0, Venlo — Haarlem 
3—1.

O SUSPENDARE pe 2 ani din 
toate competițiile europene a 
dictat U.E.F.A. împotriva forma
ției cipriote Apoel Nicosia, care 
a refuzat să se prezinte la 
Istanbul pentru meciul cu Be- 
slktas din Cupa campionilor. în 
plus, pe lingă o amendă de 4 000

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Chicago a revenit japonezului 
Toshlhiko Seko (30 ani) crono- 
rfietrat în 2,08:27. Al doilea a so
sit dilbutlanul Ahmed Salah . — 
2.09:57. La femei a cîștigat nor- 
vegianca îngrid Kristiansen — 
2.27 :08.

AUTOMOBILISM « Raliul Ca- 
taloniei. contînd pentru C.E.. a 
revenit italianului Fabrizio Taba- 
ton care este si liderul compe
tiției • Campionatul European 
Formula 3 a fost cîștigat de ita
lianul Stefano Modena.

CAlArie • Proba de obstaco
le pe echipe desfășurată la Bue
nos Aires are pe podium Argen
tina 12 p. Chile 20 p și Brazilia 
20 p.

PATINAJ artistic • Con
curs la Frankfurt pe Main : băr
bați : Petr Barna (Cehoslovacia), 
dans : Lla Trovati, Roberto Pe- 
lizzola (Italia). femei : Diana 
Takeuki (Canada), perechi: Me-

Jozef Priblinec

na august el a devenit cam
pion continental, la Stuttgart 
(20 km — 1.21:15) la capătul 
unei dispute extraordinare cu 
campionul olimpic de la Mos
cova, italianul Maurizio Dami- 
lano pe care l-a întrecut la 
sprintul final (1.21:17). La a- 
ceastă probă Priblinec deține 
și recordul lumii cu perfor
manța de 1.19:29,6. Dar școala 
națională a marșului din Ceho
slovacia constituie un nesecat 
izvor de elemente foarte talen
tate, de specialiști pricepuți, de 
excelente condiții (r. vil.).

de franci elvețieni, Apoel ur
mează să suporte și cheltuielile 
legate de deplasarea in Turcia 
a brigăzii de arbitri și a obser
vatorului U.E.F.A.

ETAPA A 10-a a campionatu
lui Cehoslovaciei : Bohemians — 
Sparta 1—0, Plastika Nitra — 
Cheb 5—1, Vltkovice — Ceske 
Budeiovlce 2—0, Spartak Trnava
— Zilina 3—1, Olornouc — Du-
najska Streda 2—3, Pilsen — 
Slavia 1—0, Banska Bistrica. — 
Presov 0—1. Dukla — Ostrava 
2—4. Două echipe pragheze con
duc în clasament, 1. Soarta 16 
p, 2. Bohemians 14 p, în timp 
ce campioana en titre Vltkovi
ce, se află pe locul 6 (11 p).
Surprinzător, Dukla Praga ocu
pă ultima poziție (16), cu 6 p.

RESTANȚA in liga engleză : 
Manchester City — Manchester 
United 1—1. City continuă să fie 
pe locul 22 (8 p), iar United a 
..urcat" pe 20 (12 p).

BELGIA, rezultatele etapei cu 
nr. 9 : Lokeren — La Gantoise 
2—1, Racing Jet — Beveren 1—I, 
Malines — Anderlecht 0—1, Wa- 
regem — Cerele Bruges 1—2, 
Antwerp — Liege 0—2, Charleroi
— Courtrai 1—0, F.C. Bruges — 
Seralng 3—1, Beerschot — Ber- 
chem 0—0, Standard — Molen
beek 3—0. tn clasament : 1. F.C. 
Bruges 16 p, 2. Anderlecht 15 p,
3. Standard 14 p... 11. La Gan
toise 7 p... 17. Antwerp 3 p, 18. 
Berchem 3 p.

DEPARTAJARE între C.F. Bar
celona si Real Madrid in fruntea 
campionatului Spaniei, după ce 
..Barca" a cîștigat acasă cu Las 
Palmas. 4—0, iar Real n-a putut 
trece. în deplasare, de Cadiz, 
0—0. Barcelona (locul 1) a acu
mulat 16 p după 11 etape, Real 
fiind a doua, cu 15 p. In restul 
partidelor : Sevilla — Athletic 
Bilbao 3—1, Sabadell — Vallado
lid 1—0. Majorca — Espanol 1—1, 
Santander — Murcia 1—1, Osasu- 
na — Sporting Gljon 0—2, Real 
Sociedad — Zaragoza 1—0, Atleti
co Madrid — Betis 1—1. Murcia 
Si Sabadell încheie .plutonul", 
fiecare cu cite 6 p.

RIVER PLATE, probabila ad
versară a Stelei in „Cupa In
tercontinentală", a Învins dumi
nică. în Argentina, pe Deporti- 
vo Italiano cu 4—2. Cu toate as
tea. echipa iul Pumpldo se gă
sește pe locul 16 (din 20), cu 14 
o din 16 meciuri. Conduce 
Newell’s Old Boys, 21 p.

lanie Gaylor, Lee Barkell (Cana
da).

POLO • Cupa Mării Meditera- 
ne, la Split : POSK Brodmerlcur 
(Iugoslavia) — CN Nisa (Fran
ța) 19—5, Ethnikos (Grecia) — 
Sei. Maltei 13—6 a La Moscoval 
U.R.S.S. — Ungaria 12—8 (1—t, 
4—4. 3—2. 4—1).

SĂRITURI a La Karlskoga 
(Suedia) s-a desfășurat concur
sul international „Nobel Cup", în 
proba masculină de trambulină 
victoria revenind sportivului a- 
merican Greg Louganls — 715,63 
n. urmat de Li Kongzeng (R.P. 
Chineză) — 621,50. La feminin 
mimul loc a fost ocupat de 
Oksana Barinova (U.R.S.S.) — 
468.80 p.

VOLEI a în ultimul ioc al tur
neului pe care l-a Întreprins In 
Japonia, echipa feminină a Bra
ziliei a jucat la Tokio eu selec
ționata nlnonă. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 3—0 (8, 
11. 7).
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