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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inaugurat sîmbă- 
tă, 17 octombrie, Tîrgul inter
național București.

La festivitate au luat parte 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al parti
dului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Au fost prezenți șefii misi
unilor diplomatice acreditat! la 
București, directorii pavilioa
nelor naționale și reprezentanți 
al firmelor de peste hotare 
care iau parte la actuala ediție 
a tirgului, corespondenți ai 
presei străine.

La sosirea la Complexul ex- 
pozițional din Piața Scinteii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu multă dra
goste șl căldură de mii de 
oameni ai muncii din Capita
lă. Cei prezenți au aclamat cu 
însuflețire, îndelung, pentru 
partid șl secretarul său 
general.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Ilie 
Văduva, ministrul comerțului 
exterior și cooperării econo
mice internaționale.

In aplauzele asistentei, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a tăiat panglica inaugurală a 
ediției din acest an a Tîrgu- 
lul internațional București.

Vizita a început în pavilio
nul central.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt prezentate produse repre
zentative realizate în între
prinderile Ministerului Indus
triei Electrotehnice, sector de 
bază al economiei naționale, 
eare atestă. prin dezvoltarea 
sa, nivelul înalt al Industriei 
românești. Sînt expuse cele 
mai noi și moderne produse 
care evidențiază progresele în
registrate în electronică, teh
nica de calcul, robotică.

Apreciind realizările din a- 
cest domeniu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să 
se acționeze pentru lărgirea 
gamei de sisteme de comandă 
numerică, astfel încît să fie 
dotate cu aceste echipamente 
toate categoriile de mașini-u- 
nelte realizate în tara noastră.

In continuare s-au vizitat 
standurile produselor destinate 
automatizării proceselor de fa
bricație în sectoare prioritare 
ale economiei naționale — e- 
nergetlcă, minerit, petrochimie, 
metalurgie, energetleS nuclea
ră —. în alte domenii, reali
zate la un înalt nivel tehnic,

fiind competitive cu produse 
similare fabricate pe plan 
mondial.

Și în sectorul rezervat indus
triei extractive a cărbunelui, 
minereurilor, petrolului, gaze
lor, precum și geologiei se pre
zintă realizări notabile.

Marile combinate șl între
prinderi ale industriei metalur
gice, în marea lor majoritate 
creații ale ultimelor două de
cenii, sînt prezente și ele cu cele 
mai noi și modeme realizări.

Standurile Ministerului In
dustrializării Lemnului și Ma
terialelor de Construcții, cu- 
prinzînd o bogată gamă de ex
ponate, ilustrează valorificarea 
superioară a materiilor prime, 
îmbunătățirea proiectării, pre
cum și a execuției și, pe a- 
ceastă bază, sporirea competi
tivității produselor românești 
pe piața externă.

Industria construcțiilor de 
mașini este larg reprezentată 
Și la actuala ediție a T.I.B. In 
pavilionul central sînt expuse 
componente pentru autoturisme, 
autocamioane, tractoare și avi
oane. motoare de diferite ca
pacități, rulmenți, cuzineți și 
elemente de asamblare.

Vizita a continuat pe plat
formele în aer liber, unde sînt 
expuse, într-o gamă variată, 
autoturisme. autocamioane, 
tractoare și mașini agricole 
precum și creații ale industriei 
aeronautice românești.

Sectorul energetic înfățișează 
bogata experiență românească 
în construcția de baraje și hi
drocentrale, în producția de 
agregate și utilaje energetice, 
aparataje electrice de înaltă 
și joasă tensiune.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezenta
te unele din cele mai noi și 
moderne realizări ale indus
triei de utilaj greu din cele 
peste 450 de produse expuse.

Sectorul rezervat transpor
turilor și telecomunicațiilor I- 
lustrează în mod pregnant 
preocuparea specialiștilor pen
tru sporirea gradului de me
canizare și automatizare a lu
crărilor, pentru modernizarea 
întregii activități din acest do
meniu.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au vizitat standuri
le rezervate chimiei și petro
chimiei.

Se remarcă, în special, pro
dusele industriei de sinteză a 
elastomerilor, situată la nivel 
monoial. Caracteristic pentru 
industria românească producă
toare de cauciucuri sintetice 
este faptul că aceasta s-a ba
zat pe activitatea proprie de 
cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică. Sub directa

(Continuare in pag. a 4-a)
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După festivitatea de s deschidere, de aseară

AZI, PRIMELE ÎNTRECERI ALE CAMPIONATELOR
MONDIALE DE GIMNASTICĂ
ROTTERDAM, 18 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Transmitem duminică seara, 
cînd tocmai s-a încheiat, în 
Centrul de concerte și congre
se De Doelen, festivitatea de 
deschidere a celei de-a 24-a e- 
diții a Campionatelor Mondiale 
de gimnastică, eveniment spor
tiv de largă rezonanță, la care 
vor lua startul, după ultimele 
date furnizate de organizatori, 
participanți nu din 41 de țări, 
cum s-a anunțat inițial, ci din 
43, de pe toate continentele, 
inclusiv din unele state cu mai 
noi preocupări în lumea bîr- 
nelor 
Siria, 
Porto 
teresul 
este,
Ne determină la o asemenea a- 
firrnație deopotrivă „furnica
rul1* d* la Centrul de presă.

sau a inelelor, precum 
Guatemala, Australia, 
Rico și altele. In

in jurul competiției 
fără exagerare, enorm.

situat tot la sala „Ahoy“, cit 
și eforturile ce se depun aici, 
pe întreaga geografie a unui 
oraș care reprezintă principala 
aglomerație urbană a Olandei 
(1 500 000 locuitori la o țară cu 
14 000 000) și totodată cel mai 
mare port al lumii. Rotterda- 
mul trăiește cu frenezie „ora 
gimnasticii".

Presa locală e, și ea, impll 
cată temeinic, dedicînd marilor 
dispute de aici spații generoa
se. Cu legitimă satisfacție am 
descoperit că sportivele romă- 
ne sînt socotite, în toate coloa
nele, printre favorite în între
cerea pe echipe și în cele in 
dividuale, aflindu-se în prim- 
planul atenției. Sîmbătă, de 
pildă, foarte cititul „De Volk- 
skrant", destinat întregii Olan- 
de, a tipărit un cuprinzător ar
ticol intitulat, sugestiv. „Tra
diție și .talent", cu referiri e-

• Presa olandeză si
tuează sportivele noas ■ 
tre printre favorite --g) 
43 de țări reprezentate 
la această competiție!

logioase'la izvoarele și valorile 
școlii de gimnastică din Româ
nia. Ca și revista „Turn Biad", 
editată special cu prilejul cam
pionatelor, cotidianul „Rotter- 
dammuss Nieuwsblad-* găzdu
iește o mare fotografie a Da
nielei Silivaș; surprinsă Intr-un 
zbor avîntat. parcă ireal, men
tioning că ii atribuie ei „fa- 
•voritenrol".

Pentru că am ajuns aici, vă
Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag a 4-a)

Cu scorul general de 23-20, în dubla întîlnire cu Stilon Gorzow

GORZOW, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Principalul obiectiv a fost a- 
tins : poloul românesc are o 
echipă între primele patru 
cluburi europene, această per
formanță reușită de Dinamo 
București fiind de bună seamă 
remarcabilă. Și puțin a lipsit 
ca, după atît 
victorie de 
(16—10), să consemnăm și în 
Polonia un rezultat favorabil

de concludenta 
la București

campioanei noastre. Pentru că 
Z.K.S, Stilon Gorzow a dat 
aici tot ce poate și s-a impus 
cu 10—7 (3—2,1—1, 3—2, 3—2), 
dar diferența nu reflectă exact 
situația din bazin. Un film al 
jocului este, credem, edifica
tor. Dinamo a început în for
ță partida, E. Ionescu a 
nat“ primul gol în min. 
iar un minut mai tîrziu 
2—0 printr-o combinație 
lungită concretizată de

„sem-
2.30. 

a fost
pre- 

Moi-

C.C.E. LA POLO
ceanu. Osinski și-a valorificat 
apoi — min. 4,11 — șutul 
superioritate numerică, 
rea reușind-o J. 
frumoasa „boltă" 
E. Ionescu a fost 
pe de 3—2, dar 
konow a avut o

in 
egala- 

Pawlak prin 
din min. 5,12. 
foarte aproa- 
portarul Dia- 
paradă mult

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

Campionatele Naționale și Daciada la box

O SPECTACULOASA GALA FINALA
Duminică dimineață, iubitorii 

sportului cu mănuși din Capi- 
tală s.au întîlnit din nou în ju
rul ringului de la Palatul 
Sporturilor și Culturii pentru 
a asista de data aceasta la fi
nalele Campionatelor Naționale 
și ale Daciadei la box. După 71 
de meciuri desfășurate de-a 
lungul săptămînii, în cursa pen
tru cucerirea celor 12 titluri de 
campioni au mal rămas doar 24 
de sportivi, din cel 96 care lua- 
seră startul luni. Printre acești

24, care au luptat ieri diminea 
ță direct pentru tricourile de 
campion, se mai aflau doar 
patru deținători ai titlurilor de 
anul trecut. Este vorba de Ma
rian Gîndac și Viorel Mihăilă 
(Steaua), Dumitru Senciuc 
(AEM Timișoara) și Petre Bor- 
nescu (Mecanică Fină Bucu
rești). ei fiind marii favorlți ai 
ultimei gale a turneului final.

Ca de obicei, primul tricou de 
campion și l-au disputat „se- 
mimuștclc". Marian Gîndac

(Steaua) a primit replica iui 
Sandu Petrescu (BC Galati) 
Meciul lor a... curs așa cum ne 
așteptam. Mtiit mai mobil de- 
cit gălățeanul. Gîndac a punc
tat cu directe de stingă și serii 
rapide la față, evitând destul de 
ușor replicile lui Petrescu, care

Petre HSNT
Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

Etapa a 9-a a Diviziei A de fotbal In vederea meciului de miercuri. cu steaua

OTELUL - CU VICTORII ÎN SERIE-PE PODIUM!
G Dinamo, punctaj maxim, a redevenit lider G F.C.M. Brașov și S.C. Bacău — 
remize prețioase la Ploiești și, respectiv, Cluj-Napoca G O partidă îndelung a- 

rJaudată în Giulești G „Poli" Timișoara — învingătoare in extremis

OMONIA NICOSIA A SOSIT, 
IERI, ÎN CAPITALA

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — Univ. Craiova 3-1 (1-1)
Corvinul - F. C. Argeș 2-0 (1-0)
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 4-3 (2-2)
„Poli" Timișoara - C.S.M. Suceava 2-1 (0-0)
Oțelul Galați — Flacăra Moreni 2-0 (1-0)
Petrolul — F.C.M. Brașov 0-0
„U“ Cluj-Napoca — S. C. Bacău 0-0

ETAPA VIITOARE (31 OCTOMBRIE)
Flacăra Moreni - F. C. Olt
Sportul Stud. - Petrolul Ploiești
C.S.M. Suceava — Dinamo
Univ. Craiova - „UM Cluj-Napoca
F. C. Argeș — Otelul Galați
S. C. Bacău - Rapid
Victoria Buc. — Corvinul
F.C.M. Brașov — „Poli" Timidoara
' V Tg. Mureș — Steaua

.Cronici!e jocurilor de ieri, in pag. 2—3

CLASAMENTUL

1. DINAMO 9 9 0 0 24- 6 18
2. Steaua 9 8 1 0 30- 2 17
3. Oțelul 9 6 1 2 11- 7 13
4. Univ. Craiova 9 5 1 3 14- 9 11
5. Victoria 9 5 I 3 13-10 11
6. F. C. Olt 9 5 0 4 14-17 10
7. „Poli" Timișoara 9 3 3 3 13-10 9
8. Corvinul 8 4 1 3 14-12 9
9. Flacăra 9 3 3 3 10-12 9

10. F. C. Arge^ 9 3 2 4 10-14 8
11. „U“ Cluj-Napoca 9 2 4 3 7-11 8
12. A.S.A. Tg. Mureș 9 3 1 5 14-18 7
13. Rapid 9 2 3 4 9-16 7
14. F.C.M. Brașov 9 1 4 4 12-12 6
15. Petrolul 9 2 2 5 10-20 6
16. C.S.M. Suceava 9 1 3 5 8-14 5
17. ă. C. Bacău 9 0 4 5 5-15 4
18. Sportul Studențesc 8 0 2 6 5-18 2

Un avion al companiei 
TAROM a adus, ieri diminea
ță, în Capitală, pe ceil7com- 
ponenți al, lotului Omoniei Ni
cosia, însoțiți, la București, de 
antrenorii Ioncio Arsov (prin
cipal) și Parapetru Andreas, 
precum și de circa 100 de su
porteri. Foarte amabil, „secun 
dul*‘ P. Andreas ne-a furnizat 
la puțin timp de la sosire, lis
ta celor 17 jucători, din care 
vor fi aleși, cei „11“ pentru jo
cul cu Steaua, contînd ca pri. 
ma manșă din turul II.
C.C.E :

Portari : Haritou, Hristou
Fundași; Steliânou, Mavris 

Tikos, Iakovou. Hristodulou 
Evagoras, Lakciev ;

Mijlocași : Kalufeiu, Iatrou 
Filipos, Pcțss. Sakis ;

înaintași : Jevizov, Kandidos, 
Csurupas.

...17 fotbaliști, intre care 9 
foști sau actuali internaționali

(Haritou, Mavris, Tikos, Hr.'s- 
todulou, Evagoras. Kalufeiu, Fi
lipos, Sakis, Kandidos), f.a:i<* 
bine cotați în fotbalul cipriot 
și, în ultima vreme, chiar si în 
arena europeană. O afirmație 
cu acoperire in rezultatul do e- 
galitate obținut de echipa na
țională a Ciprului. în primă
vara acestui an, în compania 
formației Poloniei (pe terenul 
acesteia)^ precum și în perfor
manța Omoniei Nicosia, care — 
in primul tur al Cupei Cam
pionilor Europeni — a reușit să 
elimine formația irlandeză 
Shamrock Rovers !

Sînt, desigur, cunoscute re
zultatele realizate de Omonia 
Nicosia in primele două etape 
ale campionatului cipriot. Să 
le reamintim : 3—3 cu PezeDorl- 
kos Larnaca (la 3 octombrie. In

(Continuare in pag. 2-3)



S-a incheiat Divizia A de tenis

DINAMO BUCUREȘTI (I) Șl STEAUA (m) — CAMPIOANE AIE TĂRII

l

Era de așteptat ca o frumoasă 
și de mult devenită tradițională 
rivalitate sportivă dintre Dinamo 
București și Steaua (în întrece
rile feminină șl masculină), con- 
tînd ca derby al Diviziei A de 
tenis, să aibă ca rezultat — așa 
cum se întîmplă de foarte mulți 
ani — un spectacol de înaltă ți
nută, sub toate aspectele. Așa a 
fost și duminică la arena Pro
gresul din Capitală, cînd nume
roșilor spectatori li s-a oferit o 
superbă ZI DE T^NIS.

în întrecerea masculină, „ca
pul de afiș44 l-a deținut, fără dis
cuție, întîlnirea dintre teni&manii 
nr. 1 ai formațiilor Dinamo Bucu
rești și Steaua, respectiv Florin 
Segărceanu și Adrian Marcu. A 
fost — nu încape nici o îndoială 
— meciul ce) mai frumos al. u- 
nei întregi săptămîni de tenis, 
pentru că disputa dintre cei doi 
colegi de echipă națională a ară
tat tot ce are mai frumos acest 
sport : servicii puternice și bine 
plasate, passing-uri de-a lungul 
liniilor sau chiar pe linie, loburi, 
voleuri de mare finețe. Florin Se
gărceanu, în plenitudinea forțe
lor sale fizice și tehnice-,• nu 
scăpat din 
cului chiar 
dus ca 

a
mînă frîiele jo- 

cînd a fost con- 
în setul secund.

de exemplu. in primul set, 
echilibrul s-a menținut pînă la 
4—4, după care Segărceanuu și-a
realizat serviciul (5—4) la scor 
alb și a încheia^ cu un break: 
6—4. De altfel, break-urile au 
fost numeroase în această parti
dă. dar ele au demonstrat stăpî-

în derbyul etapei la baschet masculin

I.C.E.D.-DINAMO ORADEA 101-87 Șl 100-94, DUPĂ DISPUTE ATRACTIVE
Disputîndu-și dublul mecl-derby 

al etapși a Il-a a Campionatului 
Național de baschet masculin, e- 
Chipele I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI șl DINAMO I.M.P.S. ORA
DEA au confirmat în mare mă
sură așteptările, atît prin spec
taculozitatea jocului oferit, cît și 
prin captivanta evoluție a scoru
lui. Bucureștenii au învins și 
sîmbătă, și duminică — 101—87 
(67-49) și 100—91 (46-47, 86-86) - 
meritat, dar de fiecare dată oră- 
denii au contribuit la frumusețea 
partidelor, Ieri fiind chiar la un 
pas de victorie. Referitor la întîl
nirea de sîmbătă, se cuvine să 
menționăm’că ea a avut un ritm 
deosebit de alert, iar precizia a- 
runcărilor la coș a fost uneori 
chiar impresionantă. De altfel, 
procentajele generale sint edifi
catoare în acest sens : I.C.E.D. 
53,30% (75 de încercări, 40 de 
coșuri înscrie), Dinamo Oradea 
52,80% (53—28). în mod evident, 
prima formație a cîștigat datori
tă numărului mai mare de arun
cări la coș. Un ah aspect pozi
tiv l-a constituit precizia arun
cărilor de 3 puncte : I.C.E.D. a 
fructificat de șapte ori, iar Dina
mo Oradea de cinci ori. Ieri, 
sarea șl piperul meciului a fost 
evoluția scorului, care a alternat 
deseori, Iar la sfîrșitul celor 40 
de minute de joc tabela de scor 
indica egalitate. în prelungiri, 
Mihalcea, Popa, Voicu și C. loan 
au avut contribuția decisivă la 
realizarea victoriei. Au înscris : 
Păsărică 13+2, Popa 14+21, Toa- 
der 6+2. Mihalcea 12+18, C. loan 
17+8, Mădîrjac «+12. Costin 2+0. 
Ciocan 5+0, Voicu 11+10. Pogo- 
naru 13+27 pentru I.C.E.D., res
pectiv Cristea 23+18, Kosa 7+10, 
Flaundra 2+0, Rădulescu 3+2, An- 
tohi 26+4, Gellert 10+15, Șarlă 
9+31, Szabo 7+14. Partidele au 
beneficiat de arbitrajele compe-, 
tente prestate de FI. Baloșcscu — 
I. Olaru și C. George — C. Du- 
mitrache (D. STANCULESCU).

CAMPIONATELE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

se doreau decisive. Nici o pro
blemă pentru juriu : învingător 
la puncte (5—6), Marian Gindac.

Finala „muștelor" a început 
printr-un studiu de aproape 
două minute, după care Adrian 
Amzăr (Dinamo) și Liviu Iel- 
ccan (CSM Cluj-Napoca) și-au 
expediat primele lovituri, rit
mul partidei menținîndu-se ca 
la... categoriile mari. Dinamo- 
vistul, mai experimentat, a fo
losit insistent directele de stin
gă și a obținut victoria Ia 
puncte cu o decizie în unani- 
riiitate. V

„Cocoșii" Vasile SagUIn (Fa
rul) și Ion Guzganu (Steaua) 
ne-au oferit o partidă dinami
că, antrenantă încă din primul 
minut. întrecere echilibrată 
timp de o repriză și jumătate, 
disputa a fost la un’ pas de fi
nal la sfîrșitul rundului se
cund, cînd Guzganu a reușit 
două frumoase contre de stin
gă, Saghin fiind numărat de tot 
atîtea ori. Cu toate eforturile 
făcute de constănțean, în ulti
ma repriză, zarurile fuseseră 
aruncate, Guzganu a știut să-și 

nirea de sine a ambilor jucători, 
deoarece și Segărceanu, și Marcu 
refăceau imediat handicapul. Cel 
de-al doilea set a fost cîștigat de 
Marcu, iar cel decisiv i-a revenit 
lui Segărceanu. Rezultat final : 
Segărceanu — Marcu 6—4, 4—6,
6— 2. Acesta avea să fie doar în
ceputul „dialogurilor la fileu14 
dintre cele două formații. Pentru 
că, pe un alt teren, Andrei Dîrzu 
îl învingea pe stelistul Silviu 
Gorgan cu 6—4. 6—4, iar Mihai 
Vanță ridica la 3—0 scorul parti
delor de simplu, întrecîndu-1 cu
7— 5, 6—4 pe Adrian Popovich Dar
Steaua nu a considerat nimic 
pierdut ! Alți trei jucători ai săi, 
Răzvan Itu, Dumitru Hărădău și 
Daniel Dobre au echilibrat situa
ția și au adus egalitatea la me
ciuri (3—3), primul întrecîndu-1 
pe Marius Comănescu (6—2, 4—6, 
6—2), al doilea pe Cătălin Iftimie 
(6—2, 6—2). iar cel de al treilea 
pe Marian V.oinea (6—3, 6—3).
Meciurile (trei) la număr de du
blu aveau să fie decisive. Steaua 
s-a arătat mai puternică în între
cerea cuplurilor : Adrian Marcu, 
Dumitru Hărădău — Marius Co
mănescu, Mihai Vanță 3—6, 6—1, 
6—2, Daniel Dobre, Silviu Gor
gan — Cătălin Iftimie, Marian 
Voinea 6—2. 6—3. Doar steliștil 
Răzvan Itu — Adrian Popovici 
iu cedat partida (6—4, 1—6, 6—8) 
cu perechea dinamovistă Segăr
ceanu — Dîrzu, dar după o sen
zațională răsturnare de scor, în 
setul decisiv steliștii conducînd 
cu 4—1. apoi pierzînd ! Rezultat 
final : Steaua — Dinamo 5—4, te- 
nismanii clubulu. militar deve
nind campioni naționali.

STEAUA — RAPID BUCUREȘTI 
2—0 î 111—66 (60—49) și 108—73 
(58—35). Superiori din toate punc
tele de vedere, campionii țării 
au depășit net o echipă care a 
comis nepermis de multe greșeli 
de tehnică șl a ratat enorm. Au 
înscris : Ermurache 14+36, Arde
lean 18+8, Reîsenbuchler 8+11, 
CI. Munteanu 2+3, Cernat l»6+6, 
Căpușan 7+0, Opșitaru 18+21, 
Netolițchi lii-j;3. Chirie 2+0, v Bră- 
nișteanu 9+13, V. loan 6+4, Cris- 
tescu 0+3 pentru Steaua, respec
tiv A. Popovici 15+10, G. Mihai 
6+7, Hurmuz 1+0, Marinache 
13+10, M. Dumitru 0+18, Ghiță 
11+9, G. Dumitru 4+1, Suciu 
14+9, Cudric 2+0. Arbitri : M. Al- 
dea — B. Bădilă și Z. Raduly — 
B. Bădilă

DINAMO BUCUREȘTI — ACA
DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 2—0 S 95—64 
(56—28) și 89—74 (43—40). Dina- 
moviștii, avîndu-1 din nou pe Dan 
Niculescu „vioare. întâi*4, s-au im
pus categoric în ambele partide, 
în fața unei formații care a în
cercat ceva mai muflt doar în 
prima repriză a întâlnirii de du
minică. Au înscris : Niculescu
13+27. Vinereanu 15+13. Hâlmă- 
geanu 17+15, Sinevici 7+6, I. Io- 
nescu 6+7, lacob 14+7, David 
2+13. V. Constantin 21+0, Bărbii -

REZULTATE DIN DIVIZIA FEMININĂ A
în etapa a doua a Diviziei fe

minine A de baschet »-au înre
gistrat următoarele rezultate :

GRUPA 1—6
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 

CA — POLITEHNICA BUCUREȘTI 
2—0 : 102—48 (50—22) Și 95—58 
(43—29).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 2—0 : 58—56
(33—25) și 65—54 (40—23).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA

păstreze și chiar să-și măreas
că avantajul, obținînd victoria 
la puncte cu 5—0.

Meci "frumos, curat desfășu
rat în exclusivitate cu armele 
tehnicii la categoria pană. Da
niel Dumitrescu (Dinamo) și 
Octavian Stoica (Construcția 
București) și-au încheiat lupta 
în aplauzele spectatorilor care 
știau că Daniel nu a „forțat", 
deoarece partenerul său a 
luptat acidehtat la mina dreap
tă. „Fair-play" și pe ring și în 
iribune. învingător Ia puncte 
(5—0), Daniel Dumitrescu.

Fostul campion mondial de 
tineret, Daniel Măeran (Steaua), 
a avut în Faredin Ablalim (Fa
rul) — „semiușoară“ — un adver
sar incomod, care a luptat cu
rajos, dar superioritatea teh
nică a stelistului a fost eviden
tă, astfel că misiunea judecă
torilor s-a dovedit ușoară : în
vingător la puncte (5—01. Da
niel Măeran.

La categoria Următoare, Vio
rel Mihăilă (Steaua) și Giani 
Gogol (CSM Iași) și-au împăr
țit „frățește", ca între viitori 
colegi de sală la Steaua, o 
ploaie de lovituri. Repriza a

La feminin, titlul a revenit 
puternicei formații Dinamo Bucu
rești. După terminarea celor șase 
întâlniri de simplu, Dinamo con
ducea cu 5—1 doar Diane Sa- 
mungi pierzînd la Daniela Moise: 
Teodora Tache — Daniela Ivana 
7—6, 3—6, 6—2. Samungi — Moise 
6—4, 2—6, 4—6, Florentina Curpene 
— Mirela Buciu 6—4, 6—1, Mă- 
dălina Voinea — Gabriela Mitrică 
6—0, 6—2, Monica Pecheanu — 
Gabriela Precup 6—2, 7—5, Lore- 
dana Bujor — Cătălina Furtună 
6—3, 6—0. întîlnirea fiind cîști-
gată partidele de dublu nu au 
mai prezentat același interes, 
două revenind stelistelor (Ivana, 
Precup — Voinea. Pecheanu 6—4, 
6—4, Moise, Buciu — Samungi, 
Tache 6—3, 6—2) și doar una di- 
namovistelor (Curpene. Bujor — 
Furtună, Dumitrescu 6—1, 6—0). 
Rezultatul* meciului : Dinamo
București — Steaua 6—3. Iată, 
deci, că situația a rămas nes
chimbată față de anul trecut. Să 
felicităm pe antrenorii și sporti
vii celor două cluburi și să le 
mulțumim pentru frumosul spec
tacol de tenis oferit duminică.

Nu încheiem înainte de a nota 
că într-o partidă în care s-au în
tâlnit Dinamo Brașov — T.C.B. 
(8—1), singurul punct al formației 
bucureștene l-a înscris foarte ta
lentatul Dinu Pescariu (13 ani), 
care a dispus categoric de un 
adversar cu foarte multă expe
riență, George "osac, cu 6—4, 
6—0 !

Ion GAVRILESCU

lescu 0+2 pentru Dinamo, respec
tiv Scarlat 20+25, Miulescu 18+0, 
Frumosu 12+8, Zdrenghea 1+12, 
Marinescu 6+4, Panaitescu 9+10, 
Neagu 4+8, Oczelak 0+3, Vilcins- 
chi 2-4-4. Arbitri : Z. Raduly —
B. Bădilă și I. Olaru — O. Vesti- 
nian. (Nicolae ȘTEFAN, coresp.).

GRUPA 7—12

RAMIRA BAIA MARE — POLI
TEHNICA IAȘI 2—0 : 129—85
(68—44) și 98—95 (52—48). După O 
victorie „la pas44 în prima parti
dă, băimărenii au întâmpinat o 
reolică mai dîrză duminică. Coș- 
geteri : Ciocian 27+22, Mara 11+33, 
D. Dumitru 18+18, respectiv Mi- 
hăilescu 16+36, Moscalu 8+20. (O. 
NEMES, coresp.).

C.S.U. BALANȚA . SIBIU —
C. S.U. T.A.G.C. IND. BRAȘOV*
2—0 î 113—81 (61—41) și 128—95
(63—36). Victorii concludente ale 
sibieniilor. Coșgeterl : Bălan
26+26, Herbert 28+20, Apostu 
12+28, respectiv Vasilică 29+10, 
Tace 244-8, (I. IONESCU, coresp.).

ELBA TIMIȘOARA — FARUL 
CONSTANȚA 2—0 î 88—73 (43—38) 
și 97—92 (40—52). Partide echili
brate, timișorenii impunînd-u-se 
în ultimele minute. Coșgeterl : 
Ionescu 21+21, Ilin 18+37, respec
tiv Băiceanu 24+25, Mănăilă 
13+17. (C. CREȚU, coresp.).

BUCUREȘTI 0—2 : 56—70 (27—31) și 
62—75 (31—41).

GRUPA 7—12

VOINȚA BRAȘOV — METALUL 
SALONTA 2—0 : 121—68 (62—33) șl 
99—73 ( 48—42).

COMERȚUL TG. MUREȘ — MO
BILA SATU MARE 2—0 : 79—78 
(38—33, 70—70) și ,75—70 (45—38)

C.S.U PLOIEȘTI — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—0 : 72—69
(34—37) și 74—70 (40—33).

treia i-a găsit aproape la ega
litate, dar chiar din startul ei 
Gogol a plasat un croșeu și Mi
hăilă a fost numărat. în con
tinuare, lupta a fost epuizantă 
pentru ambii combatanți, iar 
verdictul greu de dat. învin
gător la puncte (5—0), Giani 
Gogol, după una dintre cele 
mai frumoase și echilibrate 
partide a finalelor.

„Semimijlocii" Mihai Con
stantin (Farul) și Leontin Sandu 
(Prahova — ASA Ploiești) ne-au 
oferit un meci fără virtuți teh
nice, departe de ce se aștepta 
de la o finală de campionat. 
Decizia i-a fost acordată cu 
5—0 lui Leontin Sandu.

Rudei Obreja (Dinamo) a în
cheiat în stil de mare campion 
această competiție. Prezentîn- 
du-se la finala categoriei mij
locie mică numai cu victorii 
înainte de limită, dinamovistul 
nu i-a dat nici o șansă lui Cor
nel Lihăccanu (BC Galați). în. 
tr-o formă de excepție, așa cum 
l-am dori de fiecare dată, 
Obreja, l-a obligat pe gălățean 
să abandoneze în rundul se
cund, după ce îl expediase de 
două ori la podea.

Dacă pînă în cea de a treia 
repriză a „mijlociilor" mai e-
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GAZDELE S-AU LANSAT DUPĂ PAUZĂ
Tribune pline (și pe scări), 

sîmbătă, în Șoseaua Ștefan 
cel Mare, la derbyul etapei, 
transmițînd, pare-se, în teren, 
emoțiile lor unor „combatan
te" și așa temătoare una față 
de cealaltă. Și astfel stind lu
crurile, „replicile" au fost In- 
tr-atît de prudente, iar marca
jul atît de sever, îneît — fapt, 
realmente, rarisim — Lung și 
Stelea n-au primit nici o min
ge timp de 20 de minute. Pri
mul șut spre una din porți se 
înregistra, așadar, în min. 21, 
și-i aparținea lui MATEUȚ. 
care, infiltrat pe un culoar 
frontal, găsise un unghi con
venabil, dar nu putuse să-l 
învingă pe Lung. Fusese parcă 
o reglare de tir a „decarului" 
lui Dinamo, care, puțin mai 
tîrziu, scăpai de sub „escorta" 
lui Ui ca a reluat în plasă (vo- 
leu, din întoarcere) o minge 
centrată de pe aripa dreaptă. 
Bucurie de scurtă durată în 
tabăra gazdelor, craioveanul 
BADEA egalînd, la o lovitură 
liberă, printr-un șui, de la 
circa 20 de metri, cu care a 
expediat balonul, pe lîngă 
„zid". în dreapta lui Slelea. 
Următoarea fază notabilă I-a 
avut în prim-plan pe Ciurea, 
care a ratat, cu capul, de la 10 
metri, iar ultima ocazie a „re
prizei" a fost risipită, în mta. 
45. de Cămătaru.

Echilibrul pe tabela de scor 
s-a păstrat doar puțin timp 
după pauză, datorită, In bună 
măsură, lud Lung, care, în a- 
celașl minut (50), a Intervenit 
salvator în două situații cri
tice. Golul plutea amenințător 
deasupra careului craiovean 
șl, în mln. 51. MîHAESCU -

REVIRIMENT BĂCĂUAN
,,U“ CLUJ-NAPOCA
S. C. BACĂU

Stadion Municipal ; teren ex
celent ; timp frumos ; spectatori
— circa 5 000. Șuturi : 15—9 (pe 
poartă : 7—6). Cornere : 13—4.

UNIVERSITATEA : Caval 7 — 
Meszaroș 7. Neamțu 6, Ciocan 6, 
Dobrotă 5 — L. Moldovan 7, 
Bucur 6, Mujnai 6 (min. 61 Boe- 
ru 6). Caaar 6 — S. Cimpeanu 6, 
Biro I 6.

S.C. BAC -U : C. Cimpeanu 7 — 
Elisei 7, Arteni 7. Boccea 7, Ciu- 
din 6 — Viscreanu 7, Penoff 7 
(min. 77 Ivanov) Tlsmănaru 7,5
— Șolman 7. Scînteie 6, Fulga 6 
(min. 59 Andronic 6).

A arbitrat bine N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea) ; la linie : V. Ale
xandru (București) și Gh. Pîrvu 
(Constanța).

Cartonașe galbene : VISCREA
NU.

La speranțe : 1—1 (0—0).•... —
CLUJ-NAPOCA. 18 (prin te

lefon). Două echipe cu stări 
sufletești nu tocmai bune, ți- 
nînd cont de rezultatele pre
cedente, au vădit și in teren 
această condiție psihică. Nu
mai că, spre deosebire de clu
jeni, oaspeții au scăpat, parcă, 
mai repede de apăsarea parti
dei, demonstrînd, după opinia 
noastră, mai multe resurse fi
zice. în asemenea condiții, bă
căuanii au și apărut mai mult 
și mai des la cîrma jocului, 
cu cît ne apropiam de sfîrși
tul lui. Dominarea teritorială 
a primei reprize a fost de par
tea studenților clujeni, dar în- 
cetineala acțiunilor lor a făcut 
ca puține baloane să fie pe-

xista vreun dubiu asupra, cam
pionului, Doru Mariccscu 
(Steaua) I-a risipit cu o contră 
de stînga pe care Vasile Flo
rian (Steaua) a acuzat-o din 
plin, ascultînd numărătoarea ar
bitrului. Nici o problemă pen
tru juriu : învingător la puncte 
(5—0), Doru Maricescu.

Preocupat mai mult de evi
tarea contactului cu Dumitru 
Scnciuc (AEM Timișoara), „se
migreul" Mibai Vasiiache (IMG 
București) a primit, surprinză
tor, o decizie de învingător 
foarte puți« meritată. Trei din
tre cei cinci judecători î-au a- 
preciat, din păcate, refuzul de a 
lupta și alergătura, uneori pe
nibilă, pe ring.

Campionul „greilor", Petre 
Bornescu (Mec. Fină Bucu
rești), s-a întrebuințat doar 
atît cît a fost necesar pentru 
a-șl asigura victoria în fața lui 
Fedea Pamfil (Voința Macin), 
care, în prima repriză, a fost 
trimis la podea în urma unei 
directe de stînga. Cîștigător la 
puncte (5—0), Petre Bornescu.

Ultima finală, cea a „super- 
greilor", a revenit lui Micloș 
Paisz (Voința Cluj-Napoca), 
care l-a întrecut la puncte 
(5—0) pe Teodor Pîrjol (Voința 
București).

I
 DINAMO 3 (1) |

UNIV. CRAIOVA 1 (1) I

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 18.000 șuturi : 15—4 (pe 
poartă : 8—2). Cornere : S—4. Au 
marcat : MATEUȚ (min. 32), MI- 
HAESCU (mln. 51). LUPU (min. 
55), respectiv BADEA (min. 35).

DINAMO : Stelea 6 — Rednic 
7, Al. Nicola: 6 (min. 76 Dumi- 
trașcu), Andone 7, Varga 7 — 
Lupu 6, Mateuț 7, Lupescu 7,5, 
M. Stoica 5 (mln. 46 Orac 7,5) — 
Cămătaru 7, Muiăescu 7.

UNIV. CRAIOVA : Lung 7 —
Negrilă 6, E. Săndol 6, Ciorolanu 
5, Mănăilă 6 (min. 80 Irimescu) 
— G. Popescu 6. Bica 5, Ciurea 
6, Zamfir 6 — Badea 7, Ghiță 5 
(min. 67 Neagoe 5).

A arbitrat foarte bine M. salo- 
mir (Cluj-Napoca) ; la linie : L. 
Măeran (Brașov) si A. Gheorghe 
(P. Neamț).

Cartonașe galbeue : AL. NICO
LAE, manailă.

La speranțe ; 6—1 (5—0).

plasat balonul Ia colțul lung, 
printr-un șut de la circa 12 me
tri, lateral stînga. Era ,.zona-bu- 
levard" din care, în min. 55 
— servit de Orac (intrat, la 
reluare, cu o molipsitoare pcf- 
tă de joc) — va înscrie și 
LUPU (mingea poposind in 
plasă tot la colțul lung), și 
din care, în min. 65, nejenat 
de nimeni, va rata Lupe.șcu. 
întreruptă, arareori, de atacuri 
insuficient susținute ale for
mației oaspete, ofensiva dina- 
moviștilor le va mai aduce a- 
cestora cornere, în serie, și 
situații de gol, cea mai mare 
dintre ele fiind irosită, în min 
69, de Mihăescu. Craiovenii.

Gheorghe NICOtAESCU
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riculoase pentru tînărul portar 
C. Cimpeanu. Putem vorbi 
despre situații mai fierbinți la 
buturile băcăuane in min. 27 
(două cornere consecutive), 
min. 31 (intervenție bună C. 
Cimpeanu în fața lui Cimpea
nu II) și min. 38, cînd Mesza
roș reia puternic, din poziție 
bună, dar pe lingă poartă. 
Oaspeții îl căutau mereu pe 
Șoiman, dar cel care avea să 
beneficieze de cea mai mare 
ocazie a primului „act" a fost 
cealaltă „aripă", Fulga, care, 
în min. 45, a șutat în Cavă! 
de Ia numai 6 m.

Mult mai echilibrată și 
mai vioaie repriza secundă, 
cînd echipa din Bacău, inte
ligent condusă de Tismănaru 
s-a desfășurat mai curajos cu 
toate liniile sale. în min. 49. 
Fulga a avut din nou o bună 
situație, dar mingea șutată de 
el a fost tpimisă de Cavai în 
corner. Urmează o perioadă 
bună a oaspeților, o nouă o- 
cazie în min. 60 salvată de Ca
vai, pentru ca, trei minute 
mai tîrziu,’ portarul oaspeților 
să aibă o intervenție de ex
cepție la șutul lui L. Moldo
van, respingind balonul cu pi
ciorul. Gazdele nu din nou po
sibilitatea să deschidă scorul 
în min. 69, cînd, la cornerul 
executat dc Bucur,’ ?Teamțu ra
tează de la 5—6 m c’o poartă, 
în final, S. C. Bacău lansează 
mai multe atacuri periculoase, 
emoțiile cele mai mari ale tri
bunelor înregistrîndu-se în 
min. 87, cînd Andronic, com
plet dc-marcat, a șutat peste 
bară. O egalitate perfect me
ritată, care marchează un re
viriment băcăuan.

Eftimie IONESCU
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NU E SUFICIENT
PLOIEȘTI, 18 (prin telefon) 

Sigur, jucătorii, antrenorii pe- 
troliști și puținii spectatori au 
de ce să fie necăjiți. Un nou și 
prețios punct pierdut pe teren 
propriu, după un meci pe care 
gazdele l-au dominat copios, 
dar acolo, în față, nimeni n-a 
găsit soluția golului. Din 13 
șuturi, doar două au nimerit 
spațiul porții, fără ca ele să 
fie periculoase. Ploieștenii au 
greșit jucînd prea lent, ceea 
ce a convenit echipei brașove. 
ne, care a știut să se apere 
cu calm; iar’ la mijloc, prin 
Mandoca și Bnrbu, să „filtre
ze" destule baloane, să „rupă" 
jocul și, în prima repriză, să 
lanseze cîteva contraatacuri pe 
care Terheș și Kramer le-au 
irosit în situații extrem de fa
vorabile. Andrași a făcut un 
marcaj strict la Drăgan șl ran
damentul acestuia s-a răsfrînt 
asupra evoluției echipei. în 
min. 4, la o inexactitate a lui 
Pitulice, Terheș a intrat singur 
în careu, s-a grăbit șl a șutat 
imprecis. Replica Petrolului a 
venit peste două minute, cînd
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VICTORIE CONSECUTIVĂ DOUĂ GOLURI DIN FAZE IDENTICE
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OȚELUL GALATI 2 (1)
FLACĂRA MORENI 0

Stadion Dunărea ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
24.000. Șuturi : 15—7 (pe poartă : 
11—1). Cornere : 8—3. A marcat 
HALEA (min. 29 Șl 83).

OTELUL ; Călugăru 6 — Borali
6, Anghellnel 7, Aglu 7, G. Po- 
pescu 7 — Măstăcan 7, Burcea
7, M. Stan 7 — Ralea S, Antoni 
7 (min. 80 Nicoară), O. Popescu 
7 (min. 88 Chlvu).

FLACARA : Dohot 7 — G. Radu
8, Ene 7, Butufel 7, Nistor 8 — 
C. Pană 8 Dragnea 7, D. Sava 8, 
Beldie 5 (min. 46 Săndoi 6) — 
Tirchlnecl i (min. 65 Marcu 6), 
Nica 8.

A arbitrat bine AI. Mustățea 
(Pitești) ; la linie : I. Tărcan 
(Tg. Mureș) și M. Ștefănoiu (Tg. 
Jiu).

Cartonașe galbene : O. POPES- 
CU, BORALI.

La speranțe : 6—0 (2—0).

trarea lui Ralea (min. 56), șu
tul trimis din afara careului de 
Săndoi, pe lîngă bară (min. 61), 
și apoi ocazia lui Dragnea, care 
trimite, cu capul, peste poartă 
(min. 76). în finalul partidei, 
gălățenii trec din nou la cîrma 
jocului. în min. 80, Dohot re
ține greu, jos, la colț, un șut 
de la distanță al lui Măstăcan. 
în min. 83, în urma unei lovi
turi de colț, Agiu reia cu 
capul, Dohot respinge și RA. 
LEA, din nou pe fază, înscrie 
din apropiere : 2—0. Ofensiva 
gălățeană continuă și în min. 
84. Burcea șutează, Dohot res
pinge în bară și apoi reține.
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tează, in min. 17 (,.cap“ im
precis), tabela va arăta 1—1. 
>n min. 20, cînd PISTOL va fi
naliza o acțiune „lanț". cu 
Goanță și Damaschin II , în 
prim-plan. Meciul este extrem 
de echilibrat și fazele alter
nează în cele două careuri, 
dovadă minutele 29 și 30, cînd 
Varo și Mânu blochează cura
jos la picioarele lui Țîră si. 
respectiv, Craiu. Vine însă mi
nutul 34 și Rapid va lua con
ducerea, ȚÎRĂ fruetificînd cu 
un șut impprabil impecabila 
centrare pe jos a Iui Dama
schin II, care a trecut val-vîr- 
tej (ca și în alte rînduri) de 
fundașul Fodor. Cu patru mi
nute înaintea pauzei, A.S.A. 
restabilește egalitatea pe ta
belă prin CRATTT, care a re
luat, cu capul, în plasă, la o 
lovitură liberă executată de 
Ciorceri.

Dezlănțuită, la reluare. e- 
chipa din Giulești are 20 de 
minute de... foc, perioadă în 
care mureșenii sînt în „corzi". 
Goanță zburdă și împarte 
mingi în stînga și-n dreapta. 
După o mare ratare a lui Pis
tol, feroviarii se desprind. 
DAMASCHIN TI (mfn. 51) în
scrie spectaculos, cu capul, si 
GOANȚA (min. 54) după o 
„cascadă" de driblinguri (in
clusiv Varo). marchează in 
poarta goală. La 4—2, Rapid 
spade ritmul. A.S.A. Insistă șî 
reușește să reducă din han
dicap prin IVAN (min. 68). 
la canatul unei frumoase com
binații cu Craiu.

Așa s-a scris istoria unui 
meci frumos, cîștigat de Rapid 
cu o diferență minimă, dar 
meritat, oaspeții avînd cartea 
lor de contribuție Ia reușita 
spectacolului.

Gheorghe NERTEA
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PETROLUL 0
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Petrolul ; teren moale, 
alunecos ; timp închis, a plouat 
pînă înainte de meci ; spectatori 
— circa 5.000. Șuturi : 13—5 (pe 
ooartă : 2—2). Cornere : 8—0.

PETROLUL : jipa 6 — Hîncu 
8, Pitulice 7, Panait 7, Ruse 6 — 
Bărbulescu 6, O. Grigore 7, Dră- 
gan 5, I. Solomon 6 (min. 66 Ma
nea 5' — Purcăreață 5, Cr. Ene 
5 (min. 75 I. Nicolae 5).

F.C.Sl. : Polgar 7 — Bălan 7 
(min. 82 Pătru), șulea 7, E. Mol
dovan 6, Kiss. 6 — Andrași 7, 
Mandoca 7, Barbu 7 — Filip 6, 
Terbeș 5 (min. 75 Berteanu 5), 
Kramer 5.

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
uoreseu (Buzău) : la linie : Gh. 
Vodă (P. Neamț) si V. Antohi 
(iași).

Cartonașe galbene : șulea.
La speranțe : 1—0 (0—0).

pe lîngă poartă, ratînd cea mal 
mare ocazie a partidei. La bra- . 
șoveni am notat acțiunea din 
min. 65, cînd fundașul Bălan a 
centrat și Kramer a luftat din 
interiorul careului.

Constantin ALEXE '

HUNEDOARA, 18 (prin tele
fon). Golul a plutit In aer din 
primele minute, deoarece am
bele formații au jucat deschis, 
fiecare incercînd să-ți surprin
dă adversara prin acțiuni ra
pide. Tempoul alert s-a menți
nut aproape pe toată durata 
partidei, iar fazele frumoase 
au abundat la ambele porți. 
Pînă la deschiderea scorului, 
am consemnat două faze fier
binți. Prima, In min. 16, cînd 
Suciu, de la 16 m, a șutat pu
ternic, Speriatu a respins, Pet- 
cu a reluat balonul, iar porta
rul piteștean a acordat corner. 
A doua, în min. 21, cînd Radu 
II, pe contraatac, l-a găsit pe 
Jurcă infiltrat printre fundașii 
centrali adverșl, acesta a in
trat în careu, însă a greșit țin. 
ta. Golul a căzut în min. 275 In 
acest minut, Bejenariu, urcat 
pe post de extremă stingă 
pînă în apropierea liniei de 
fund, a centrat înalt, în careu, 
și PETCU a reluat balonul cu 
capul. în continuare, Corvinul 
a apăsat pe accelerator, a obți. 
nut două lovituri de colț și 
Burlan (min. 38) a expediat de 
Ia 25 m „o ghiulea" pe care 
Speriatu a retinut-o cu greu
tate.

Și după pauză tempoul s-a 
menținut alert, s-a combinat 
frumos Ia mijlocul terenului și 
au fost create situații favora
bile. Tonul l-au dat gazdele, în 
min. 47, cînd Klein și Cojocaru 
au intrat în careul advers și 
ultimul a trimis mingea pe 
lîngă poartă. în min. 51, hune- 
dorenii au creat o fază parcă

IMPETUOZITATEA LUI VARGA
„POLI” TIMISOARA 2 (0)
C.S.M. SUCEAVA 1 (0) |

Stadion „1 Mai“ ; teren foarte 
bun ; timp foarte frumos ; spec
tatori — circa 30.000. Șuturi : 22—5 
(pe poartă : 8—2). Cornere s 14—2. 
Au marcat ; C VARGA (min. 62 
—din 11 m șl 84), respectiv SFRI- 
JAN (min. 52).

„POLI" î Almășan 7 — Pascu 
7, Crăciun 6, Oancea 6,5, C. Var
ga 8 — Oloșutean 6,5 (min. 58 
Șunda 6). Neagu 6, Vlătănescu 7 
— China 7, Bobaru 6 (min. 53 
Ilcu 6), Bozeșan II 7.

C.S.M. : Alexa 7—1. Popa 6, 
Cristescu 7, Ungureanu 6. P. Gri
gore t — Mucileanu 6,5, Buliga
6, Goian 6 — Păiuș 6,5, Sfrijan
7, State 5.

A arbitrat bine N. Voinea ; la 
linie : Gh Ofițeru (ambii din 
București) și C. Ccrocan (Reșița).

Cartonașe galbene : STATE, 
UNGUREAN, BULIGA.

La speranțe : 5—0 (3—0).

TIMIȘOARA, 18 (prin tele
fon). „Poli" a început jocul 
în maniera cu care și-a obiș
nuit suporterii, adică printr-un 
permanent forcing la poarta lui 
Alexa, cu faze biine construite, 
mai ales pe flancul sting, un
de Bozeșan II a făcut nenu
mărate curse spectaculoase, iar 
impetuosul fundaș Varga a a- 
părut deseori la finalizare. 
Cum _ a făcut-o în min. 7 și 
14, cînd șuturile lui s-au dus. 
însă, în afara porții. „Alb-vio- 
leții" desenează frumos ; su
cevenii fac mari eforturi (chiar 
și cu prețul faulturilor. vezi 
cartonașele galbene), pentru a 
întrerupe cvasi-totala domina-. 
re a gazdeilor și a stăvili ava
lanșa atacurilor declanșate la 
buturile lui Alexa, excelent

LOTUL REPREZENTATIV PENTRU
MECIUL CU

In vederea apropiatului meci 
cu Albania, din cadrul prelimi
nariilor C.E., a fost alcătuit ur- 
mătorul lot :

Portari : Lung, Liliac ;
Fundași : Iovan. Belodedici, 

Andone, E. Săndoi, Ungureanu. 
Rednic, Negrilă ;

Mijlocași : T. Stoica, Mateuț, 
Boloni, Klein, Cristea, Balint ;

OMONIA NICOSIA A SOSIT, IERI,
(Urmate din pag 1)

deplasare) și 5—0 cu EPA Lar
naca (la 10 octombrie, pe pro
priul teren). Cel de al treilea 
joc urma să se dispute, sîmbă- 
Lă. în deplasare, în compania

Jucătorii ciprioți la puțin timp după sosire Foto : Nicu PROFIR

CORVINUL 2 (1)
F. C. ARGEȘ 0

Stadion Corvinul ; teren foarte 
oun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 7.000. Șuturi : 21—6 (pe
poartă : 12—2). Cornere : 8—3. Au 
marcat : PETCU (min. 27) șl CO
JOCARU (min. 51).

CORVINUL • D. Vasile 6 — Bar- 
dac 6, Dubinciuc 7, Mărginean 7, 
Bejenaru 7 (min. 31 Prigorie 6) 
— Burlan 7, Petcu 7, Kleln 8 — 
suciu 8, Cojocaru 7, Văetuș 6 
(min. 71 Hanganu 6).

F.C. ARGEȘ : speriatu 5 — Vol- 
cu 6, Stancu 6. Pîrvu 5, Eduard 
5 — Ștefan 6, Bănuță 5 (min. 80 
Tănase), Badea 3 — D. Zamfir 6, 
Radu H 6, Jurcă 6 (min. 46 Bă- 
luță 5).

A arbitrat bine Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) ; la linie : C. Gheor
ghe (Suceava) și M. Stoenescu 
(București).

Cartonașe galbene : PRIGORIE. 
Cartonașe roșii : BADEA (min. 

65).
La spw-anțe : 3—1 (0—1).

trasă la indigo cu cea din care 
au deschis scorul. De această 
dată Văetuș a centrat înalt, în 
careu, și COJOCARU, cu o Io- 
vitură de cap, a marcat: 2—0. 
In min. 65, F,C. Argeș a ră
mas în 10 jucători : Badea l-a 
lovit intenționat pe Petcu și 
arbitrul l-a eliminat. Superiori
tatea numerică a Corvinului nu 
s-a materializat însă pe tabelă. 
Este adevărat, gazdele au do
minat, s-au apropiat deseori de 
poarta lui Speriatu, dar Petcu, 
Cojocaru șl Burlan au șutat im
precis.

Pompiliu VINTILA

în min. 24 (la „bomba" ace
luiași Varga) și 44 (cînd, la 
„capul" lui Bobaru, a respins 
balonul care se ducea la vin- 
clu). Să mai notăm, din a- 
ceastă repriză, și contraatacul, 
extrem de periculos, purtat de 
Sfrijan în min. 25 (Crăciun 
a intervenit la timp !), ca și 
acea electrizantă fază creată 
de Pascu, la care Bozeșan II 
a trimis, cu capul, peste 
..transversală".

Repriza a doua, desfășurată 
tot în nota de dominare a 
gazdelor, avea să capete ac
cente dramatice : împotriva 
cursului jocului, SFRIJAN a 
scăpat-din nou pe contraatac 
(de data aceasta Crăciun a 
fost depășit cu mare ușurință) 
și „lovitura de teatru" n-a 
mai putut fi evitată : 0—1
(min. 52). Din acest moment, 
..Poli" își întețește presiunea 
!a poarta lui Alexa și egala- 
rea se va înregistra în min. 
62. Atunci State l-a „cosit" 
pe Șunda, pătruns în careu, și 
penaltyul, just acordat, a fost 
transformat Impecabil de 
VARGA — cel mai bun jucă
tor de pe teren. în continua
re, „Poli" va forța victoria, pe 
care o va și reușî, printr-un 
gol de toată frumusețea, eu 
șase minute înainte de final : 
aefiune viguroasă a luî VARGA. 
„un-doi“ spectaculos eu Vlă- 
tăneseu și șut năpraznie al 
fundașului timișorean sub 
„transversală": 2—1. O victo
rie logică, muncită, în fața u- 
nel formații care, In pofida 
indisponibilităților avute, și-a 
vîndut foarte scump „pielea".

Stelian TRANDAFIRESCU

ALBANIA
înaintași : Lăcătuș, Cămă- 

taru, Pițurcă, Hagi, Țîrlca.
Jucătorii care nu evoluează 

în turul doi al cupelor europe
ne se vor prezenta mîine, la 
lot, pentru a începe pregăti
rile. Jucătorii de la Steaua și 
Sportul Studențesc se vor pre
zenta joi seara.

lui A.E. Limassol, dar el n-a 
mai avut loc din cauza ploii 
torențiale, cu grindină, căzută 
la Limassol cu puțin timp 
înaintea partidei.

In „compensație", Omonia 
Nicosia, spuneau antrenorii a-

IERI, ÎN DIVIZIA B
Jiul Petroșani —surclasată la Tîrgoviște!
SERIA I --------------------------------------------------------------------

UNIREA FOCȘANI — F.C. CON
STANTA 4—3 (1—2) : Chiriță
(min. 35 și 48), Baba (min. 56), 
Cr. Rusu (min. 85), respectiv Pet
cu (min. 6 și 17, al doilea gol 
din penalty) și Zahiu (min. 80).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
GLORIA BUZĂU 0—0.

OLIMPIA RM. SĂRAT — POLI
TEHNICA iași o—2 (o-o) s pa- 
velluc (min. 73 — din penalty) și 
Florean (min. 83).

METALUL PLOPENI — INTER 
VASLUI 4—1 (3—0) : Ioniță (min. 
15), Preda (min. 27 și 31), Toma 
(mim. 63), respectiv Ciochină 
(min. 87).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
FEPA *74 BiRLAD 3—0 (2—0) :
Stamate (min. 23), Cațaros (min. 
39) șl Darie (miin. 54).

DELTA DINAMO TULCEA — 
PETROLUL BRAILA 3—0 (3—0) : 
Iamandl (min. 9 — din penalty), 
Grosu (min. 25) și Mitracu (min. 
37).

STEAUA MIZIL — C.S. BOTO
ȘANI 2—0 (0—0) : A. Ene (min. 
68 Șî 76).

UNIREA SLOBOZIA — ȘIRETUL 
PAȘCANI 3—0 (0—0) : Constan-

ETAPA VIITOARE (duminică 25
Inter Vaslui, Politehnica Iași — Delta Dinamo Tulcea, Petrolul Bră
ila — Metalul Plopenl, Șiretul Pașcani — Olimpia Rm. Sărat, Cea
hlăul Piatra Neamț — Unirea Slobozia, Gloria Buzău — C.F.R. Paș
cani, Unirea Focșani — F.C.M. Progresul Brăila, C.S. Botoșani — 
Prahova C.S.U. Ploiești, FEPA *74 Bîrlad — Steaua Mizil.

SERIA a ll-a -----------------
GAZ METAN MEDIAȘ — A. S. 

DROBETA TR. SEVERIN 2—0 
(2—0) : Ologu (min. 15 și 35, ul
timul din penalty). Meciul s-a 
disputat sîmbătă.

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — SPORTUL „30 DE
CEMBRIE" 1—0 (0—0) : NăuiU
(min. 65).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— TRACTORUL BRAȘOV 2—2 
(2—0): Tlcă (min. 28 din penalty), 
Dragne (min. 30,, respectiv Be
leaua (min. 55) și FI. Vasile (min. 
65).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CHIMIA RM. VILCEA 0—0.

PANDURII TG. JIU — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 1—0 
(1—0) : Georghe (min. 23).

F. C. INTER SIBIU — SPOR
TUL MUNCITORESC SLATINA 
2—0 (2—0) : Stănescu (min. 17) și 
Văsîi (min. 27).

I.C.I.M. BRAȘOV — METALUL 
BUCUREȘTI 2—1 (1—0) : Brașo- 
veanu (min. 8). Chioreanu (min. 
73), respectiv Șumulanschi (min. 
79).

C.S. TÎRGOVIȘTE — JIUL PE
TROȘANI 7—0 (4—0) : Bondoc
(min. 4), Răducanu (min. 21),

ETAPA VIITOARE (duminică 25 octombrie) : Metalul București — 
Sportul Muncitoresc Caracal, Progresul Vulcan București — I.C.I.M. 
Brașov, Electroputere Craiova — Electromureș Tg. Mureș, Sportul 
Muncitoresc Slatina — Gloria Pandurii Tg. Jiu, Chimia Rm. Vîlcea 
— Inter Sibiu, Tractorul Brașov — Autobuzul București, Jiul Petro
șani — Mecanică Fină București, Gaz Metan Mediaș — C.S. Tîrgo
viște, A.S. Drobeta Tr. Severin — Sportul „30 Decembrie".

SERIA a lll-a ——---------------------------------------------------
TIRNAVENI — A. 8. 
VULCAN 2—0 (1—0) î 
(min.

CHIMICA 
PAROȘENI 
Mărginean 
(min. 70).

C.S.M. REȘIȚA 
GHET 3—0 (2—8) t 
17), Mărglneanțu 
Zsizsik (min. 49).

STRUNGUL ARAD

6) ți Dobrin

— C.I.L. 81- 
Băduță (min. 
(min. —42) «i

META-
LUL BOCȘA 8—0.

OLIMPIA I.M.U. SATU MARE 
— GLORIA REȘIȚA 8-8 (2-8) î 
B.-del (min 24). Borhldan (min. 
44), Siîaghi (min 74) ți Szenes
(min. 88).

DACIA MECANICA ORĂȘTIE — 
MINERUL BAIA SPRIE 3—8 
(2—0) : Vesa (mln. 1 și 60) și 
Cocirlă (min 23).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA 
3—1 (2—0) : Rus II (min. 5 și 81), 
Ludușan (min. 23 din penalty), 
respectiv Giuchici (min. 67).

GLORIA BISTRIȚA — F.C.M. 
U.T. ARAD 2—n (0—0) : Fiorea 
(min. 75) si Manea (min. 87).

ETAPA VIITOARE (duminică 25 octombrie) : C.I.L. Sighet — F.C. 
Maramureș, Metalul Bocșa — C.S.M. Reșița, Chimica Tîrnăveni — 
Strungul Arad, F.C. Bihor — Dacia Mecanica Orăștie, Victoria 
F.I.U.T. Cărei — Armătura Zalău, Minerul Baia Sprie — Olimpia 
I.M.U. Satu Mare, Gloria Reșița — Gloria Bistrița, F.C.M. U.T. Arad 
— Sticla Arieșul Turda, A.S. Paroșeni Vulcan — A.S.A. Progresul 
Timișoara.

IN CAPITALĂ
cesteia, va efectua, la Bucu
rești, trei ședințe de pregăti
re, ultima fiind prevăzută să 
aibă loc marți.

ANUNȚ
Pentru meciul de fotbal din 

turul al doilea al Cupei Cam
pionilor Europeni, dintre echi
pele Steaua și Omonia Nico
sia, care se va disputa 
miercuri 21 octombrie pe sta
dionul Steaua. începînd. de la 
orele 15, sînt valabile legiti- 
mațiile-abonament roșii și 
verzi eliberate de C.N.E.F.S., 
precum și legitimațiile-abo- 
nament ale clubului.

Biletele pentru acest meci 
se pun în vînzare în ziua de 
19 octombrie, orele 9, la ca
sele stadioanelor Steaua, „23 
August44 și Giulești.

octombrie) : F.C. Constanța —

tin (min. 49 și 60)1 și Gositin
(min. 79).

C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL
PIATRA NEAMȚ 3—2 (2--1) î Riz-
nic 11 (min. 22). Rîznic I (m in.
39), Iancu (min. 78)it respec tiv
Farcaș (min. 44) Și Ursu (min.
33 — autogol).

Relatări de la FI, Jecheanu,
O. Bălteanu, Th. Budescu, V.
Frîncu, Gr. Rizu, I. Diac<onu. R.
Alexandrescu, I. Matei și C. Enea.

£. STEAUA Mizil 8 5 1 2 17- 8 11
2. Polit. Iași 8 5 1 2 14- 7 11
3. Unirea Focș. 8 4 3 1 13- 8 11
4. F.c. Constanța 8 4 2 2 14- 7 10
5. FCM Prog. Br. 8 4 2 2 14- 8 10
6. Delta Tulcea 8 4 1 3 11- 8 9
7. Unirea Slob. 8 4 1 3 9- 8 9
8. Prahova-CSU 8 4 1 3 9-10 9
9. Met. Plopeni 8 4 0 4 13- 9 8

10. Șiretul Pașcani 8 4 0 4 8-12 8
11. C.S. Botoșani 8 4 0 4 7-12 8
12. Ceahlău! P. N. 8 3 1 4 11-14 7
13. C.F.R, Pașcani 8 3 0 5 11-11 6
14 Gloria Buzău 8 1 4 3 9- 9 6
15. FEPA ’74 8 2 2 4 4- 8 6
16. Inter Vaslui 8 3 0 5 6-12 6
17. Petrolul Br. 8 2 1 5 9-17 5
18. Olimpia Rm. S. 8 2 0 6 5-16 4

Chiriță (min. 35), D. Dumitrescu 
(min. 37 și 67), Badea (min. 48) 
șl Goran (min. 72).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 2—0 (0—0) : Basno (min. 
48) șl Sălăgean (min. 68).

Relatări de la M. Tacăl, Gh. 
Donciu, G. Octavian, N. Costache, 
M. Băloi, Gh. Toplrceanu, V. Se- 
căreanu, M. Avanu și Gh. Bote
zau. •

1. PANDURII 8 5 2 1 16- 6 12
2. Inter Sibiu 8512 9- 6 11
3. Jiu’ 8503 16-11 10
4. Gaz Metan 8503 12-14 10
5. Electroputere 8 4 1 3 16- 9 9
6. ICIM Brașov 8 3 3 2 6- 4 9
7. Tractorul Bv. 8413 8-8 9
8. Electromureș 8332 8-8 9

. 9. C.S Tîrgoviște 8 3 2 3 13- 8 1
10. Chimia Rm V 8323 14-11 8
11. Sp. Muncit. SI. 8404 8-10 8
12. A.S. Drobeta 8323 11-15 8
13. Sp „30 Dec.“ 8314 7-8 7
14. Mec. Fină 8314 7-14 7
15. Sp. Muncit. Car. 8224 7-9 6
16. Autobuzul 8224 5-10 6
17. Metalul Buc. 8125 6-12 4
18. Progf; Vulcan 8116 5-11 3

ARMATURA ZALAU — F.C. BI
HOR 0—0.

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— VICTORIA F.I.U.T. CĂREI 1—0 
(1—8) t Buzgău (min. 15).

Relatări de la I. Ducan, P. 
Fuchs, N. Străjan, Z. Kovaci, I. 
Stminie, Gb. Munteanu, I. Toma, 
N. Daneiu ți A. Crlșan.

1. F.C. BIHOR 8 6 t 0 18- 3 14
2. Gloria Bistrița 8 6 8 8 16- 8 10
3. U.T.A. 8 4 8 1 16- 0 10
6. Met. Bocșa 8 3 4 1 14- 0 10
6. C.S.M. Reșița 1111 8- 0 10
6. Armătura 8 S 3 2 8- 8 •
7. Olimpia S.M. 8 3 2 3 15- 1 8
8. Viet Card 8 4 0 4 8-6 8
9. F.C. Maramureș 8 3 2 3 8-11 8

10. Dacia Orăștie 8 3 1 4 10- 6 7
11. Strungul 8314 9-13 7
19. Gloria Reșița 8314 7-12 7
13. A.S. Paroșeni 8224 10-11 6
14. Minerul B.S. 8224 6-11 6
15. C.I.L. Sighet 8224 8-13 6
16. Chinjica Tîrn. 8305 9-18 6
17. Fvogr. Timiș. 8224 6-15 6
18. Sticla Turda 8305 8-19 6

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 18 OC
TOMBRIE 1987. 1. Corvinul —
F.C. Argeș 1 : 2. Poli. Timișoara
— C.S.M. Suceava 1 ; 3. Oțelul 
Galați — Flacăra Morenl 1 ; 4. 
Petrolul — F.C.M. Brașov X ; 5. 
„U“ Cluj-Napoca — S.C. Bacău 
X : 6. Olimpia Rm. sărat — Poli. 
Iași 2 ; 7. Unirea Focșani — F.C. 
Constanța 1 ; 8. Autobuzul Buc.
— Chimia Rm. V. X ; 9. C.S. Tîr
goviște — Jiul 1 ; 16. Armătura
— F.C. Bihor X ; 11. Genoa — 
Bologna 2 ; 12. Lecce — Atalanța 
x : 13. Părma — Messina X. 
FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 
1.490.177 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 18 OC
TOMBRIE 1987. EXTRAGEREA I î 
71 25 6 43 ; EXTRAGEREA A
II-a : 36 19 33 32 ; EXTRAGEREA 
A IlI-a : 20 65 60 50. FOND TO
TAL DE ClȘTIGURI : 480.588 lei.



TOVARĂȘUL EVOLUȚII BUNE IN COMPETIȚIA MASCULINĂ
LA „INTERNAȚIONALELE" DE PATINAJ ARTISTIC ALE ROMÂNIEI

NICOLAE CEAUȘESCU
A INAUGURAT

TIRGUL INTERNAȚIONAL g

(Urmare din

BUCUREȘTI
vag. 1)

îndrumare a tovarășei acade- 
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu au fost finalizate 
cercetările în domenii de vîrf 
ale chimiei și petrochimiei, 
materializate în elaborarea u- 
nor tehnologii și instalații mo
derne pentru obținerea cauciu
cului poliizoprenic și polibuta- 
dienic, plastifianților. polieste- 
rilor șl produselor epoxidate, 
a rășinilor de hidrocarburi etc. 
De altfel, o serie de tehnologii 
și instalații din aceste sectoa
re, ca și din altele, funcționea
ză în diverse țări ale lumii.

S-a vizitat în continuare 
pavilionul industriei ușoare, 
reprezentată de aproape 4 500 
de sortimente de un înalt ni
vel calitativ.

în standurile rezervate agri
culturii sînt expuse numeroa
se produse horticole, semințe 
de culturi cerealiere și tehnice 
din soiuri și hibrizi de înaltă 

■ productivitate, mașini și uti
laje agricole realizate în uni
tățile specializate ale 
terului Agriculturii.

Industria alimentară 
prezentă cu un bogat 
ment de produse.

în sectoare speciale sînt pre
zentate produsele realizate de 
unitățile UCECOM și CENTRO- 
COOP. bunuri de consum de 
o largă diversitate obținute

Minis-

este 
sorti-

prin valorificarea superioară a 
resurselor locale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat, de asemenea, pavi
lioanele naționale ale (arilor 
prezente la TIB ’87, precum și 
standurile firmelor străine.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost salutat 
cu multă căldură, cu stimă și 
respect de reprezentanți ai gu
vernelor unor țări participante 
la T.I.B. ’87, de șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în 
tara noastră, de conducători ai 
firmelor străine, care și-au ex
primat satisfacția de a fi pre
zent! la cea de-a XIII-a ediție 
a Tîrgului internațional Bucu
rești, de a primi vizita 
președintelui României.

In cursul vizitei la pavilioa
nele străine au fost puse în 
evidență relațiile strînse care 
s-au statornicit între România 
șl statele reprezentate la 
T.I.B. ’87, cooperarea fructu
oasă dintre acestea, fapt care 
servește progresului fiecărei 
țări, cauzei păcii, colaborării 
șl înțelegerii internaționale.

La plecarea din incinta com
plexului expozițional, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tat! din nou cu vibrante mani
festări de dragoste și prețuire 
de miile de locuitori ai Capi
talei eare au participat la inau
gurarea acestei ample manifes
tări economice internaționale.

MIERCUREA CIUC, 18 (prin 
telefon). După o întrerupere de 
8 ani, patinajul artistic româ
nesc a trăit, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, bucuria reluării 
Campionatelor Internaționale 
ale României (juniori), întrecere 
care sperăm săreînnoade o ve
che tradiție. Gazdă a fost pati
noarul artificial din Miercurea 
Ciuc, la start aflîndu-se 20 de 
concurenți (9 patinatori și 11 pa
tinatoare) din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polonia 
șl România.

Cum era de așteptat, între
cerea masculină a fost dominată 
și cîștigată de reprezentantul 

s, cam
pion național de seniori. în
vingătorul a prezentat cel mai 
tehnic program, în special cel 
liber ales, care a cuprins trei 
sărituri triple : Lutz, Salchow,

< nostru Cornel Gheorghe, 
g pion național de seniori

Rittberger și un dublu Axei în 
cascadă cu triplu toe-loop. Deși 
nu ni s-a mai părut tot atît de 
sigur pe el ca în precedentele 
evoluții (poate și pentru faptul 
că și-a îngreunat mult exerci
țiile), Cornel s-a dovedit însă 
în real progres la interpretarea 
artistică. Cel de-al doilea loc 
a fost ocupat tot de un repre- 
zentant al lotului nostru olim
pic, Zsolt Kerekeș. Acesta a 
îneîntat pur și simplu tribunele 
în ambele zile de întreceri prin 
excelente evoluții, stăpînire de 
sine și o expresivitate deose
bită, reușind și el o combina
ție de dublu Axei cu dublu Ri
ttberger la „scurt" și alta de 
dublu Axei cu triplu toe-loop 
la „liber ales". Și ceilalți re
prezentanți ai noștri s-au com
portat foarte bine : Marian 
Prisăcaru (locul 4) peste aș-

I azi, primele întreceri ale c.m
(Urmare din vaa. 1)

g
5? informăm că, meticuloase,ci /Ag informăm că, meticuloase, vă- 
g dind o răspundere și o mobili- 
Șzare maximă, fetele noastre 

și-au continuat antrenamentele 
g? cu asiduitate, circulînd zilnic 
0 de 2—3 ori între hotelul „A- 
gtlanta" și sala „Ahoy". Ultima 
gședință de pregătire, desfășu- 
g rată pe podiumul de concurs, 

sîmbătă la amiază, aproape că 
Sj a... umplut tribunele. Am nu- 
g mărat 26 de camere video a- 

țintite asupra gimnastelor cu 
g tricolor pe piept, lumina sălii 

fiind serios ajutată de cea a 
sutelor de flashuri. Neimpresio- 

gnate însă, fetele și-au executat 
$ combinațiile cu calm și senină- 
j? tate, imperturbabile. într-o con- 
âjunctură în care tensiunea creș- 
gte de la o clipă la alta, s-au 
^înregistrat, la antrenamente, și 
S; unele nedorite accidente (Wet- 
îjzel din echipa R.F. Germania 
S;și Santana din cea a statului 
g Porto Rico au încheiat campio- 
gnatele înainte de a le începe!),

în etapa a X-a a Diviziei A de handbal masculin

H.C. MINAUR BAIA MARE A ÎNVINS LA LIMITA PE STEAUA (25-24)
BAIA MARE 18 (prin telefon). 

Cum era de așteptat, sala „Da
cia" din localitate a fost arhipli
nă Ia mult așteptatul dreby H.C. 
Minaur — Steaua care s-a con
stituit într-o partidă de mare an
gajament, dar, spre lauda ambe
lor formații, sportivitatea a com
pletat fericit rivalitatea sportivă 
dintre echipele antrenate de Las- 
căr Pană șl petre Avramescu —, 
de o parte. Radu Voina și 
ștefan Birtalan, de cealaltă. 
Din încleștarea bărbătească, dar 
nu peste limitele regulamentare, 
a rezultai o partidă atractivă, 
cum de mult nu s-a văzut între 
aceste două formații, cu nume
roase faze spectaculoase, cu răs
turnări d< scor care au făcut de
liciu publicului. Victoria obți
nută de H.C. Minaur cu 25—24 
(13—14) este însă rodul unui ar
bitraj necorespunzător, mai ales

în ultimele ? minute de joc. Ar
bitrii Romeo Iamandl șl Traian 
Ene din Buzău s-au lăsat furați 
de pasiunile unei săli care, fi
rește, dorea victoria favorlților 
șl au validat golul lui Covaciu, 
cel care a adus victoria băimă- 
renilor, înscris însă după expi
rarea timpului regulamentar de 
joc. De altfel, ei au comis și 
alte greșeli, care au dezavanta
jat ambele echipe. Meciul se în
drepta spre un ECHITABIL — 
zultat de egalitate. După 
Steaua condusese cu 18—16 
min. 40, scorul s-a menținut 
mereu egal : 18—18 (min.
21—21 (50), 22—22, (53), 23—23
(54,50) și 24—24 în min. 59, cînd 
Berbece a egalat din aruncare de 
la 7 m. In prealabil (min. 58,50), 
Porumb (Minaur) a fost eliminat 
pentru 2 minute băimăreanul a 
protestat și a fost descalificat. In

re
ce 
în 

mai 
42),

DINAMO-ÎN SEMIFINALELE C.C.E
(Urmart Atn pao 1)

aplaudată de cei circa 1 100 de 
spectatori, la șutul violent al 
bucureșteanului. In schimb, 
contraatacul poloiștilor polo
nezi avea să fie fructificat de 
J. Pawlak, în ultimele secunde 
ale primei reprize. După alte 
cîteva intervenții ale aceluiași 
Diakonow — și. de partea cea
laltă, a lui Simion — combi
nația Moiceanu — Olaru — Ha
giu e încheiată de ultimul 
prin golul egalizator la 3 (min. 
9.09). A punctat 
10,55) Michalski, 
tabela de marcaj 
refăcut, dar, mai 
s-a văzut fluierat 
țâre în atac (?!), , 
serie de trei șuturi
nu. Ardelean și E. Ionescu) să 
rămînă fără rezultat. A ega
lat, spectaculos, Cr. Dan, din 
,rasa lui Ardelean (min. 16,26). 
și tot „decarul" dinamovist a- 
vea să reușească 5—5 (min. 
19,34). de astă dată reluînd o 
pasă de la Moiceanu, după ce 
Andruszkiewicz marcase în 
min. 17,27. Același internațio
nal polonez a mai înscris în 
mln. 19.48. însă desprinderea 
la două goluri a ambițioasei

apoi (min. 
echilibrul pe 
putea fi iar 
întîi, Hagiu 
pentru for- 
pentru ca o 

(Răduca

formații din Gorzow a venit, 
prima dată în med, grație... 
arbitrului de poartă, desemnat 
firește de gazde : exact în ul
timul moment al „sfertului" 3, 
Garbolewski a trimis balonul 
spre poartă, Simion a blocat, 
din brațul lui mingea a căzut 
în teren, dar s-a acordat gol 
la semnalizarea arbitrului res
pectiv. în ultima repriză, Ha
giu a înscris după un contra
atac ................ '
22.01). Andruszkiewicz a punc
tat din centru (min. 22,22), tot 
Hagiu a reluat necruțător o 
altă pasă de la Moiceanu 
(min, 24,08) : 8—7 pentru Sti- 
lon. Califioarea era asigurată, 
golurile lui J. Pawlak (min. 
25.00) și Andruszkiewicz (min. 
26.19) nemaiputînd altceva de
cît să ofere satisfacția 
victorii asupra uneia 
-omi fin al: stele actualei 
C.C.E.

Arbitrii 
marca) și 
dia) au 
STILON" — Diakonow, Miehal- 
ski, J. Pawlak. Andruszkiewicz, 
Osinski, K. Borowski. Bujko, 
Garbolewski ; DINAMO — Si
mion, E. Ionescu. Olarii. Ha
giu, Răducanu, Moiceanu. Ș 
Popescu, Ardelean. Cr. Dan.

ultimul minut d< joc, mingea a 
ajuns în posesia gazdelor, aflate 
In numai patru jucători de cîmp 
(Stamate fiind șl el eliminat în 
min. 58,09) In aceste condiții, 
bălmărenll au încercat fragmen
tarea jocului, ceea ce au și reu
șit regulamentar, fiind sancțio
nați corect, succesiv, cu aruncări 
de la 9 m în mln. 59,28, 59,48 și 
59,58. Ultima fază s-a produs in 
spațiul de acțiune dintre interul 
dreapta și extrema dreaptă, ste- 
liștii au făcut zid, Andronic l-a 
pasat Iul Covaciu, care, după e- 
lanul de trei pași, s-a înalțat, a 
aruncat la poartă șl a înscris, dar 
timpul regulamentar de joc expi
rase. La această situație nedoriță 
au contribuit decisiv. în denatu
rarea rezultatului final, și arbi
trii locali Alexandiru Dani și So
rin Vintilescu (cronometror și, 
respectiv, scorer), care la solici
tarea arbitrilor centrali au con
firmat eronat valabilitatea scoru
lui. Au înscris : Voinea 11, Co
vaciu 4, Andronic S, Porumb 3, 
Halmagyl 2, Marta 1, stamate 1,
— pentru Minaur : Dumitru 10, 
Ghimeș 3, Drăgăniță 3, Nlculae 
3, Berbece 2, Petre 2 Ionescu 1
— pentru Steaua.

fetele noastre nu s-au confrun
tat cu probleme de asemenea 
natură, starea lor de sănătate 
fiind fără cusur. Doar Celesti
na Popa a apărut cu genun
chiul drept protejat, dar ni s-a 
spus că măsura a fost luată 
profilactic. Dacă starea sănă
tății e bună, și starea de spi
rit este la fel, campioanele 
noastre fiind încrezătoare în 
perspectiva unei' lupte ce se 
anunță însă, repetăm, foarte 
dificilă. Pentru că nu doar 
campioanele mondiale en titre, 
în frunte cu Elena Sușunova, 
vizează aurul, ci și alte 4—5 
garnituri redutabile, nefiind ex
cluse nici unele Surprize care 
să bulverseze „calculul hîr- 
tiel".

In ceea ce-1 privește pe bă
ieți, ei vor evolua la „impuse" 
luni, cu începere de la ora 16,10. 
Adversarii direcți din grupa de 
,.5“, gimnaștil din echipele Bra
ziliei, Norvegiei, Taiwan ului și 
Angliei, nu vor constitui, se 
anticipează, obstacole de ne
trecut, dar elevii lui Dan Gre- 
cu, ca să-l cităm numai pe an
trenorul coordonator, își propun 
mai mult decît obținerea cali
ficării la Jocurile Olimpice, co
respunzător unui loc în prime
le 12 (din 29 de echipe partici
pante, lista feminină fiind de 
32).

în sfîrșit, să -spunem că la 
Rotterdam vremea e teribil de 
capricioasă. Temperatura osci
lează în jur de 15 grade, dar 
ploaia se stîrnește ca din se
nin, muindu-ne de 5—6 ori pe 
zi. Ne găsim însă mai spre 
nordul continentului și nu ne 
rămîne decît să sperăm că, în 
ceea ce ne privește, va ploua 
și sub cupola de la „Ahoy". Cil 
medalii...

Mihail VESA

al lui Moiceanu (min.

Alte rezultate : DINAMO BUCU
REȘTI — METALUL BISTRIȚA 
27—20 (11—10), POLITEHNICA TI
MIȘOARA — DINAMO BRAȘOV 
27—23 (14—14), UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — DACIA PITEȘTI 
23—19 (11—11), UNIVERSITATEA 
C.U.G. CLUJ-NAPOCA — ȘTIIN
ȚA BACAU 30—23 (16—11), RE-
LONUL SAVINEȘTI — A.S.A. -E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 29— 
20 (14—8).

junei 
dintre 

ediții a

(Dane-F. Andersen
Th. Fjoerstad (Sue- 

condus echipele :

teptări, combintnd dublu Axei 
cu triplu toe-loop, iar Luis Tai
fas, aflat la prima competiție 
de anvergură, a reușit un triplu 
Salchow la programul mare.
, Nu aceleași lucruri bune pu
tem spune ’ despre evoluțiile 
componentelor lotului nostru o- 
limpic, spre care s-a 
tat, cum era și firesc, 
cipal, atenția, Codruța 
nu (locul 3 în final), 
Vișinoiu (5), Beatrice

îndrep- 
în prin- 
Moisea. 
Fabiola 

Kurcea- 
■ covschi (6) și Raluca Duda (7) 
ratînd în serie, în prima zi, 
combinația obligatorie a pro- 
gramului scurt. Codruța Moi. 
seanu, care pornea ca primă 
favorită, a plătit din nou tribut 
gradului mare de emotivitate, 
stare accentuată de astă dată și 
de faptul că exercițiile sale au 
fost finisate foarte tîrziu. Tre
buie spus că altfel ea are un 
bagaj tehnic foarte bun, dar 
din păcate a ratat în ambele 
zile de concurs. Fabiola Viși
noiu a sărit un triplu toe-loop 
in cascadă, avînd cea mai bună 
comportare în evoluțiile sale de 
pînă acum. Celelalte două pa
tinatoare, Kurceacovschi și 
Duda, s-au prezentat la nivelul 
potențialului lor.

Cîștigătoarea concursului fa. 
minin, patinatoarea din R. D. 
Germană Kathrin Degler, cu 
un triplu Salchow și triplu 
toe-loop în program, s-a do
vedit nu cu mult mai tehnici 
decît reprezentantele noastre, 
dar mult mai constantă. In 
timp ce a doua clasată, Kate
rina Mrazova (Cehoslovacia), a 
demonstrat că este o patinatoa
re completă, grațioasă. muzl- 
cală.

REZULTATE TEHNICE : mas- 
1,4 p, 2.

J. Ka-
i p, 4. M.

Taifas
9,8 p ; 

i Degler 
y_____ r , _, Katerina
Mrazova (Cehoslovacia) 2,8 p, 3. 
Codruța Moiseanu 4,6 p... 5.
Fabiola Vișinoiu 6,4 p, 6. Bea
trice Kurceacovschi 8,0 p, 7. 
Raluca Duda 9,8 p, 8.. Marina 
Belu 11,2 p... 10. Eva Gegd 
(România) 14,0 p, 11. Crenguța 
Alecu 14,2 p.

Doina STÂNESCU

culin 1. C. Gțjeorghe 
Z. Kerekeș 2,8 p, 3. 
nnegiesser (R.D.G.) 4,6 
Prisăcaru 5,2 p, 5. L. 
7,0 p... 7. F. Sbmftean 
feminin : 1. Kathrin
(R.D.G.) 1,4 p, 2.

CM. DE ȘAH
MADRID (Agcrprcs). Cea de-a 

treia partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șah ce se 
dispută la Sevilla între marii 
maeștri sovietici Gări Kasparov 
și Anatoli Karpov s-a încheiat 
remiză la mutarea 29-a. Scorul 
este de 2—1 în favoarea 
Karpov.

(n preliminariile C.E. : 
ELVEȚIA - ITALIA 0-0

In preliminariile C.E. : ELVE
ȚIA — ITALIA 0-6. Sîmbătă, la 
Berna, în GRUPA A 2-a a pre
liminariilor Campionatului Euro
pean, reprezentativele Elveției și 
Italiei au terminat la un scor alb: 
0—0. Deși gazdele au dominat mai 
mult, ele n-au putut să marche
ze. Astfel că echipa Italiei are 
mari șanse de calificare, deoarece 
va susține ultimele două par
tide pe teren propriu : cu Sue
dia (14 noiembrie) și cu Portu
galia (5 decembrie).
mentul grupei :

CAMPIONATE
anglia (et. 12). Charlton — 

Derby County 6—1, Chelsea —Co
ventry 1—0, liverpool — Q.P. Ran
gers 4—0, Luton — Wimbledon 
2—0, " ' ” ■' ' 
wich 2—1, Newcastle — 
1—1, Nottingham — 
Wednesday 3—0, Oxford 
Ham 1—2 Southampton 
fold 1—0. In clasament 
acum Liverpool 
urmată de o. P. 
(11 j).

Manchester United — Nor
Everton 

Sheffield 
— West 
— Wat- 
conduce 
P (9 j>.

U.R.S.S. (et 27).

Iată clasa-

1.

3.
4.

Suedia 
Italia
Elveția 
Portugalia

5. Malta

ATLETISM • Maratonul de la 
Beijing, decis aproape la sprint 
intre patru alergători, a revenit 
tanzanianului Juma Ikangea, cro
nometrat pe 42,195 km în 2h 12:10, 
urmat de Negași Dube (Etiopia) 
2h 12:49, Brad Camp (Australia) 
2h 12:52, Hiroshi Noda (Japonia) 
2h 12:53. • In cursa de mara
ton de la Minneapolis (S.U.A.) 
pe primul ioc s-a clasat atletul 
american Marty Frelich. înregis
trat pe 42,195 km cu timpul de 
2h 10:59. La feminin a cîștigat 
Sylyle Bomier (Franța) In 2ti 
30:11. \

CU 25
Rangers 25 p

7
6
6
5
6 0 1 5

4
4
1
1

2
1
3
3

Dinamo Tbilisi, 
adversara echipei Victoria în 
Cupa U.E.F.A. a terminat la ega
litate (2—2). pe teren propriu, cu 
Torpedo Moscova Alte rezultate: 
Baku — Spartak Moscova 0—2, 
Erevan — Dinamo Kiev 0—0, 
Alma Ata — Dnlepr 2—1, Vilnius
— Ț.S.K.A Moscova 3—0, Guria
— Harkov 0—1. In fruntea clasa
mentului • Spartak Moscova 40 p,

Dnepr 35 p, Vilnius 33 p.

1 11- 3 10
9
5
5
1

1 11- 3
2
1

8- 8
5- 5
3-19

dOX o In gala finală a tur
neului de la Ciudad de Mexico, 
în limitele categoriei ușoară, pu- 
gilistul mexican Ricardo Basilio 
a furnizat o surpriză, învingîn- 
du-1 la puncte, cu o decizie în 
unanimitate, pe campionul cuba

nez Antonio Carrera. La categ. 
muscă, Rogelio Marcelo (Cuba) 
l-a întrecut, la puncte, pe Juan 
Herrera (S.U.A.) • Italianul
Mauro Martelll și-a păstrat titlul 
de campion european la categoria 
..welter", invingînd la puncte în 

12 reprize pe vest-germanul Er
win Heiber. în gala desfășurată

la Morges (Elveția). • Austra
lianul Jeti Fenech a recucerit 
titlul de campion mondial la ca
tegoria supercocoș, Invingînd la 
nuncte pe mexicanul Carlos Za
rate Intr-o gală disputată la 
Sydney. • Campionul mondial 
la categoria grea, americanul 
Mike Tyson, ■ și-a păstrat titlul 
invingînd prin k.o. în repriza a 
7-a, cu un fulminant croșeu de 
stingă, pe compatriotul său Ty
rell Biggs în gaia desfășurată la 
Atlantic 
vîrstâ de 
mares 32
28 înainte

City. M.ke 
21 de ani, 
de victorii, 
de limită

Tyson, în 
are în pal- 
dlntr


